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311 

 
Tramstraat 69 

9052 ZWIJNAARDE 
 
 

Tél. : (09) 333 50 00 
Fax : (09) 333 50 59 

Acupunctuur Tegemoetkoming van 10 euro per behandeling tot maximaal 50 euro per jaar. 

Brillen en lenzen Om de vijf jaar 50 euro terugbetaald. 

Chiropraxie Tegemoetkoming van 10 euro per behandeling tot maximaal 50 euro per jaar. 

Dag- en nachtopvang Terugbetaling van 6,5 euro per dag of nacht voor maximaal 50 dagen per 
kalenderjaar voor dag- en nachtopvang van zorgbehoevenden. 

Dieetadvies 5 euro per consultatie terugbetaald, tot 6 consultaties per jaar. 
Voorwaarden: 
Een BMI hoger dan 25 of een te hoog cholesterolgehalte hebben.  
Consultatie door een erkende diëtiste.  
Obesitasprogramma: 
Intensief begeleiding door professionelen, op weg naar een gezonder gewicht. 
75% van de kostprijs terugbetaald, tot 200 euro. Indien WIGW-statuut,  90% 
terugbetaald. 
Weight wachers: 
De inschrijving (t.w.v. 15 euro) is gratis.  
Een combi-pass kost slechts 25 euro i.p.v. 39 euro voor de eerste maand.  
 



Herstelcentra Tegemoetkoming van 35 euro per dag.  
De prijs is afhankelijk van het gekozen centrum en de keuze voor een één- of 
tweepersoonskamer. 
U kan terecht in twee centra met elk eigen specialisaties: 
De Ceder in Astene (Deinze) of De Branding in Wenduine  

Hippotherapie Bij handicap of een psychische beperking. Hippotherapie of aangepast 
paardrijden zijn begeleide activiteiten met en op het paard. 
3 euro terugbetaald per beurt, tot maximaal van 40 beurten per jaar of een 
totaal van 120 euro per jaar. 

Homeopathie Tegemoetkoming van 20 % van de aankopen van homeopathische 
geneesmiddelen terugbetaald, tot maximaal 75 euro per persoon en per 
kalenderjaar. 

Implantaten en osteosynthese Implantaten zijn lichaamsvreemde materialen die een bot of gewricht 
vervangen. Het osteosynthesemateriaal zijn de schroeven en bouten die het 
implantaat op zijn plaats houden. 
Tussenkomst van 75% van het resterende bedrag van de factuur tot maximaal 
410 euro per jaar. De eerste 200 euro betaalt de patiënt zelf. 
Voorwaarden: 
• Het implantaat en/of het osteosynthesemateriaal moet voorkomen op een lijst 
van het Riziv.  
• Verblijven in het ziekenhuis na de ingreep.  

Kortverblijf personen met 
handicap 

Tegemoetkoming van 15 euro per dag. 
Voorwaarden: 
•Een handicap hebben.   
• Verblijven in een instelling voor kortverblijf erkend door het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap.  



Kortverblijf voor 
zorgbehoevenden 

Wanneer u voor een zorgbehoevende zorgt en een tijdje geen opvang kan 
voorzien, dan kan u een beroep doen op het kortverblijf voor zorgbehoevenden. 
Terugbetaling van 17,5 € per dag voor de kosten van een kortverblijf in een 
erkend rustoord of een erkend centrum voor kortverblijf.  
Voorwaarden: 
U bent zorgbehoevend en hebt nood aan een tijdelijke opvang in een rustoord of 
een centrum voor kortverblijf. 
De tegemoetkoming voor de diensten ‘kortverblijf voor zorgbehoevenden’ en 
‘kortverblijf voor personen met een handicap’ zijn samen beperkt tot een 
maximum van 28 dagen per kalenderjaar. 

Logopedie 6,25 euro terugbetaald, met een maximaal van 30 beurten. 
Voorwaarden: 
• Lid van maximaal 14 jaar.  
• Geen recht meer op een wettelijke tegemoetkoming.  



Oncorevalidatie Oncorevalidatie of revalidatie na kanker geeft extra steun bij het fysiek en/of 
psychosociaal herstel door intensieve, medisch begeleide fysieke training, 
gekoppeld aan verandering van levensstijl. 
75% terugbetaald per kalenderjaar, tot maximaal 200 euro per lidboekje. Indien 
WIGW-statuut,  90% terugbetaald.  
Voorwaarden: 
Deelnemen aan een programma in een revalidatiecentrum georganiseerd door 
een ziekenhuis of een centrum voor gespecialiseerde behandeling dat is erkend 
door de overheid of door ons ziekenfonds.  
 

Oordoppen op maat Korting van 30 euro wanneer de oordoppen op maat gekocht zijn bij 't Oorhuis. 

Optische laserbehandeling Terugbetaling van 100 euro per behandeld oog. 

Oppashulp De oppashulp helpt in het dagelijks thuis wonen 
Tarieven: 2,65 euro per uur oppashulp. Per oppasbeurt komt er een 
administratieve kost van 0,50 euro bij. Eén keer per jaar,dossierkost van 10 euro. 
Oppashulp aanvragen via 09 333 55 00. 

Osteopathie Tegemoetkoming van 10 euro per behandeling tot maximaal 50 euro per jaar. 

Psychotherapie 50% van de kosten terugbetaald, tot 20 euro per consultatie en tot 5 
consultaties per jaar voor jongeren tot maximum 18 jaar. 

Sport 15 euro per jaar terugbetaald voor de deelname aan een erkende sport- of 
fitnessclub. 

Stoppen met roken 50 euro terugbetaald voor geneesmiddelen om te stoppen met roken of voor 
lasertherapie. Deze terugbetaling is eenmalig. Beide methoden mogen niet 
gecumuleerd worden. 



Thuishulpdiensten De prijs wordt berekend op basis van het inkomen. Afspraak via het 
telefoonnummer 09 333 55 00. 

Thuisoppas voor zieke 
kinderen 

De dienst Thuisoppas is er voor zieke kinderen, jonger dan 12 jaar. 
Tarieven: 
Voor de eerste 9 uren opvang: 
4,25 euro per uur per kind voor werknemers 
8,50 euro per uur per kind voor zelfstandigen  
 
Voor het tiende uur opvang: 
8,50 euro per uur per kind voor werknemers 
8,50 euro per uur per kind voor zelfstandigen  
 
Als het kindje lid is,  2 euro per uur  terugbetaald met een maximum van 18 euro 
per dag (9 uren). 

Thuisverpleging De ziekteverzekering vergoedt de prestaties van de verpleegkundige via het 
ziekenfonds (het derdebetalerssysteem). 
Thuisverpleging aanvragen via het telefoonnummer 09 333 55 00. 
 

Uitlenen/aankoop van 
materiaal 

10% korting bij aankoop van hulpmiddelen.  Ook bij het huren van materiaal 
gelden er gunstige tarieven voor leden. 

Vaccin 25 euro per jaar terugbetaald voor een erkend vaccin.  



Vakantiekampen voor 
chronisch zieke kinderen 

Deze terugbetaling kan verleend worden voor een periode van ten minste 14 en 
ten hoogste 60 dagen per kalenderjaar. 
Voorwaarden: 
• Het kind is jonger dan 18 jaar.  
• Het kind lijdt aan een zware chronische ziekte zoals bijvoorbeeld: diabetes, 
fenylketonurie, hemofilie, mucoviscidose, autisme,... of slechtziend of 
slechthorend zijn.  
• Het nut en duur van de plaatsing, de specifieke omkadering van je kind tijdens 
het verblijf, de pathologie en de duur ervan worden vastgelegd in een verslag 
dat opgesteld wordt door je behandelende geneesheer. 

Woningaanpassing Een ergotherapeut komt indien nodig langs thuis om de woonsituatie van 
dichtbij te bekijken. 
 
Voorwaarden: 
• ouder dan 60 jaar zijn 
• mindervalide zijn 
• een ongeval gehad hebben 
• langdurig ziek zijn 



Ziekenvervoer  Tarieven bij B-Mobiel voor één rit heen en terug: 
• één keer per jaar een dossierkost van 10 euro  
• 0,35 euro per gereden kilometer (te rekenen vanaf de woonplaats van de 
vrijwilliger)  
• 1 euro administratiekosten per rit  
• een vergoeding voor een drankje voor de vrijwillige chauffeur bij langere 
wachttijd  
Voorwaarden: 
U kan een beroep doen op B-Mobiel  als u een beperkt inkomen hebt en 
zorgbehoevend, bejaard of (langdurig) ziek bent, of als je een handicap hebt.  
Komt u niet in aanmerking voor vervoer via B-Mobiel, dan kan u niet-dringend 
ziekenvervoer aanvragen via de alarmcentrale MUTAS op 078 15 95 95.  
 
 

 


