
Zorgverlener/instelling 
factureert  
aan….. 
              en  
      moet afleveren …  

 een GVH 

 een getuigschrift 
van aflevering  

 een gelijkwaardig 
document 

Bewijsstuk in geval 
van… 

Op dat bewijsstuk moet het volgende staan….. 

Aan de verzekerde  
(contante betaling) 

GVH… met het 
ontvangstbewijs waarop 
bedrag staat dat de 
verzekerde betaalde. 
 

Terugbetaalbare en 
niet-terugbetaalbare 
verstrekkingen die 
tegelijkertijd zijn 
uitgevoerd 

 Totaalbedrag te betalen door de verzekerde (terugbetaalbare verstrekkingen /niet-
terugbetaalbare verstrekkingen /betaalde voorschotten). 

 Eén lijn voor alle terugbetaalbare verstrekkingen met het te betalen totaalbedrag 
(bedrag van eventuele supplementen inbegrepen ). 

 Eén lijn per niet-terugbetaalbare verstrekking met omschrijving en bedrag van de 
verstrekking. 

 Op vraag van de verzekerde, het aankoopbedrag voor medische hulpmiddelen door de 
zorgverlener indien deze hulpmiddelen  terugbetaalbaar zijn in de VP  of deel uitmaken 
van een verstrekking met VP-tussenkomst .  

 Andere vermeldingen die  de Overeenkomstencommissie van de zorgverlener bepaalde . 

Aan het ziekenfonds, in 
DB buiten MyCarenet 
(manueel of 
magnetische drager ) 

GVH …. naar het ziekenfonds 
 
Ontvangstbewijs voor de 
patiënt met vermelding van 
het betaalde bedrag. 

Terugbetaalbare en 
niet-terugbetaalbare 
verstrekkingen die 
tegelijkertijd zijn 
uitgevoerd 

 Totaalbedrag te betalen door de verzekerde (terugbetaalbare verstrekkingen /niet-
terugbetaalbare verstrekkingen /betaalde voorschotten). 

 Eén lijn per terugbetaalbare verstrekking (tenzij groepering toegelaten is)  en het 
betaald bedrag PA/RG, het bedrag van het eventuele supplement en in voorkomend 
geval het bedrag van de VP- tussenkomst. 

 Eén lijn voor elke niet-terugbetaalbare verstrekking met omschrijving en bedrag. 

 Op vraag van de verzekerde, het aankoopbedrag voor medische hulpmiddelen door de 
zorgverlener indien deze hulpmiddelen  terugbetaalbaar zijn in de VP  of deel uitmaken 
van een verstrekking met VP-tussenkomst .  

 De andere vermeldingen die de Overeenkomstencommissie van de zorgverlener 
bepaalde. 

Aan het ziekenfonds in 
DB via MyCarenet 

Geen GVH 
 
Ontvangstbewijs voor de 
patiënt met vermelding van 
het betaalde bedrag. 

Terugbetaalbare 
verstrekkingen, indien 
uitvoering van enkel 
die verstrekkingen 

Of 
Terugbetaalbare en 
niet-terugbetaalbare 
verstrekkingen, indien 
ze tegelijkertijd 
werden uitgevoerd  

 Totaalbedrag te betalen door de verzekerde (terugbetaalbare verstrekkingen /niet-
terugbetaalbare verstrekkingen /betaalde voorschotten). 

 Eén lijn per terugbetaalbare verstrekking (tenzij groepering toegelaten is)  en het 
betaald bedrag PA/RG, het bedrag van het eventuele supplement en in voorkomend 
geval het bedrag van de VP- tussenkomst. 

 Eén lijn voor elke niet-terugbetaalbare verstrekking met omschrijving en bedrag. 

 Op vraag van de verzekerde, het aankoopbedrag voor medische hulpmiddelen door de 
zorgverlener indien deze hulpmiddelen  terugbetaalbaar zijn  in de VP  of deel uitmaken 
van een verstrekking met VP-tussenkomst .  

 Een volgnummer en andere vermeldingen die de Overeenkomstencommissie van de 
zorgverlener bepaalde. 

Aan de verzekerde  
(contante betaling) via 

Geen GVH (afschaffing 
papieren factuur) 

Terugbetaalbare 
verstrekkingen, indien 

 Totaalbedrag te betalen door de verzekerde (terugbetaalbare verstrekkingen /niet-
terugbetaalbare verstrekkingen /betaalde voorschotten). 



MyCarenet uitvoering van enkel 
die verstrekkingen 

Of 
Terugbetaalbare en 
niet-terugbetaalbare 
verstrekkingen, indien 
ze tegelijkertijd 
werden uitgevoerd 

 Eén lijn per terugbetaalbare verstrekking (tenzij groepering toegelaten is)  en het 
betaald bedrag in functie van de tarieven, het bedrag van het eventuele supplement en 
in voorkomend geval het bedrag van de VP- tussenkomst. 

 Eén lijn voor elke niet-terugbetaalbare verstrekking met omschrijving en bedrag. 

 Op vraag van de verzekerde, het aankoopbedrag voor medische hulpmiddelen door de 
zorgverlener indien deze hulpmiddelen  terugbetaalbaar zijn  in de VP  of deel uitmaken 
van een verstrekking met VP-tussenkomst .  

 De andere vermeldingen die de Overeenkomstencommissie van de zorgverlener 
bepaalde of bij ontstentenis de CGV : volgnummer, nummer van ontvangstbewijs van het 
eGVH en een barcode. 

 


