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Globaal Medisch
Dossier

Op elke leeftijd kunt u aan u huisarts vragen om
een globaal medisch dossier (GMD) aan te leggen.
Een GMD bevordert de kwaliteit van de zorgverlening en geeft u recht op de volgende voordelen:









In het GMD worden alle gegevens bijgehouden over je gezondheid zoals:

Medische voorgeschiedenis

Geneesmiddelengebruik

Gevolgde behandelingen

Verslagen van specialisten en andere
zorgverleners
een GMD beperkt het bedrag van het persoonlijk aandeel dat u moet betalen voor
een raadpleging van u huisarts, in zijn kabinet:

tot €1 voor de rechthebbenden op de
verhoogde tegemoetkoming

tot €4 voor de patiënten die geen
recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming
een vermindering van 30% van het persoonlijk aandeel dat u moet betalen voor een
huisbezoek, indien u minimum 75 jaar en/of
chronisch ziek bent
de centralisatie van u medische gegevens,
waardoor bijvoorbeeld overbodige onderzoeken worden vermeden
de GMD kan jaarlijks verlengd worden. Dit
gebeurt automatisch door u ziekenfonds indien tijdens het betrokken jaar een raadpleging or bezoek plaatsvond bij u huisarts

Als u tussen 45 en 75 jaar bent, kan de huisarts
die uw GMD beheert 1 keer per jaar met u, op
basis van een checklist, overlopen welke preventieve gezondheidsmaatregelen voor u nuttig kunnen zijn. Deze preventiemodule maakt deel uit
van het GMD.
Het GMD en de preventiemodule zijn gratis.
U betaalt een bepaald bedrag aan u huisarts (€30
voor het GMD en €10,80 eventueel voor de preventiemodule, maar uw ziekenfonds betaalt die
kosten volledig terug. Indien u aan uw huisarts
vraagt om de derdebetalersregeling toe te passen,
kan die dat niet weigeren.

Als de arts die u raadpleegt niet de arts is die u
GMD beheert (of een arts van dezelfde groepering), dan hebt u geen recht op de hogere terugbetaling, uitgezonderd als deze andere arts toegang heeft tot de gegevens van u GMD en als hij
daarvoor uw toestemming heeft. Als u een andere
arts raadpleegt, vraag he, dan o, de nuttige informatie door te sturen naar u huisarts om uw dossier te vervolledigen.

AANVRAAG bij de huisarts

MEER INFO via u ziekenfonds

