tegemoetkoming alternatieve behandelingen
Neem een foto van dit ingevuld formulier via de Partena Ziekenfonds app
(beschikbaar voor iOS en Android) en stuur het door.
Of breng het volledig ingevuld binnen in je kantoor. Opsturen kan ook naar:
Partena Onafhankelijk Ziekenfonds, Sluisweg 2 bus 1 - 9000 Gent
Meer informatie? www.partena-ziekenfonds.be

Partena Onafhankelijk Ziekenfonds
voorziet een tegemoetkoming van 10 euro per sessie met een maximum van 60 euro per kalenderjaar voor acupunctuur,
osteopathie, chiropraxie, homeopathische raadplegingen, manuele therapie, mesotherapie, shockwave therapie en reflexologie.
De terugbetalingen voor de verschillende alternatieve geneeswijzen zijn combineerbaar.
Hoe geniet je van het voordeel acupunctuur, chiropraxie, homeopathie, manuele, meso- & shockwave therapie
en reflexologie?
• Laat dit document invullen en afstempelen door de zorgverlener.
• Neem een foto van dit ingevuld formulier via de Partena Ziekenfonds app en stuur het door.
Of stuur het ingevuld document terug naar bovenvermeld adres of geef het af in je plaatselijk kantoor.

05/2017 – Aan deze aanvraag wordt slechts voldaan als de ziekenfondsbijdragen regelmatig betaald zijn. - Prestaties zijn terugbetaalbaar tot 2 jaar na prestatiedatum.

Hoe geniet je van het voordeel osteopathie?
• Vraag aan je osteopaat het uniform 'attest osteopathie'.
• Neem een foto van dit attest via de Partena Ziekenfonds app en stuur het door.
Of stuur het attest terug naar bovenvermeld adres of geef het af in je plaatselijk kantoor.
Zorgen om medische kosten?
Medicalia begint waar een andere gezondheidsverzekering stopt. Je krijgt per aansluitingsjaar tot maximaal 1.500 euro
terugbetaald voor medische zorgen buiten een ziekenhuisopname. Voor alternatieve behandelingen wordt maximaal 600 euro
terugbetaald. Zo blijven consultaties bij bv. de chiropractor, acupuncturist, osteopaat en homeopaat betaalbaar.
Bekijk de terugbetalingsinfo op www.partena-ziekenfonds.be/medicalia

Gegevens van de klant of kleefbriefje
Jaar waarin de behandeling plaats vond:

Kleefbriefje

In te vullen door de zorgverlener (of attest osteopaat)
datum behandeling

prijs

aard van de behandeling

stempel zorgverlener

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nomenclatuurcode: osteopathie: 807122; chiropraxie: 807133; acupunctuur 807144; overige 807155
GT05611D0000000308031200
*GT05611D0000000308031200*

