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Deze documenten zijn elektronisch
beschikbaar op onze website.

Een papieren versie kan aangevraagd
worden via communication@fedris.be.

Hoe als arts
bijdragen aan de
opdracht van het asbestfonds

Hoeons
kanhelpen?
u helpen?
Hoe
Tijdens een gesprek met een patiënt getroffen door
een asbestgerelateerde aandoening:

Vul het medisch
Stel de patiënt voor

getuigschrift (AFA

een aanvraag tot

02 N) in en eventueel

schadeloosstelling

ook het getuigschrift

bij het Asbestfonds

AKKOORD

andere persoon (AFA

in te dienen

HET ASBESTFONDS
is opgericht in 2007 en wordt beheerd
door Fedris, het Federaal agenstschap
voor beroepsrisico's. Het Asbestfonds
(AFA) informeert, vergoedt en begeleidt
alle asbestslachtoffers die eraan zijn
blootgesteld in België: werknemers uit de
privésector en overheidssector,
zelfstandigen en omgevings-slachtoffers,
evenals hun nabestaanden bij overlijden.

04 N)

Uw rol als arts

WEIGERING

Als geneesheer-specialist komt u in aanraking
met patiënten die getroffen zijn door een

Vraag aan de patiënt

aandoening veroorzaakt door blootstelling aan

doorgegegeven

asbest.

mogen worden aan
het AFA met het oog

In deze hoedanigheid kan u deze patiënten

op administratieve
begeleiding

helpen hun rechten te laten gelden door hen
voor te stellen om een vergoedingsaanvraag in

WEIGERING

Overhandig de
folder "Asbestfonds
- Wat zijn mijn
rechten?" aan de
patiënt

Bedankt voor uw
medewerking!

Vul samen het

of zijn gegevens

te dienen bij het Asbestfonds.

Wij vergoeden volgende
asbestgerelateerde ziekten:
Mesothelioom
Asbestose
Bilaterale diffuse pleuraverdikkingen
Strottenhoofdkanker veroorzaakt door
asbest
Longkanker veroorzaakt door asbest

voor de hulp van een

formulier in dat
toestemming geeft
tot het

AKKOORD

communiceren van
patiëntengevens

