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Hospitalisatieverzekeringen 

als je muco hebt 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Voor iemand met muco is een goede hospitalisatieverzekering een absolute 

must. Een doordachte keuze maken is belangrijk als je geen terugbetalingen wil 

mislopen, maar door het grote aanbod niet evident. Daarom geven we je enkele 

aandachtspunten mee die je kunnen helpen om de juiste keuze te maken.  
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1. Hou er rekening mee dat de meeste private verzekeraars kosten ten gevolge van muco 

uitsluiten. Een uitzondering hierop zijn de hospitalisatieverzekeringen die via jouw werk 

(of dat van een gezinslid) zijn afgesloten. De hospitalisatieverzekeringen van de 

ziekenfondsen dekken vaak wel de muco gerelateerde kosten.  

 

2. Meestal geldt er een wachttijd vooraleer de medische kosten van muco gedekt kunnen 

worden. Deze wachttijd gaat in vanaf de datum waarop je de verzekering afsloot en hou 

je best zo kort mogelijk.  

 

3. Ten slotte is het aangewezen om voor een hospitalisatieverzekering te kiezen die over 

een zogenaamde “waarborg ambulante kosten voor ernstige ziekten” beschikt die 

medische kosten ten gevolge van muco dekt. Deze waarborg is gratis en zorgt ervoor dat 

al je remgelden (voor bijvoorbeeld kinebezoeken of apothekerskosten) terugbetaald 

worden. Je moet deze waarborg wel zelf laten activeren door middel van een attest van 

je mucoarts. Het is dus niet zo dat je automatisch van dit voordeel gebruik kan maken! 

Ook is het belangrijk om te weten dat je bij een aantal hospitalisatieverzekeringen 

(Hospitalia Plus van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, AmbuPlan en AmbuPlus van het 

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds) slechts van de waarborg kan gebruik maken indien de 

mucodiagnose pas na de aansluiting werd gesteld.  

 

Als je met deze drie zaken rekening houdt, kan je vervolgens aan de slag met de brochure 

van het Vlaams Patiëntenplatform over hospitalisatieverzekeringen. Hierin vind je een 

overzicht van de beperkingen en de voordelen van de hospitalisatieverzekeringen die de 

verschillende ziekenfondsen aanbieden. 

https://vlaamspatientenplatform.be/storage/files/19fe48bb-0650-46ae-a3f6-

ddf7ebdb4a63/2022-hospitalisatieverzekeringen-van-mutualiteiten.pdf 

 

Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie. Je kan Ken bellen (02 61 32 719) of 

mailen (ken@muco.be), hij helpt je met veel plezier verder. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvlaamspatientenplatform.be%2Fstorage%2Ffiles%2F19fe48bb-0650-46ae-a3f6-ddf7ebdb4a63%2F2022-hospitalisatieverzekeringen-van-mutualiteiten.pdf&data=04%7C01%7Cann%40muco.be%7C11c750e49649492e555d08d9faa2ebd0%7C1ea9209051544f10acfa6e895b4046c9%7C0%7C0%7C637816399914363450%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=FcLtc9cJ%2FuNA%2BReSW7F%2B3%2FR4GhnGRyMo4h9Zt8vL2AE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvlaamspatientenplatform.be%2Fstorage%2Ffiles%2F19fe48bb-0650-46ae-a3f6-ddf7ebdb4a63%2F2022-hospitalisatieverzekeringen-van-mutualiteiten.pdf&data=04%7C01%7Cann%40muco.be%7C11c750e49649492e555d08d9faa2ebd0%7C1ea9209051544f10acfa6e895b4046c9%7C0%7C0%7C637816399914363450%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=FcLtc9cJ%2FuNA%2BReSW7F%2B3%2FR4GhnGRyMo4h9Zt8vL2AE%3D&reserved=0

