
Deze gegevens worden door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid in de Voedselketen en Leefmilieu opgenomen in een databank voor het beheer van de 
afwezigheden wegens ziekte. Als u deze gegevens wil inzien 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). 

 

 

 

 

 Re-integratieplan  
Aanvraag verminderde prestaties wegens ziekte  

 
 Laat uw behandelend arts onderstaand formulier invullen. 
 Breng dit formulier mee naar uw medisch onderzoek. 

 Uw aanvraag verminderde prestaties wegens ziekte moet voldoen aan volgende voorwaarden (KB 19.11.1998 over verloven personeel 
rijksbesturen): 

- de verminderde prestaties moeten onmiddellijk aansluiten op een afwezigheidsperiode (ziekte of privé-ongeval) van 
minimum 30 kalenderdagen. Dit betekent dus dat u al een medisch attest die deze afwezigheidsperiode bevestigt naar 
Medex stuurde;  

- uw behandelend arts moet: 
• motiveren waarom verminderde prestaties nodig zijn; 
• een re-integratieplan voor de volledige periode die hij nodig acht, voorstellen; 

- de (vermoedelijke) datum van de volledige werkhervatting vermelden;  
- u moet op medisch onderzoek komen ten laatste 5 werkdagen vóór het starten van de verminderde prestaties voor de 

toestemming van een arts van Medex; dit geldt ook voor een eventuele verlenging; 
- duur van de verminderde prestaties en goedkeuringsprocedure: 

• de totale duur van de verminderde prestaties is maximaal 3 maanden; 
• de arts van Medex mag de verminderde prestaties per periode van maximaal één maand goedkeuren; dit betekent dus 

dat als uw re-integratieplan over 2 maanden loopt, u 1 keer kan vragen de toestemming te verlengen; als uw re-
integratieplan over 3 maanden loopt, kan u tot 2 keer vragen om de toestemming te verlengen. U moet telkens opnieuw 
op medisch onderzoek komen voor de toestemming van een arts van Medex ook al loopt uw re-integratieplan over 2 of 3 
maanden.  

• stel dat uw arts een re-integratieplan van 2 maanden voorziet en dat dit op maandbasis goedgekeurd wordt door Medex, 
maar dat u na die periode toch nog niet volledig kan integreren, dan moet u een nieuw re-integratieplan laten invullen door 
uw arts en op basis van dit nieuw plan goedkeuring vragen aan Medex voor de resterende (3de) maand die u nog 
verminderd mag presteren; 

- verminderde prestaties moeten dagelijks verricht worden in het kader van de re-integratie, tenzij de arts van Medex 
uitdrukkelijk een andere beslissing neemt. 

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

 
 

1. Gegevens van de patiënt 

Rijksregisternummer                    

Naam   

Voornaam   

 
 
2. Ondergetekende, dokter in de geneeskunde, verklaart dat : 

De patiënt werkonbekwaam is sinds  :    /  / 20  

Diagnose :  

Motivatie van de verminderde prestaties : 

 

Re-integratieplan voor de totale periode tot de (vermoedelijke) volledige werkhervatting 

De totale duur is maximaal 3 maanden.   

Aanvangsdatum                         
= laatste afwezigheidsdag + 1                                 

 /  / 20               

                         

 

 

 

 /  / 20  

 

 

Vermoedelijke datum waarop betrokkene 
het werk volledig zal hernemen 
 
 
 
 

………………. maand(en) aan 50 % 

………………. maand(en) aan 60 % 

………………. maand(en) aan 80 % 

 

Gegevens van de arts 

RIZIV-nr 

 
 

Datum 

 
 

Handtekening en stempel van de arts 

 
  

 ☐☐ / ☐☐ / 20☐☐ 

☐  ☐  ☐☐☐☐  ☐☐  ☐☐☐ 
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