
 

Terugbetaling medische kosten door een arbeidsongeval 

Aanvraag akkoord vooraf 
 

Als u een arbeidsongeval heeft, betaalt Medex de medische kosten1 die nodig zijn voor de medische verzorging als gevolg van 
uw arbeidsongeval. Voor sommige medische zorgen moet u vooraf een akkoord vragen om in aanmerking te komen voor de 
terugbetaling. 

Dit formulier is geen medisch voorschrift voor de behandeling die u moet volgen, maar een aanvraagformulier bestemd voor 
Medex. 

 Voor welke zorgen, wanneer en hoe moet u vooraf toestemming vragen? 

Voor welke zorgen moet u vooraf toestemming 
vragen? 

Wanneer moet u vooraf 
toestemming vragen? 

Hoe uw aanvraag voor een 
akkoord vooraf indienen? 

Zorgen die niet zijn opgenomen in het RIZIV-
tarief:  
o Alternatieve behandelingen (bv. chiropraxie, 

osteopathie, acupunctuur, mesotherapie, 
psychotherapie, …) 

o Esthetische ingreep,  
o Revalidatie in een verzorgingstehuis, 
o Behandeling of opname waarvoor u naar het 

buitenland gaat, 
o … 

 

Altijd Via dit formulier 

Volgende prothesen en orthopedisch 
materiaal: 
o Inwendige prothesen die een hospitalisatie 

vereisen  (knieprothese, heupprothese, …) 
o Duurder orthopedisch materiaal (rolstoel, 

zetel, kunstledematen, schoenen, …) 
o Vernieuwing en onderhoud van prothesen 

en orthopedisch materiaal 

Altijd 
 

 Voor prothesen die geen 
hospitalisatie vereisen of voor 
minder duur orthopedisch 
materiaal vraagt Medex geen 
akkoord vooraf. 

Via dit formulier 
+ medisch verslag 
+ prijsofferte 
 
 
 

o Tandprothesen Via het formulier  
‘Fiche voor tandprothese’2

o Kinesitherapie na consolidatie 
o Fysiotherapie na consolidatie 

Alleen na consolidatie (dus 
alleen nadat Medex  
u een % blijvende 
arbeidsongeschiktheid 
toekende) 

Via dit formulier 
 

o Operatieve ingreep na consolidatie 
o Ziekenhuisopname van meer dan 1 dag na 

consolidatie 

Via dit formulier 
+ medisch verslag 

 
 Laat uw behandelend arts onderstaande aanvraag invullen en stuur dit formulier naar: 

Medex, Medische Kosten, Victor Hortaplein 40/10, 1060 Brussel. 
 

 Wat gebeurt er met deze aanvraag? 
Een arts van Medex oordeelt of deze verzorging nodig is en zal bepalen voor welke kosten Medex zal tussenkomen. 
U wordt van deze beslissing per brief op de hoogte gebracht. 
 

 Hoe moet u deze kosten later indienen bij Medex? 
Stuur een kopie van de beslissing van Medex en het medisch voorschrift mee op als u uw kosten indient bij de dienst 
Medische Kosten. Lees onze brochure ‘Kosten door een arbeidsongeval?’ en de bijlage om te weten hoe u concreet uw kosten 
moet indienen. 

 
 Meer informatie ?   www.medex.belgium.be / Contact Center : 02/524 97 97 

 

 

 

 

                                                            
1 Medex betaalt kosten voor personeelsleden op wie het KB van 24/01/1969 over de schadevergoeding voor arbeidsongevallen in de 
overheidssector van toepassing is. 
2 U vindt dit formulier op www.medex.belgium.be en bij de ontvangstmelding van uw aangifte die Medex u stuurt. 



Deze gegevens worden door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu opgenomen in een databank voor het beheer van de 
arbeidsongevallen en beroepsziekten. Als u deze gegevens wil inkijken of eventueel verbeteren, kan u zich wenden tot de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu, Victor Hortaplein 40/10, 1060 Brussel (Wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer). 

1. Kleef hier een vignet van Medex of vul zelf onderstaande gegevens in 

Rijksregisternummer*       

Naam*  

Voornaam*  

Geboortedatum  /  /  

Dossiernummer Medex   

Datum arbeidsongeval*  /  /  
* Verplichte velden 

2. Dit vak is voorbehouden voor uw behandelend arts 
Dit formulier is alleen bestemd voor de voorschrijvende arts. De zorgverstrekker die de prestaties zal verrichten (bv. osteopaat, kinesist, …) 
mag zelf dus geen aanvraag indienen. 
Dit formulier is geen medisch voorschrift, maar een aanvraagformulier voor een akkoord vooraf. Dergelijk akkoord vooraf moet alleen 
gevraagd worden in de gevallen zoals op de voorzijde beschreven.                                                                                                                      
Vermeld altijd de medische motivatie voor de verschillende behandelingen. 

A. Aanvraag voor : 

Behandeling die niet is opgenomen in het RIZIV-tarief 

 
 Osteopathie  Een behandeling van  sessies   Dagelijks   Wekelijks   Maandelijks   Andere: ……… 

 Chiropraxie Een behandeling van   sessies   Dagelijks   Wekelijks   Maandelijks   Andere: ……… 

 Acupunctuur Een behandeling van  sessies   Dagelijks   Wekelijks   Maandelijks   Andere: ……… 

 Mesotherapie Een behandeling van  sessies   Dagelijks   Wekelijks   Maandelijks   Andere: ……… 

 Psychotherapie Een behandeling van  sessies   Dagelijks   Wekelijks   Maandelijks   Andere: ……… 

 Andere : ……………………………………................................................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Inwendige prothesen die een hospitalisatie vereisen / duurder orthopedisch materiaal / vernieuwing en onderhoud 

 Een medisch verslag en een prijsofferte zijn nodig. 
 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Behandeling voor volgende zorgen na consolidatie door Medex  
 U moet geen akkoord vooraf vragen voor onderstaande zorgen als de letsels nog niet geconsolideerd werden door Medex. 
 Een medisch verslag is nodig in het geval van een opname of een operatieve ingreep. 

 
 Kinesitherapie na consolidatie  

     Een behandeling van     sessies           Dagelijks        Wekelijks               Maandelijks             Andere: ……… 

 Fysiotherapie na consolidatie  

     Een behandeling van     sessies           Dagelijks         Wekelijks               Maandelijks                Andere: ……… 

 Ziekenhuisopname van meer dan 1 dag na consolidatie    

      Een opname van    dagen ;   Reden: ………………………………………..…………………………. 

 Operatieve ingreep na consolidatie ; Reden: ……………………………………………………………………………………………………………. 

 
Behandeling waarvoor betrokkene zich in het buitenland moet laten behandelen 
 
 

Land : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Naam instelling : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres : …………………………………………………………………………......................................................................................................................... 

Voorziene periode voor de zorgen 
Begindatum:  /  / 20                Einddatum:  /  / 20  

B. Medische motivatie : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

RIZIV‐nr 

 
Datum van voorschrift 
 

 
Datum van aanvraag 

Handtekening 

 

 

Stempel van de arts 

☐  ☐  ☐☐☐☐  ☐☐  ☐☐☐ 

☐☐ / ☐☐ / 20☐☐ 
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