Avantages
Voordelen

Organisation
Organisatie

Acupunctuur

Détails
Details
Tussenkomst van 10€ per zitting (tot tien zittingen per persoon per kalenderjaar.

Beweegadvies

OZ Onafhankelijk Ziekenfonds
501

Persoonlijk trainingsprogramma om de conditie te verbeteren. tegemoetkoming
van OZ501 waardoor de eerste 2 testen gratis zijn. Voor een eventuele derde en
vierde test betaal je telkens slechts € 10.
Brillen en lenzen
Tegemoetkoming tot € 50 per persoon per kalenderjaar bij de aankoop van
brilglazen, brillen en/of lenzen.
Buitengewone buitenschoolse Tegemoetkoming in de kosten van buitenschoolse opvang van personen die niet in
opvang
het regulier onderwijs terechtkunnen.
Wie een handicap heeft, erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met
een Handicap, schoolgaand is en wordt opgevangen in een voorziening met
aangepaste buitenschoolse opvangmogelijkheden heeft recht op een
tegemoetkoming van € 2,50 per dag (tot honderd dagen per kalenderjaar).
Chiropraxie
Tussenkomst van 10€ per zitting (tot tien zittingen per persoon per kalenderjaar).
Dagcentra

Boomsesteenweg 5
2610 ANTWERPEN / WILRIJK

Tél. : (03) 201 84 00
Fax : (03) 201 86 00

Dag- en nachtopvang voor
zorgbehoevenden

Tegemoetkoming van 2,50€ per dag. Tot 100 dagen per
kalenderjaar.Tegemoetkoming in de kosten voor permanente opvang van
gehandicapte personen die niet in het gewone onderwijs terechtkunnen.
Voorwaarden:
• De leeftijd van 21 jaar niet bereikt hebben.
• Een handicap hebben
Tussenkomst van 6,50 per dag en/of nacht, tot € 250 per rechthebbende per
kalenderjaar. De persoon moet zorgbehoevend zijn en mag geen recht hebben op
kinderbijslag.

Doesessies

Prijsvermindering op de sessie van Zumba, Tai chi, ontspanningsmassage,…

Ergotherapeutisch advies

Ergotherapeuten staan klaar met een oplossing voor elk praktisch probleem dat dan
op u af komt. Nuttige tips over persoonlijke hulpmiddelen, aanpassingen aan de
woning of handelwijzen die dagelijkse leven zullen vergemakkelijken en het
zelfredzaamheid vergroten. Het advies van de ergotherapeuten is helemaal gratis
en vrijblijvend. Meer informatie op 03 201 84 80
Tussenkomst van 50% van de kostprijs van fytotherapeutische geneesmiddelen
terug. De geneesmiddelen moeten voorgeschreven zijn door een arts en afgeleverd
worden door een apotheker. Recht op maximaal € 75 per persoon per kalenderjaar.

Fytotherapie

Gezinshulp
Gezondheidscheck-up
Homeopathie

Kortverblijf

Logopédie

Niet dringend vervoer

Obesitas

Oppas zieke kinderen

Professionele helpsters staan klaar om dagelijkse gezinstaken uitvoeren klaren.
Meer informatie op 03 201 84 80.
De check -up is helemaal gratis.
Tussenkomst van 50% van de kostprijs van homeopathische geneesmiddelen terug.
De geneesmiddelen moeten voorgeschreven zijn door een arts en afgeleverd
worden door een apotheker. Recht op maximaal € 75 per persoon per kalenderjaar.
Tussenkomst van € 15 per dag met een maximum van 14 dagen per jaar. Er kan
enkel een tussenkomst verkregen worden indien er ook een tussenkomst is in de
verplichte verzekering.
Tegemoetkoming van € 14 per logopedische sessie. Tot 30 sessies per persoon. De
behandeling moet wel noodzakelijk zijn om strikt medische redenen. Er is geen
leeftijdsbeperking.
De verplichte ziekteverzekering voorziet enkel een beperkte tussenkomst van €
0,25 per km voor vervoer bij chemo- en radiumtherapie en nierdialyse.
Nog extra tussenkomsten
Bij vervoer naar het ziekenhuis voor nierdialyse: tussenkomst van € 0,25 per km
Bij regelmatig vervoer naar het ziekenhuis voor radium-, radio- of chemotherapie
en ambulante verzorging bij een geneesheer-specialist gelden andere
tussenkomsten.
Bij vervoer met een ziekenwagen: terugbetaling van 60% van de factuur, tot € 40
per rit.
Bij vervoer met een taxi: terugbetaling van 60% van de factuur, tot € 10 per rit.
Bij vervoer met een privepersoon of een vrijwilliger van VIA OZ (Tel.:03 201 84 82 ):
Als deze persoon niet samenwoonende en/of geen familie is, tegemoetkoming van
€ 0,18 per kilometer (tot € 10 per rit) terug.
Keuze tussen ‘vrije behandeling’ of een ‘behandeling onder professionele
begeleiding’. Voor een vrije behandeling ,bij dieetconsulten en/of doktersbezoeken:
2 tegemoetkomingen per jaar per persoon ter waarde van € 15.
De dienst is gratis voor kinderen van drie maanden tot en met veertien jaar.
Maximaal drie opeenvolgende werkdagen, tot acht dagen per kalenderjaar per
kind.
Meer informatie op 070 23 30 38

Optische laserbehandeling

Tegemoetkoming tot € 50 per persoon per kalenderjaar

Ostéopathie

Tussenkomst van 10€ per zitting (tot tien zittingen per persoon per kalenderjaar).

Psychotherapie bij kinderen

Sport

Sportmedische keuring

Uitlenen/aankoop van
materiaal

Vaccin

Vervoer

Tegemoetkoming van 10 €per sessie (maximaal tien sessies per persoon per
kalenderjaar) voor kinderen tot en met 18 jaar bij volgende problematieken: ADHD,
eetstoornissen (anorexia en boulemie), trauma’s (ongeval, verlies, incest,
verkrachting), depressie, autisme, leerproblemen, angststoornissen en fobieën.
Tegemoetkoming van € 15 voor een fitnessabonnement (minimaal tien beurten) of
€ 15 voor het lidgeld bij een sportclub (voor de duur van een sportseizoen). Elk
kalenderjaar opnieuw, ongeacht de leeftijd van de gezinsleden. Alle fitnesscentra
erkend door de officiële fitnessfederaties komen in aanmerking.
Tegemoetkoming van € 15 per persoon per kalenderjaar voor een sportmedische
keuring uitgevoerd bij een arts.
In 2014 zal de tussenkomst € 30 per persoon voor 4 jaar bedragen, voor iedereen
die een sportmedische keuring laat uitvoeren bij een huisarts of sportarts.
In de OZ Shops in Antwerpen en Brugge kan je terecht voor thuiszorgmateriaal,
artikelen voor baby's en kinderen en welnessproducten. Tegen eerlijke prijzen
worden hoogstaande producten aangeboden, korting van 10% op elke aankoop in
de OZ Shop.
Huurprijs van € 5 tot € 15 per maand (personenalarmsysteem uitgezonderd) na een
gratis uitleenperiode van één maand voor het gros van de materialen.
10€ per persoon per kalenderjaar terugbetaald voor de kosten van de aankoop van
alle mogelijke vaccins (o.a. reisvaccins, griepvaccins en vaccins tegen
baarmoederhalskanker, pneumokokken).
Tegemoetkoming tot € 300 per persoon per kalenderjaar voor niet-dringend
ziekenvervoer. keuze tussen volgende opties:
- vervoerd door een ziekenwagen? 60% van de factuur terugbetaald, met een
maximum van € 40 per rit
- met een taxi? 60% van de rekening terugbetaald, tot € 10 per rit
- met een vrijwilliger van Via OZ vzw of een privépersoon? Als deze persoon niet
samenwoonende en/of geen familielid in de eerste graad is, tegemoetkoming van
€ 0,18 per kilometer, tot € 10 per rit

Voedingsadvies

Wellness

Het voedingsprogramma richt zich tot iedereen die zijn of haar
lichaamssamenstelling en/of gewicht enigszins wil veranderen of die gezonder wil
eten.
Het voedingsprogramma loopt over een periode van 10 weken.
Tegemoetkoming van € 50 waardoor ze slechts € 50 betalen voor een
voedingsprogramma van 10 weken. Alle anderen betalen € 100. Er bestaan veel
verschillende voedingsprogramma's. is enkel bedoeld voor mensen met een BMI
lager of gelijk aan 35. Bij een BMI hoger dan 35 is er een multidisciplinaire aanpak
nodig via het obesistasplatform.
Tegemoetkoming tot € 25 per persoon per kalenderjaar voor
schoonheidsbehandelingen, massages en bezoeken aan:
de sauna
thermale baden
infraroodcabines
stoombaden
een kuuroord

Zorgverblijven

Deze tegemoetkomingen zijn geldig vanaf 1/1/2014, onder voorbehoud van
goedkeuring door de CDZ.
Tussenkomst van € 32 voor een zorgverblijf. Voor klanten met een verhoogde
tegemoetkoming bedraagt de tussenkomst € 35.Voor begeleiders, die ook OZ-klant
zijn, is een tussenkomst voorzien van € 15,00 per dag.De tussenkomsten zijn
beperkt tot 28 dagen per jaar.

