
DE PALLIATIEVE THUISZORGPREMIE VAN HET OCMW 

VAN MELLE 

  

Het OCMW van Melle wil een bijkomende financiële ondersteuning bieden aan Mellenaars 

die in een palliatieve zorgfase zitten en verkiezen om in huishoudelijke kring te sterven. 

Iedereen die thuis palliatieve zorg krijgt, kan via de huisarts een palliatieve zorgforfait 

aanvragen bij zijn ziekenfonds. De ziekenfondsen duiden dit zorgforfait aan met 

verschillende namen zoals ‘palliatieve zorgforfait’ of ‘palliatieve (thuis)zorgpremie’. 

  

Het palliatieve zorgforfait is een financiële tegemoetkoming om de kosten ten gevolge van 

het ziek zijn te verlichten voor patiënten die verkiezen thuis te sterven (bv. voor 

comfortzorgmiddelen zoals hoog-laag bed, toiletstoel,... maar ook voor psychische 

bijstand).  

Het ziekenfonds levert betrokken patiënt een attest waaruit blijkt dat hij het palliatieve 

statuut bezit en op basis van dat attest kan bij het OCMW van Melle de bijkomende 

financiële ondersteuning aangevraagd worden, uiterlijk binnen zes maanden na de 

uitbetaling van het palliatieve zorgforfait door het ziekenfonds. De bijkomende financiële 

ondersteuning vanwege het OCMW van Melle bedraagt 250 euro.  

  

Hoe moeten beide palliatieve ondersteuningen aangevraagd worden? 

  

1. Aanvraag palliatieve zorgforfait vanwege het ziekenfonds 

  

De behandelende huisarts van de palliatieve patiënt vraagt bij de adviserend geneesheer 

van het ziekenfonds het ‘palliatief statuut’ aan. Het ziekenfonds betaalt de 

tegemoetkoming uit aan de patiënt na ontvangst van de kennisgeving door de adviserend 

geneesheer. 

  

Dus: de palliatieve patiënt hoeft hiervoor niets te doen. De aanvraag gebeurt via de 

behandelende arts en het ziekenfonds waarbij de patiënt is aangesloten betaalt het 

palliatieve zorgforfait uit aan de patiënt 

  

2. Aanvraag toelage palliatieve thuiszorgpremie vanwege het OCMW 

  



Bij toekenning van het palliatieve zorgforfait vanwege het ziekenfonds wordt een attest 

door het ziekenfonds afgeleverd. Het volstaat om dit attest af te leveren aan het OCMW 

van Melle en het aanvraagformulier van het OCMW in te vullen. 

  

Dus: de aanvraag palliatieve thuiszorgpremie kan eveneens gebeuren ‘namens’ de 

palliatieve patiënt waarbij het attest van het ziekenfonds geldt als bewijs dat de patiënt 

reeds het palliatieve zorgforfait vanwege het ziekenfonds gekregen heeft. De aanvraag 

gebeurt bij het OCMW van Melle. 

  

3. Toekenningsvoorwaarden en uitbetaling 

  

1) De aanvraag palliatieve thuiszorgpremie moet aangevraagd worden uiterlijk binnen zes 

maanden na de uitbetaling van het palliatieve zorgforfait door het ziekenfonds. 

2) De palliatieve patiënt dient in leven te zijn op datum van de aanvraag voor de palliatieve 

thuizorgpremie. Dit is een logisch gevolg van het feit dat deze premie een extra financiële 

ondersteuning wil zijn voor de palliatieve patiënt zelf die door z’n keuze om in 

huishoudelijke kring te sterven extra uitgaven maakt.  

3) De palliatieve thuiszorgpremie wordt aan de palliatieve patiënt uitbetaald, ook wanneer 

de patiënt tussen datum van aanvraag en datum van uitbetaling overleden mocht zijn. 

  

4. Beide premies kunnen maximaal twee keer toegekend worden 

  

Na een eerste toekenning van het forfaitaire zorgforfait kan dit na één maand via de 

huisarts een tweede maal aangevraagd worden. Bij een tweede toekenning van het forfait 

door het ziekenfonds, dan kan eveneens een tweede aanvraag voor een palliatieve 

thuiszorgpremie ingediend worden bij het OCMW van Melle. Voor de toekenning van de 

tweede palliatieve thuiszorgpremie gelden dezelfde toekenningsvoorwaarden, d.w.z. dat 

de aanvraag dient te gebeuren uiterlijk binnen zes maanden na de toekenning van het 

palliatieve zorgforfait door het ziekenfonds, dat de palliatieve patiënt in leven dient te zijn 

op datum van de aanvraag en dat de premie wordt uitbetaald aan de palliatieve patiënt. 

  

 


