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INFORMATIE VOOR PATIËNTEN ZONDER BELGISCHE ZIEKTEVERZEKERING

Beste Mevrouw, Meneer
U beschikt niet over een Belgische ziekteverzekering.
Wij zullen u, na een eerste kennismaking, een kostenraming bezorgen voor de onderzoeksfase. Deze kostenraming
dient u aan uw verzekeraar te bezorgen.
Het is pas na de onderzoeksfase dat wij kunnen inschatten voor welke behandeling u in aanmerking zal komen. De
kostenraming voor de behandeling zal in een latere fase volgen en dient u nadien eveneens aan uw verzekeraar te
bezorgen.
Zowel voor de onderzoeksfase als voor de behandeling zal een voorschotfactuur worden opgemaakt. De
betreffende onderzoeksfase/behandeling kan pas van start gaan nadat de voorschotfactuur werd betaald of nadat
u ons een betalingsakkoord van uw verzekeraar heeft bezorgd.
Wij zouden u dan ook willen vragen om contact op te nemen met uw verzekeraar en ons een betalingsakkoord
te bezorgen binnen de 3 maanden na ontvangst van de kostenraming.
Dit kan schriftelijk aan het Leuvens universitair fertiliteitscentrum bezorgd worden via e-mail
(fertiliteitscentrum@uzleuven.be), fax (0032 16 34 36 57) of post (Klinische administratie, LUFC, UZ Leuven,
Herestraat 49, 3000 Leuven, België)
U informeert zich bovendien best grondig over wat wel en wat niet door uw verzekeraar wordt vergoed.
Wij willen u er op wijzen dat als uw verzekeraar het niet eens is met een onderdeel van een bepaalde behandeling,
het mogelijk is dat de hele behandeling niet vergoed wordt door de verzekeraar. In geval van
fertiliteitsbehandelingen zal er voor iedere behandeling telkens een nieuwe kostenraming en voorschotfactuur
gemaakt worden.
Als de onderzoeksfase/behandeling niet door uw verzekeraar wordt vergoed of u kan ons geen betalingsakkoord
binnen de opgegeven termijn bezorgen, kan de onderzoeksfase/behandeling niet uitgevoerd worden, tenzij u zich
ertoe verbindt om de kostprijs van de betreffende onderzoekfase/behandeling volledig op u te nemen en vooraf
een voorschotfactuur betaalt.
Indien u openstaande facturen heeft, dienen deze eerst betaald te zijn vooraleer kan overgegaan worden tot het
plannen van de onderzoeksfase/behandeling. Om na te gaan of u openstaande facturen heeft, verwijzen wij u graag
door naar www.mynexuz.be of dienst Medische Administratie (tel. 0032 16 34 74 00 of e-mail
Medische.Administratie@uzleuven.be).
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OVEREENKOMST MET PATIËNTEN ZONDER BELGISCHE ZIEKTEVERZEKERING

Tussen het Leuvens universitair fertiliteitscentrum,

 en mevrouw/meneer ...........................................................

UZ Leuven,

geboren op .............................................................................

vertegenwoordigd door

wonend in ................................................................................

prof. dr. Christel Meuleman, coördinator,

....................................................................................................

hierna genoemd LUFC, enerzijds,

hierna genoemd de patiënt, anderzijds,

wordt het volgende overeengekomen:


De patiënt verklaart dat hij/zij voldoende informatie van het LUFC heeft ontvangen betreffende de betalingsregeling voor patiënten zonder volledige Belgische ziekteverzekering.



De patiënt zal zich per onderzoeksfase/behandeling informeren bij zijn/haar verzekeraar in verband met de
eventuele terugbetaling van de onderzoeksfase/behandeling.



De patiënt brengt het LUFC schriftelijk op de hoogte van de beslissing van de verzekeraar.



De patiënt is op de hoogte dat indien hij/zij niet beschikt over een betalingsakkoord, de
onderzoeksfase/behandeling niet kan doorgaan in het LUFC, tenzij de patiënt zich er toe verbindt de kosten
volledig op zich te nemen en vooraf een voorschotfactuur betaalt. De patiënt houdt er rekening mee dat het
enkele dagen kan duren vooraleer de overschrijving zichtbaar is voor LUFC.

Opgesteld in twee exemplaren te Leuven op …….. / …….. / …….., waarbij het ene bestemd is voor het
fertiliteitscentrum, het andere voor de patiënt.



gelezen en goedgekeurd
prof. dr. Christel Meuleman

handtekening patiënt

Gelieve deze overeenkomst volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen naar het Leuvens universitair
fertiliteitscentrum, ‘contractenadministratie’, prof. dr. Christel Meuleman, UZ Leuven, Herestraat 49, 3000 Leuven
of contractenLUFC@uzleuven.be.
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OVEREENKOMST MET PATIËNTEN ZONDER BELGISCHE ZIEKTEVERZEKERING

Tussen het Leuvens universitair fertiliteitscentrum,

 en mevrouw/meneer ...........................................................

UZ Leuven,

geboren op .............................................................................

vertegenwoordigd door

wonend in ................................................................................

prof. dr. Christel Meuleman, coördinator,

....................................................................................................

hierna genoemd LUFC, enerzijds,

hierna genoemd de patiënt, anderzijds,

wordt het volgende overeengekomen:


De patiënt verklaart dat hij/zij voldoende informatie van het LUFC heeft ontvangen betreffende de betalingsregeling voor patiënten zonder volledige Belgische ziekteverzekering.



De patiënt zal zich per onderzoeksfase/behandeling informeren bij zijn/haar verzekeraar in verband met de
eventuele terugbetaling van de onderzoeksfase/behandeling.



De patiënt brengt het LUFC schriftelijk op de hoogte van het advies van de verzekeraar.



De patiënt is op de hoogte dat indien hij/zij niet beschikt over een betalingsakkoord, de
onderzoeksfase/behandeling niet kan doorgaan in het LUFC, tenzij de patiënt zich er toe verbindt de kosten
volledig op zich te nemen en vooraf een voorschotfactuur betaalt. De patiënt houdt er rekening mee dat het
enkele dagen kan duren vooraleer de overschrijving zichtbaar is voor LUFC.

Opgesteld in twee exemplaren te Leuven op  …….. / …….. / …….., waarbij het ene bestemd is voor het
fertiliteitscentrum, het andere voor de patiënt.



gelezen en goedgekeurd
prof. dr. Christel Meuleman

handtekening patiënt

Gelieve deze overeenkomst volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen naar het Leuvens universitair
fertiliteitscentrum, ‘contractenadministratie’, prof. dr. Christel Meuleman, UZ Leuven, Herestraat 49, 3000 Leuven
of contractenLUFC@uzleuven.be.
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