
 

e) Machtiging tot het vergoeden van een zuurstofconcentrator waarvoor de derdebetalersregeling 
toegelaten is 

 
ZIEKENFONDS, GEWESTELIJKE DIENST OF KAS DER GENEESKUNDIGE 
VERZORGING: 
……………………………………………………………………………………………………………….... 

 
Volgnummer van de machtiging: 
 

 

 
De ondergetekende, adviserend geneesheer, machtigt de vergoeding van een zuurstofconcentrator 
vanaf …/…/…… voor een periode van … maanden.  
(De geldigheidsduur is beperkt tot 12 maanden met maximaal 3 perioden tot tegemoetkoming van 
telkens maximaal 1 maand). 
 

- Naam en voornaam van de rechthebbende: …………………………………… 

- Adres: ………….…………………………………………………………………... 

- INSZ-nr: …………………………….……………………………………………… 

 
 
De rechthebbende is verplicht deze machtiging voor te leggen aan de afleverende apotheker die er de 
nodige inlichtingen in het daartoe bestemde vak op aanbrengt bij het aanbieden van het geneesmidde-
lenvoorschrift. (zie verso) 
 
Datum: 
 
Handtekening en stempel van de adviserend geneesheer, 

  



 
 
 
 
In te vullen door de afleverende apotheker: 

 

Periode 
Begindatum aan-

gerekende 
maand 

Einddatum aange-
rekende maand 

Handtekening van 
de apotheker 

Stempel van de 
apotheker 

Periode 1 
 
 
 

   

Periode 2 
 
 
 

   

Periode 3 
 
 
 

   

 
BELANGRIJKE OPMERKINGEN: 
 

a) Deze machtiging heeft betrekking op de éénmalige installatie van een zuurstofconcentrator wan-
neer de perioden elkaar opvolgen. Ze heeft echter betrekking op meerdere installaties van een 
zuurstofconcentrator wanneer de perioden elkaar niet opvolgen met een maximum van 3 installa-
ties over een periode van 12 maanden. 

 
b) De apotheker vult per periode de gevraagde informatie in waarbij hij het huurgeld, de bevochtiger 

en het honorarium kan aanrekenen. 
 
c) De machtiging geldt voor de door de adviserend geneesheer toegestane periode. De apotheker 

dient deze machtiging te hechten aan het laatste voorschrift. 
 
d) De apotheker zal op het geneesmiddelenvoorschrift het omkaderde volgnummer, dat op de mach-

tiging is vermeld, aanbrengen. Hij mag alsdan de derdebetalersregeling toepassen. 
 

Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden 
waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen 
bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
gecoördineerd op 14 juli 1994 
 
Albert 
Van Koningswege; 
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen , 
 
 
L. ONKELINX 

  




