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6. Facturatie

BELTA-TBnet verzekert de terugbetaling van geneesmide-
len, raadplegingen en onderzoeken volgens de RIZIV-ta-
rieven.

Enkel kosten die niet ten laste genomen worden door 
andere instellingen (mutualiteit, OCMW, Fedasil, …) kunnen 
gefactureerd worden aan BELTA-TBnet. Verblijfskosten en 
supplementen worden niet terugbetaald.

→ Apothekers

Het voorschriftformulier wordt ingevuld door de arts en 
geldt als betalingsgarantie voor de tariferingsdienst. De 
factuur van geneesmiddelen voorgeschreven op het 
BELTA-TBnet formulier kan rechtstreeks naar 
info@belta.be of Hoogstraat 209/807a 1000 Brussel 
toegestuurd worden. 

Wanneer de patiënt over een mutualiteit beschikt, kan 
enkel het Remgeld aan BELTA-TBnet gefactureerd 
worden. Wanneer de patiënt niet over een mutualiteit 
beschikt, betaalt BELTA-TBnet de totale som terug.

→ Ziekenhuizen

Hospitalisatie-en ambulante facturen kunnen rechtstreeks 
naar info@belta.be of Hoogstraat 209/807a 1000 Brussel 
gestuurd worden.

Elke factuur wordt grondig geanalyseerd binnen de 
maand na ontvangst. Als BELTA-TBnet slechts een deel 
van de factuur ten laste kan nemen, wordt de facturatie- 
dienst per e-mail geïnformeerd over het overblijvend 
bedrag. Het ziekenhuis kan dan het resterende bedrag 
aan de patiënt factureren, zonder een administratieve 
meerkost.
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FINANCIËLE STEUN
voor tuberculosepatiënten

E-mail : info@belta.be
Website : www.belta.be



1. Het BELTA-TBnet project
Een collaboratief project tussen 2 organisaties gericht op 
preventie van tuberculose in België en gefinancierd door 
het RIZIV :

Dankzij dit project kunnen tuberculosepatiënten die 
betalingsmoeilijkheden ondervinden beroep doen op een 
financiële tussenkomst.

Dit project heeft als doel ieder toegang geven tot een 
kwalitatieve diagnostiek en tuberculosebehandeling, 
ongeacht de persoonlijke financiële situatie.

2. Wie kan ingeschreven worden? 

Volgende profielen komen in aanmerking voor 
een tussenkomst :

→ Personen zonder sociale bescherming :

Mensen in onzekere omstandigheden, mensen bij wie de 
verplichte ziekteverzekering tijdelijk niet in orde is, 
arbeidsmigranten, enz... 

Voor hen kan de complexe administratie soms een belem-
mering zijn voor tijdige en zorgvuldige tuberculosebehan-
deling.

→ Personen die worden behandeld met twee-
delijns anti-TB-geneesmiddelen, zelfs met 
sociale bescherming :

De behandeling voor patiënten met een multiresistente- 
problematiek is langer, duurder en complexer. Sommige 
tweedelijns geneesmiddelen zijn niet beschikbaar in 
België en worden vaak niet of onvolledig terugbetaald 
door de ziekteverzekering.

→ Personen in armoede met sociale 
bescherming :

Voor mensen die in precaire omstandigheden of in 
armoede leven is de persoonlijke bijdrage soms moeilijk 
betaalbaar.

3. Terugbetaling
Financiële tussenkomst is mogelijk 
voor alle medische interventies in het 
kader van :

→ Preventie van 
tuberculose

→ Behandeling 
van tuberculose

→ Diagnostiek 
van latente 
tuberculose-
infectie (LTBI)

→ Diagnostiek van 
actieve tubercu-
lose (ziekte)

Gedetailleerde informatie over de terug-
betaling van kosten en de te volgen proce-
dures vindt u in het protocol op de website:
www.belta.be/protocol

Specifieke terugbetalingsaanvragen zijn 
mogelijk na overleg met de coördinator 
van het BELTA-TBnet project via :
info@belta.be

Het gaat hier over raadplegingen, 
beeldvorming, labo-onderzoeken en 
medicatie die worden voorgeschre-
ven in het kader van tuberculose.*

* Tussenkomst is niet voorzien bij niet-tuberculeuze 
mycobacteriën, ook niet de verblijfskosten of supple-
menten.

4. Inschrijving

Patiënten die in aanmerking komen voor terugbetaling 
kunnen ingeschreven worden via: www.belta.be

De inschrijvingen kunnen ook via verpleegkundigen van       
de VRGT/FARES.

5. Voorschrijven

Na inschrijving van de patiënt kan de behandelende 
arts de tuberculosegeneesmiddelen voorschri-
jven via het voorziene voorschriftformulier 
op : www.belta.be 


