
Omwille van privacy zijn 
alle persoonsgebonden 
gegevens afgedekt op 
deze voorbeeldfactuur. 

Er wordt 
aangege-
ven hoe-
veel pagi-
na’s de 
factuur 
telt. 

Een raadpleging/consulta-
tie of bepaalde onderzoe-
ken  zijn “ambulante” zorg 

• “Ten laste ziekenfonds” = deel betaald door de ziekteverzekering 

• “Ten laste patiënt” = omdat de arts niet is geconventioneerd (NC) kan de 
derdebetalersregeling niet worden toegepast. U dient dus  zelf te betalen. 
U kunt echter met het “groene briefje” (laatste pagina van dit document) 
naar uw ziekenfonds gaan voor uitbetaling van het deel waarin de 
ziekteverzekering tegemoetkomt in de kosten. 

• “Supplement” = omdat arts niet volgens conventietarieven werkt (“NC”), 
en ook ten laste van de patiënt 

Omdat de derdebetalersregeling niet kan worden toegepast (zie verklaring 
hierboven) dient u eerst zelf het honorarium te betalen (hier: 95,10 euro).  U 
dient ook zelf het ereloonsupplement dat een niet-geconventioneerde arts kan 
vragen. te betalen (hier: 23,78 euro). Samen, in dit geval: 118,88 euro. Dit 
bedrag vindt u ook op het overschrijvingsformulier (zie volgende pagina). 



Aangezien de derdebetalersregeling niet 
kon worden toegepast, is er ook een 
groen attest: zie volgende pagina. Als u 
dit indient bij uw ziekenfonds krijgt u 
het deel waarin de ziekteverzekering 
tegemoetkomt in de kosten uitbetaald. 

Omdat de derdebetalersregeling niet kan worden 
toegepast (zie verklaring hierboven) dient u eerst 
zelf het honorarium te betalen (hier: 95,10 euro).   
U dient ook zelf het ereloonsupplement dat een 
niet-geconventioneerde arts kan vragen. te betalen 
(hier: 23,78 euro).  
Samen, in dit geval: 118,88 euro. Dit bedrag vindt u 
ook op het overschrijvingsformulier (zie hieronder). 



Aangezien de derdebetalersregeling niet kon 
worden toegepast, is er ook een 
verzamelgetuigschrift voor verstrekte hulp (een 
groen of wit attest - zie hieronder). U kunt met 
het “groene briefje” (laatste pagina van dit 
document) naar uw ziekenfonds gaan voor 
uitbetaling van het deel waarin de 
ziekteverzekering tegemoetkomt in de kosten. 

In dit voorbeeld gaat het om 2 honoraria van elk 47,55 euro 
(zie eerste pagina, eerste vak). Het ereloonsupplement zelf 
komt niet voor terugbetaling door het ziekenfonds in 
aanmerking. 
Van beide bedragen van 47,55 euro wordt telkens het 
remgeld (telkens 7,13 euro) ingehouden. De rest (2x 40,42 
euro) wordt door het ziekenfonds terugbetaald. 


