
Uw elektronische getuigschriften  
bij de huisarts
Een eenvoudige en automatische terugbetaling



Wat betekent elektronisch attesteren? 

Op het einde van de raadpleging of het huisbezoek kan uw huisarts uw elektronisch 
getuigschrift via zijn software (het eAttest-systeem) naar uw ziekenfonds sturen. Als 
alles in orde is, zal het ziekenfonds het bedrag van de terugbetaling overschrijven op 
uw bankrekening.

U moet uw getuigschrift dus niet meer aan uw ziekenfonds bezorgen. 

Alles verloopt eenvoudig en automatisch. 

Er verandert niets aan de betaling: u betaalt, zoals tevoren, uw raadpleging of uw 
bezoek aan uw huisarts. 

En het papieren getuigschrift?

Uw huisarts is niet verplicht om elektronisch te attesteren: u kunt uw papieren  
getuigschrift dus nog altijd aan uw ziekenfonds bezorgen.

Om u snel te kunnen terugbetalen is het belangrijk dat het ziekenfonds uw  
bankrekeningnummer heeft.

Hoe werkt elektronisch attesteren ?

U betaalt uw arts 
op het einde  

van de raadpleging 
of het huisbezoek

Uw arts stuurt het 
elektronisch getu-
igschrift naar uw 

ziekenfonds

Uw arts overhan-
digt u een  

bewijsstuk (ont-
vangstbewijs)

Het ziekenfonds 
schrijft het bedrag 

van de terugbetaling 
automatisch over 

op uw bankrekening

Wat krijgt u op het einde van de raadpleging?

Op het einde van de raadpleging of het bezoek krijgt u geen papieren getuigschrift 
meer om aan uw ziekenfonds te bezorgen.

In plaats daarvan overhandigt uw arts u een bewijsstuk (ontvangstbewijs) waarop 
onder meer het aangerekende bedrag, het bedrag van het honorarium (volgens de 
overeenkomst) en ook een nummer van ontvangstbewijs vermeld staan. 

Met dat unieke nummer zult u de verwerking van uw elektronisch getuigschrift kunnen 
volgen via de verschillende instrumenten die het ziekenfonds ter beschikking stelt.

 Bewaar dat bewijsstuk dus goed! Het is voor u bestemd, u moet het dus niet aan  
 het ziekenfonds bezorgen.

Is elektronisch attesteren mogelijk tijdens een huisbezoek?

Elektronisch attesteren thuis is mogelijk op voorwaarde dat uw arts over het geschikte 
materiaal beschikt: een internetverbinding en een printer voor het ontvangstbewijs.

Elektronisch attesteren: alleen mogelijk door uw huisarts?

Momenteel kunnen alleen de huisartsen en de huisartsen-wachtposten elektronisch 
attesteren. In een latere fase zullen andere zorgverleners, zoals de tandartsen, toegang 
krijgen tot dat nieuwe systeem.



Wat zijn de voordelen van elektronisch attesteren?

Elektronisch attesteren biedt heel wat voordelen:

 } U moet zelf geen stappen meer zetten om terug-betaald te worden: u moet geen 
kleefbriefje meer plakken en geen papieren getuigschrift meer aan uw ziekenfonds 
bezorgen.

 } U krijgt sneller uw terugbetaling. 

 } Er is minder risico op verlies van uw getuigschriften of overschrijding van de termijn 
van 2 jaar waarbinnen een terugbetaling mogelijk is.

 } De elektronische uitwisseling van gegevens tussen uw arts en uw ziekenfonds is 
beveiligd. 

 } (Bijna) alles verloopt automatisch.

De elektronische aanrekening: automatisch, beveiligd en snel.

Meer informatie over het elektronisch getuigschrift?

 Aarzel niet om er met uw huisarts of uw ziekenfonds over te praten.

www  U kunt ook de volgende websites raadplegen:
 } de website www.riziv.be > thema verzorging: kosten en terugbetaling
 } de website van uw ziekenfonds.
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