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UW AANVAARD ARBEIDS(WEG)ONGEVAL 

Uw ongeval betreft een arbeidsongeval in het kader van de wet van 3 juli 1967, Publieke Sector. 

Het is uw werkgever die optreedt als wetsverzekeraar. Wij, AXA treden op als herverzekeraar. 

Er is geen tussenkomst van de mutualiteit vereist. 

DE VERGOEDING 

De vergoedingen tijdelijke arbeidsongeschiktheid worden betaald door uw werkgever.  Het is belangrijk dat u de 

medische attesten van arbeidsongeschiktheid steeds overmaakt aan uw werkgever.  De bepaling van de periode 

tijdelijke arbeidsongeschiktheid valt onder de bevoegdheid van de geneeskundige dienst MEDEX. U, uw werkgever 

of de gemandateerde herverzekeraar dienen de medische attesten steeds te bezorgen aan MEDEX. 

DE KOSTEN 

Zoals de wet op de arbeidsongevallen van 1967 voorziet worden de erelonen van artsen, specialisten en 

kinesitherapeuten betaald ten belope van 100 % van het ziekteverzekeringtarief (RIZIV barema). 

De arts, specialist of kinesitherapeut kan de onkostennota rechtstreeks naar de maatschappij sturen (met duidelijke 

vermelding van uw dossiernummer). 

De voorgeschreven medicijnen worden integraal terugbetaald voor zover ze in verband staan met uw 

arbeidsongeval. 

De hospitalisatiekosten  worden ten laste genomen ten belope van het RIZIV-barema (op  basis van de prijs van een 

meerpersoonskamer).  Er is geen tegemoetkoming in de kosten voor telefoon, televisie, dranken, …  

De kosten voor prothesen en orthopedische toestellen die nodig zijn als gevolg van het ongeval, vallen ten laste 

van de verzekeringsmaatschappij, inclusief hun onderhoud of vernieuwing.  Worden ook terugbetaald de 

herstellings- of vervangingskosten voor prothesen die beschadigd werden bij het ongeval. 

Wat betreft de bijzondere of alternatieve zorgen (osteopathie, homeopathie, …), is het aan te raden ons om een 

voorafgaand akkoord te vragen. 

Gelieve de originele  bewijsstukken te sturen aan uw werkgever, om de kosten die u gemaakt heeft, terugbetaald te 

krijgen (u moet ze dus niet naar uw ziekenfonds sturen). 

Indien U de kosten zelf heeft betaald gelieve dit duidelijk te vermelden op het document of voeg een betalingsbewijs 

toe. 

Uw verplaatsingskosten worden terugbetaald wanneer u zich op onze aanvraag, die van onze medisch adviseur, de 

rechtbank of om medische redenen moet verplaatsen, en dit ten bedrage van: 

- hun reële prijs indien u gebruik maakt van het openbaar vervoer  

- 0,25 EUR/km voor zover de afgelegde afstand van de woonplaats naar de plaats waar de zorgen verstrekt 

worden minstens 5 km heen/terug bedraagt  

De verplaatsingskosten worden terugbetaald zodra wij de bewijsstukken ontvangen hebben. 

MEDISCHE OPVOLGING 

De definitieve bepaling van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid en de blijvende arbeidsongeschiktheid zal door de 

geneeskundige dienst MEDEX worden gedaan. 

Ter opvolging van de evolutie van uw gezondheidstoestand is het mogelijk dat u opgeroepen wordt voor onderzoek 

bij een van onze raadsartsen.  

Het is aangewezen om zich bij de raadsarts aan te melden wanneer u hiervoor een uitnodiging ontvangt. 

Gelieve steeds alle medische stukken in uw bezit mee te nemen op uw afspraak. 

De raadsarts van AXA zal advies verstrekken met betrekking tot de gerechtvaardigdheid van de tijdelijke 

arbeidsongeschiktheid, tussenkomst medische kosten, behandelingen en een eventuele blijvende ongeschiktheid. 

AXA BELGIUM garandeert u een vlotte afhandeling van uw dossier en wenst u alvast veel beterschap toe. 

       

 

  
 


