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Werkgroep Extramurale Oogheelkunde 

Secretariaat 

Mechelse Steenweg 76 

2640 Mortsel 

 

Brussel,  28 oktober 2010 

 

Beste dokter,  

 

Naar aanleiding van ons gesprek en uw mail van 12 september, zijn wij verheugd u te kunnen meedelen 
dat AG Insurance besloten heeft om tussen te komen in cataractoperaties uitgevoerd in een extramuraal 
oogcentrum en dit op buitencontractuele basis.  

 

Hierna vindt u de modaliteiten waarin wij tussenkomen:  

 

1. Alle klanten met een hospitalisatieverzekering van het type AG Care, Top Hospitalisatie, Top 
Verpleging, Hospitalisatieverzekering Plus  en de collectieve contracten zullen van dit voordeel 
kunnen genieten. 

2. De tegemoetkoming geldt enkel voor cataractoperaties met RIZIV nomenclatuurnummer 246912 
N475. Wanneer er een standaardlens wordt ingeplant zorgt de tussenkomst van AG en van het 
RIZIV voor een quasi volledige terugbetaling. Wanneer men opteert voor een speciaal type lens 
waarbij het RIZIV niet tussenkomt, valt de meerkost van deze lens ten laste van de patiënt.  

3. De ingreep moet uitgevoerd worden door een door de Werkgroep Extramurale Oogheelkunde 
erkende oogarts in een door het RIZIV erkend extramuraal oogcentrum.  

4. Het maximaal in aanmerking genomen bedrag is 600 EUR en zal uitgekeerd worden na aftrek 
van de eventuele vrijstelling. Dit bedrag komt overeen met het gemiddelde bedrag van een 
cataractoperatie gebaseerd op onze statistieken.  

5. De kosten van een extramuraal uitgevoerde cataractoperatie mogen niet hoger liggen dan deze 
van een cataractoperatie uitgevoerd in een ziekenhuis.  

6. Deze procedure houdt in dat de patiënt geen gebruik zal kunnen maken van ons 
derdebetalerssysteem, Medi-Assistance.  

 

Wij vragen dat u de aangesloten oogartsen op de hoogte brengt van de terugbetaling en hadden graag 
dat u hen de te volgen procedure communiceert. (bijlage)  

 

Met deze brief wensen wij ons engagement uit te drukken om extramuraal uitgevoerde cataractoperaties 
terug te betalen, die hebben plaatsgevonden in de periode van 1/12/2010 tot en met  31/12 2011.   

 

Met vriendelijke Groeten,  

 

Heidi Delobelle 

Actuary Deputy General Manager Health Care  

 
 

 




