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Wat is GMD
( Globaal Medisch Dossier ) ?

Een globaal medisch dossier bundelt alle medische gegevens die over u bekend zijn. Uw huisarts is het best geplaatst om uw
globaal medisch dossier bij te houden.

Uw medisch voordeel
Eén persoon, namelijk de huisarts aan wie u uw globaal medisch dossier toevertrouwt, is op de hoogte van alle medische
gegevens die over u bekend zijn.
Uw huisarts heeft een volledig overzicht van uw gezondheidstoestand.
Uw huisarts kan u gericht doorverwijzen voor gespecialiseerde medische hulp.
Onnodige onderzoeken en dubbele behandelingen kunnen vermeden worden.

Uw financieel voordeel
Voor elke raadpleging in de spreekkamer van uw huisarts betaalt u 30% minder remgeld (= het bedrag dat u zelf voor een
raadpleging betaalt ).
Wie ouder is dan 75 jaar geniet dat voordeel ook bij een huisbezoek door de huisarts.
De remgeldvermindering geldt enkel bij de huisarts die uw Globaal Medisch Dossier beheert of bij zijn collega's die toegang
hebben tot uw GMD.

Hoe vraagt u een globaal medisch dossier aan ?
U vraagt uw huisarts tijdens de raadpleging of bij een huisbezoek om uw Globaal Medisch Dossier bij te houden. De huisarts
mag u dat zelf ook voorstellen.
U betaalt daarvoor 27,50 euro. Uw arts noteert op uw getuigschrift voor verstrekte hulp het prestatienummer 102771 samen
met het prestatienummer voor de raadpleging of het huisbezoek. U krijgt die 27,50 euro volledig terugbetaald door uw
ziekenfonds ( tarief 2009 ). U kan ook een GMD aanvragen door bij uw volgende bezoek een klevertje van de ziekenkas af te
geven. U hoeft niets te betalen en uw GMD wordt geregeld door de mutualiteit. U krijgt dan natuurlijk ook niets terugbetaald.
Jaarlijks kunt u beslissen of u het bijhouden van een GMD door uw huisarts verlengt. Beslist u dat te verlengen, dan betaalt u
hiervoor opnieuw 27,50 euro en krijgt u dat bedrag opnieuw volledig terugbetaald.


