Betreft : wijziging hospitalisatieplan OCMW Brugge
OCMW Brugge heeft beslist om het derdebetalerssysteem, Medi-Link, aan te bieden op uw
hospitalisatieplan vanaf 1 januari 2020.

WAT WIJZIGT ER PRAKTISCH VOOR U?
•

Vanaf 1 januari 2020 voorziet het hospitalisatieplan in het derdebetalerssysteem van Vanbreda
Risk & Benefits, Medi-Link. Via dit systeem worden in geval van een gewaarborgde opname de
hospitalisatiefacturen rechtstreeks door Vanbreda Risk & Benefits aan het hospitaal betaald. U
hoeft bij de opname dan ook geen voorschot te betalen. Kosten die niet gedekt zijn door de
hospitalisatieverzekering (vrijstelling, privékosten, …), worden nadien door Vanbreda Risk &
Benefits aan u gefactureerd.
Ambulante kosten (pre- en postkosten in verband met uw gewaarborgde opname, alsook
kosten in verband met uw ernstige ziekte) dient u nog steeds zelf op te sturen naar Vanbreda.
Belangrijk is dat u aangifte doet van een (dag)opname voordat u gehospitaliseerd wordt:
liefst 15 dagen op voorhand bij een geplande (dag)opname en zo snel mogelijk bij
spoedopname.
De gepersonaliseerde Medi-Linkkaarten verkrijgt u door de Vanbreda HealthCare App te
downloaden en uw persoonlijke kaarten aan te vragen.

Meer info vind je terug op https://www.vanbreda-health.be/nl/medi-link/
• De andere voorwaarden van de polis blijven ongewijzigd van toepassing.

AANGIFTE HOSPITALISATIE & KOSTEN INDIENEN
1. Met de Vanbreda HealthCare app:
•
•

•

doe je gemakkelijk online aangifte van een hospitalisatie;
stuur je je medische kosten heel eenvoudig online door aan de hand van
gepersonaliseerde profielen; geen scanner bij de hand? Neem gewoon een foto van je
document met de app en stuur het online door.
heb je je medische kaarten altijd en overal bij de hand;

•

én krijg je automatisch toegang tot de extra service AssurPharma. Dankzij AssurPharma
kan je je farmaceutische kosten rechtstreeks, door simpelweg je barcode te laten scannen
bij de apotheker, beveiligd en digitaal laten versturen.

Download vandaag de Vanbreda HealthCare App via de app-store of google play of scan
onderstaande QR-code om de app te installeren op je smartphone of tablet. Maak eenmalig een
profiel aan voor je zelf en je gezinsleden en je ontvangt van ons een activatie e-mail.

voor iOS

voor Android

Voor meer info surf naar https://www.vanbreda-health.be/nl/healthcare-app/
Je vindt er meteen ook een handige doorklik naar de FAQ’s en de algemene voorwaarden.

2. Je kan ook gebruik maken van de website om een hospitalisatie te melden of kosten in te dienen
(via de snelle link “Aangifte hospitalisatie” en “Kosten Indienen” op https://www.vanbredahealth.be/).
3. U vindt de volledige “schadeprocedure” voor een snelle en eenvoudige terugbetaling van uw
kosten als bijlage.

