
Woordenlijst 

Aanvullende vergoeding 
‘Herrera’ 

De vergoeding van de reiskosten waarop u eventueel recht heeft wanneer 
u in een ander land van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, 
Noorwegen of Zwitserland geplande geneeskundige zorg hebt ontvangen 
waarvoor u een voorafgaande toestemming (document S2) hebt ontvangen  

Aanvullende vergoeding 
‘Vanbraekel’ 

De aanvullende vergoeding van de medische wanneer u in een ander land 
van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland 
geplande geneeskundige zorg hebt ontvangen waarvoor u een 
voorafgaande toestemming (document S2) hebt ontvangen, en als blijkt dat 
het bedrag van de terugbetaling door de verplichte ziekteverzekering hoger 
is dan het bedrag van de terugbetaling door de publieke ziekteverzekering 
van het land waar u de geplande geneeskundige zorg hebt ontvangen 

Adviserend geneesheer Geneesheer die verbonden is aan een ziekenfonds en die belast is met de 
controle van de arbeidsongeschiktheid en de specifieke medisch-sociale 
verstrekkingen, waaronder de afgifte van een voorafgaande toestemming 

Cyprus In het Noorden van Cyprus is de regelgeving van de Europese Unie niet van 
toepassing. 

Document ‘ad hoc’ Dit is het document dat bewijst dat u van uw ziekenfonds, in het kader van 
de Europese richtlijn 2011/24/EU (of artikel 294 van het koninklijk besluit 
van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd 
op 14 juli 1994), een voorafgaande toestemming hebt gekregen voor 
geplande geneeskundige zorg in een ander land van de Europese Unie, 
IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland 

Document S2 Dit is het document dat bewijst dat u van uw ziekenfonds, in het kader van 
de Verordeningen (EG) 883/2004 en 987/2009, een voorafgaande 
toestemming hebt gekregen voor geplande geneeskundige zorg in een 
ander land van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of 
Zwitserland 

eID Elektronische identiteitskaart 

Europese Unie De 28 lidstaten van de Europese Unie zijn: België, Bulgarije, Cyprus, 
Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, 
Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, 
Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, 
Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. 
Opmerking : in het Noorden van Cyprus is de regelgeving van de Europese 
Unie niet van toepassing. 

Europese ziekteverzeringskaart Dit is het document dat bewijst dat u, in het kader van de Verordeningen 
(EG) 883/2004 en 987/2009, recht heeft op geneeskundige zorg die 
medisch noodzakelijk wordt gedurende een tijdelijk verblijf in een ander 
land van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of 
Zwitserland rekening houdende met de duur van het verblijf en de aard van 
de geneeskundige zorg 

EZVK Zie Europese ziekteverzekeringskaart 

ISI+-kaart De sociaal verzekerden zonder Belgisch elektronisch identiteitsbewijs (bijv. 
eID) krijgen een isi+-kaart 

Nomenclatuur van 
geneeskundige verstrekkingen 

Gecodeerde lijst met de geneeskundige prestaties die (geheel of 
gedeeltelijk) vergoed/terugbetaald worden door de verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging 

SIS-kaart Sociale Identiteitskaart 

Verplichte ziekteverzekering officieel ‘verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging’ 

Verordening (EG) 883/2004 Verordening (EG) Nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 
29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels 

Verordening (EG) 987/2009 Verordening (EG) Nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 
16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van 
Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels 

http://riziv.fgov.be/nl/glossary/index.htm#arbeidsongeschiktheid


Voorafgaande toestemming De toestemming die u van de adviserend geneesheer ontvangt voor 
geplande geneeskundige zorg in het buitenland, zie ook document S2 en 
document ‘ad hoc’ 

Ziekenfonds ‘mutualiteit’ of ‘verzekeringsinstelling’. 

 

 


