CM-tegemoetkoming
voedings- en dieetadvies
Identificatiegegevens CM-lid

Naam: ....................................................................................... Voornaam: .............................................................................................
Adres: .......................................................................................................................................................................................................
Rijksregisternummer:

In te vullen door de diëtist
Naam diëtist: .............................................................................................................................................................................................
Adres: .......................................................................................................................................................................................................
Erkenningsnummer RIZIV: ........................................................................................................................................................................

Datum zitting

Aangerekend
honorarium

Handtekening
diëtist

1.

EUR

2.

EUR

3.

EUR

4.

EUR

In te vullen door de verwijzende arts (*)

Naam arts: . ...............................................................................................................................................................................................
Adres: .......................................................................................................................................................................................................
Erkenningsnummer RIZIV: ................................................................... Handtekening arts: ....................................................................
(*) Deze rubriek moet niet ingevuld worden als bij dit attest een doktersvoorschrift wordt gevoegd.
Gelieve dit formulier terug te bezorgen via uw CM-kantoor of een CM-brievenbus in uw buurt.
De CM-tegemoetkoming zal gestort worden op het door CM gekende rekeningnummer.

Voorwaarden
De tegemoetkoming (978272) wordt toegekend aan de leden die een reeks volgen van minstens 4 sessies
voedings-en dieetadvies.
De tegemoetkoming is eenmalig en bedraagt 40 euro. De tegemoetkoming kan nooit meer bedragen dan het
aangerekende honorarium.
Per dag is slechts één zitting vergoedbaar. Een zitting moet minstens 30 minuten duren.
De tegemoetkoming wordt uitbetaald na 4 sessies. De CM-tegemoetkoming wordt enkel toegekend aan leden die aangesloten zijn
bij een CM-ziekenfonds in Vlaanderen en voldoen aan de algemene statutaire bepalingen.
Sessies waarvoor een terugbetaling is voorzien door de ziekteverzekering en sessies die plaatsvinden tijdens een hospitalisatie
worden niet in aanmerking genomen.
Enkel voedings- en dieetadvies verstrekt op voorschrift van een arts en door een door het RIZIV erkende diëtist komt in aanmerking.
Voor CM-leden aangesloten bij CM Limburg is een bijkomende overeenkomst tussen de diëtist en CM Limburg noodzakelijk.

We behandelen deze gegevens conform de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Met uitzondering van de persoonlijke
medische en sociale gegevens, kunnen deze gegevens gebruikt worden om diensten van CM en van haar deelorganisaties waarmee een samenwerkingsakkoord werd
gesloten te promoten. U hebt het recht om uw persoonsgegevens te consulteren en te laten verbeteren.

CM Landsbond

Haachtsesteenweg 579 PB 40

1031 Brussel

Tel. 02 246 41 11
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www.cm.be

