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Tervurenlaan 43  
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Tél. :(078) 15 93 01  
Fax : (02) 729 92 12 

 
 
 

Acupunctuur Tussenkomst van 10 euro per raadpleging , max.10 terugbetaalde raadplegingen 
per jaar 

Alarmsysteem Plaatsing : € 40 
 Abonnement : € 6,20/maand 
(tussenkomst Securex inbegrepen) 
 Waarborg : € 75 
Meer informatie bij Tele-Hulp op 055 61 21 07 

Borstprothese Tussenkomst van 75 euro per jaar. 

Brillen en lenzen 
Als de ziekteverzekering niet tussenkomt: 
• om de drie jaar tot 60 euro voor brillenglazen of 
• 60 euro per jaar voor contactlenzen. 

Chiropraxie Tussenkomst van 10 euro per raadpleging , max.10 terugbetaalde raadplegingen 
per jaar 

Dieet Tussenkomst van maximum 30 euro per jaar voor raadplegingen bij een erkend 
diëtist. 
Deze tussenkomst is ook geldig bij een erkende diëtistenvereniging zoals 
bijvoorbeeld WeightWatchers. 

Haarprothese Tussenkomst van 75 euro per jaar. 

Homeopathie  Jaarlijks recht op de terugbetaling van tien raadplegingen, tegen 10 euro per 
raadpleging. 
 
Voor de aankoop van homeopathische geneesmiddelen: tussenkomst van 
maximum 75 euro per jaar en per persoon.  
 

Kinderopvang 
Tergugbetaling van 0,75 euro per dag en per kind met een maximum van 100 euro 
per jaar voor kinderen jonger dan drie,  alleen  als de crèche of het 
privékinderdagverblijf van uw kind erkend is door Kind & Gezin of de ONE. 



kledij 
Tussenkomst van 75 euro per jaar. 

Kortverblijf/zorgverblijven 
Voor zorgafhankelijke personen en/of personen die zorg behoeven tijdens een 
verblijf: 
•in een revalidatiecentrum (zorgverblijf ) naar rato van € 32 per dag of € 35 per dag 
voor personen die de verhoogde tegemoetkoming genieten, met een maximum van 
28 dagen per jaar. Voor de begeleidende mantelzorger, een tussenkomst van € 10 
per dag is voorzien. Deze laatste tussenkomst beloopt € 15 per dag voor de 
verblijven binnen de instelling ‘Dunepanne’; 
•in een rust- of rust- en verzorgingstehuis (kortverblijf), een tussenkomst van € 28 
per dag of € 30 per dag voor personen die de verhoogde tegemoetkoming genieten, 
met een maximum van 14 dagen per jaar; 
 
De tussenkomst voor dagverzorgingscentra is mogelijk vanaf de leeftijd van 60 jaar. 
Een kortverblijf en een zorgverblijf combineren is mogelijk, dit voor maximum 28 
dagen. In een dagverzorgingscentrum, een tussenkomst van € 6 per dag gedurende 
maximum 50 dagen per jaar; 

Laseroogheelkunde Eenmalige tussenkomst van 100 euro per oog. 

Logopédie Tussenkomst van 10 euro per logopedische sessie voor kinderen tot 15 jaar. Dat 
geldt voor maximaal dertig sessies per jaar. 

Opvang thuis voor zieke 
kinderen 

Een opvangdienst voor kinderen vanaf 
3 maanden oud tot de leeftijd van 15 jaar is voorzien.  8 dagen per jaar en per kind. 
En dit met een maximum 
van 9 uren per dag. 

Osteopathie Tussenkomst van 10 euro per raadpleging , max.10 terugbetaalde raadplegingen 
per jaar. 



Overgewicht 

De obesitasplatform wil overgewicht voorkomen en opsporen, en het leven van 
personen met overgewicht verbeteren. 
Bij overgewicht  twee opties zijn voorgesteld: 
De Individuele aanpak: 
• Tussenkomst van 15 euro voor een raadpleging bij een diëtist; 
• Tussenkomst van 25 euro als cadeaubon als  de verlaging van de BMI een jaar lang 
volhoudt. 
De Multidisciplinaire aanpak: 
Deze formule bestaat uit een begeleidingstraject in een referentiecentrum dat zich 
specialiseert in de multidisciplinaire behandeling van overgewicht. 
•een forfaitaire vergoeding van 50 euro na drie evaluatierapporten; 
•een vergoeding van maximum 175 euro na de behandeling, op voorwaarde dat die 
binnen een termijn van twaalf maanden na het eerste evaluatierapport wordt 
afgesloten 
•Maximum 45 euro voor toezicht op een geslaagde behandeling 
•Maximum 40 euro als cadeaubon als u een jaar lang op het lagere gewicht blijft 
•Maximum 100 euro na een behandeling met geneesmiddelen gedurende een jaar 

Psychotherapie voor kinderen Tussenkomst van max.30 euro per jaar voor psychotherapeutische sessies voor 
jongeren tot en met 18 jaar. 

Psychologische groepssessies 
(onco) 

Tussenkomst van 75 euro per jaar. 

Remgeld voor kinderen Terugbetaling van de persoonlijk aandeel. Dat geldt voor medische zorgen zoals 
raadplegingen bij de kinderarts, kinesitherapie, huisartsbezoeken vanaf de 
geboorte tot de dag vóór zijn derde verjaardag. 
Deze tussenkomst is beperkt tot maximaal 50 euro per kind en per jaar. De 
terugbetaling gebeurt automatisch een keer per jaar 

Sport  Jaarlijkse tussenkomst van  30 euro voor: 
• ofwel een sport- of fitnessabonement in een erkende Belgische club. Bij een 
beurtenabonnement, is het nodig dat er minstens 10 beurten zijn betaald; 
• ofwel het wellnessabonnement of minstens 2 wellnessbeurten in een 
wellnesscentrum. 



Uitleendienst 
65 % van de factuur terugbetaald voor de huur van medisch materiaal zoals een 
looprek, een ziekenhuisbed met accessoires, enz…Tussenkomst van 25 euro per jaar 
en per rechthebbende tussen in de kosten voor het transport van materiaal dat via 
het ziekenfonds gehuurt is.  

Thuisoppas zieke kinderen Een thuisoppas bij de zieke kinderen tussen drie maanden en veertien jaar. Dat kan 
negen uur per dag en acht dagen per jaar en per aangesloten kind. 
Meer informatie op 09 264 18 48 

Thuiszorg 
Tussenkomst van 0,75 euro per uur, met een maximum van 200 uur per jaar.  

Vaccin tegen 
baarmoederhalskanker Eenmalig 150 euro terug aan de begunstigden. 



Vervoer Vervoer bij opname in het ziekenhuis: 
•Vervoer met ambulance: 100% van de vervoerskosten met een maximum van 150 
euro per tussenkomst en van 1250 euro per jaar. 
•Vervoer met taxi: 100% van de vervoerskosten met een maximum van 150 euro 
per tussenkomst en van 1000 euro per jaar. 
•Vervoer met privéwagen: 0,25 euro per kilometer met een maximum van 50 euro 
per tussenkomst en van 1000 euro per jaar 
 
Vervoer van en naar een centrum voor dialyse of chemotherapie: 
•Vervoer met ambulance: 100% van de vervoerskosten met een maximum van 150 
euro per tussenkomst en van 1250 euro per jaar. 
•Vervoer met taxi: 100% van de vervoerskosten met een maximum van 75 euro per 
tussenkomst en van 1000 euro per jaar. 
•Vervoer met privéwagen: 0,25 euro per kilometer met een maximum van 25 euro 
per tussenkomst en van 1000 euro per jaar. 
 
Niet-dringend vervoer per ambulance gebeurt in samenwerking met het Rode Kruis 
via het nummer 105  
De aanvraag moet minstens twee dagen vooraf worden ingediend 
 
SOLmobiel+ en Joye transport staan in voor niet-dringend medisch 
vervoer als u op doktersbezoek, naar een medisch onderzoek of een 
behandeling moet gaan. Zeer voordelige tarieven. 
Bij Comfort of Comfort+,  tegemoetkoming in de kosten 
voor vervoer in geval van hospitalisatie met minstens 1 overnachting. 
Bij Comfort+ ontvangt, tegemoetkoming 
in de kosten voor vervoer van en naar een centrum voor dialyse of 
chemo- radio- radiumtherapie 

Zorgverblijven •in een revalidatiecentrum (zorgverblijf ) naar rato van € 32 per dag of € 35 per dag 
voor personen die de verhoogde tegemoetkoming genieten, met een maximum van 
28 dagen per jaar. Voor de begeleidende mantelzorger, voorzien wij een 
tussenkomst van € 10 per dag. Deze laatste tussenkomst beloopt € 15 per dag voor 
de verblijven binnen de instelling ‘Dunepanne’; 
•in een rust- of rust- en verzorgingstehuis (kortverblijf), een tussenkomst van € 28 
per dag of € 30 per dag voor personen die de verhoogde tegemoetkoming genieten, 
met een maximum van 14 dagen per jaar; 

 


