
Globaal Medisch Dossier
• U krijgt hogere tussenkomsten van uw ziekenfonds als u een globaal medisch dossier hebt bij uw

huisarts. Sinds 1 mei 2002 kan iedereen genieten van hogere tussenkomsten voor zijn
raadpleging bij zijn huisarts. De enige voorwaarde is dat u aan uw huisarts vraagt om van u een
medisch dossier bij te houden.

Waarom kiezen voor een globaal medisch
dossier ?

• Uw medische gegevens worden op één plaats verzameld en bijgehouden
• U en uw huisarts krijgen hierdoor een volledig beeld van uw

gezondheidstoestand
• Nutteloze onderzoeken en dubbele behandelingen worden vermeden
• Uitwisseling van gegevens en doorverwijzing naar andere zorgverleners

gebeuren vlotter (bijvoorbeeld bij hospitalisatie)
• En bovendien krijgt u een hogere tussenkomst van uw ziekenfonds. Uw eigen

bijdrage (= remgeld) wordt met 30 % verminderd.

Deze vermindering geldt voor :

• De raadplegingen bij de huisarts welke uw globaal medisch dossier beheert
• De raadplegingen en huisbezoeken* van de huisarts welke uw globaal medisch

dossier beheert wanneer u 75 jaar of ouder bent
• De raadplegingen en huisbezoeken* van de huisarts welke uw globaal medisch

dossier wanneer u erkend wordt als "chronisch zieke" en dit ongeacht de
leeftijd.

(*) onder huisbezoeken vallen tevens de bezoeken van de huisarts in : de rust- en verzorgingstehuizen
(R.V.T), de rustoorden voor bejaarden (R.O.B.) en de instellingen waar kinderen, bejaarden,
herstellenden of mindervaliden verblijven.
De huisbezoeken of de supplementen tijdens de avond, de nacht, het weekend of een feestdag vallen
niet onder deze regeling.

Onder bepaalde voorwaarden kan het recht op remgeldverlaging uitgebreid worden naar
een huisarts die niet de huisarts is welke het GMD beheert.  Dit zal het geval zijn voor
groepspraktijken en vervangingen ingevolge ziekte en/of verlof van uw huisarts. 
Beoogde huisartsen dienen een speciale vermelding aan te brengen op het getuigschrift
voor verstrekte hulp.  Dergelijke vermelding impliceert dat de huisarts toegang heeft tot
de gegevens van het GMD en, dat hij daarvoor toestemming heeft van de
rechthebbende.

Wat moet u hiervoor doen?
• U vraagt persoonlijk aan uw huisarts, bij uw eerstvolgende raadpleging in zijn kabinet of bij het

eerstvolgende huisbezoek uw medisch dossier te openen.
• Uw huisarts rekent u bovenop het ereloon voor de raadpleging of het huisbezoek* een bedrag

aan van 22,00 euro.  Dit bedrag is de jaarlijkse voorziene vergoeding voor het bijhouden van
het dossier en kan tevens jaarlijks worden aangepast.  De huisarts noteert dit bedrag alsmede
het codenummer 102771 op het getuigschrift dat u afgeleverd wordt.

• Het ziekenfonds betaalt u vervolgens deze 22,00 euro volledig terug.
• Vanaf 1 januari van het  jaar volgend op het jaar dat u uw vorig GMD opende kan u uw huisarts

vragen het beheer van uw dossier te verlengen.  Het bedrag van 22,00 euro zal u opnieuw
aangerekend worden … en vervolgens volledig terugbetaald worden.


