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Acupunctuur Tegemoetkoming van 10 euro per behandeling voor maximaal 5 behandelingen 
per rechthebbende. 

Begeleid bewegen 200 euro korting voor 10 individuele bewegingssessies van 60 minuten. Tarief: 
280 euro in plaats van 480 euro. 
Voorwaarden: 
• Een bewegingsprogramma onder deskundige begeleiding volgen in de 
Well2DAY-centra of een centrum waarmee De VoorZorg een overeenkomst 
afsloot.  
• Het bewegingsprogramma is goedgekeurd door De VoorZorg.  
• het programma is volledig doorgelopen.  

Brillen en lenzen 50 % korting, tot maximaal 50 euro per kalenderjaar, op zonnebrillen of 
brilmonturen. Een terugbetaling is ook voorzien bij aankoop van lenzen 

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. 
Voorwaarden: 
• zorgbehoevend zijn en thuis wonen.  
• een dag en/of nacht in een erkend centrum verblijven. 
Dagverzorgingscentra, erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met 
een Handicap, komen voor dit voordeel niet in aanmerking. 



Dieetadvies Voordelig tarief terecht voor voedings- en dieetadvies. 
Tot 55 % korting, Tarief voor een intakeconsultatie: 20 euro, in plaats van 45 
euro, voor een opvolgconsultatie: 12 euro, in plaats van 21 euro.  
Weight wachers: 
Gratis inschrijving (ter waarde van 15 euro).  
EN 
De eerste Combi Pas voor 25 euro (voor de eerste maand op de cursus).  
OF 
Korting van 20 euro op het 3-maandenabonnement van Weight Watchers 
Online.  

Gedragstherapie bij 
slaapproblemen 

De volledige kost van een groepsbehandeling voor in- en doorslaapproblemen 
terugbetaald met een maximum van 100 euro. 
Voorwaarden:de behandeling in een centrum voor klinisch slaap- en 
waakonderzoek waarmee De VoorZorg een overeenkomst afsloot volgen. 

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

Hippotherapie Bij handicap of een psychische beperking, recht op een terugbetaling voor 
hippotherapie.  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 20 % van de aankopen van homeopathische geneesmiddelen terugbetaald, tot 
maximaal 75 euro per persoon per kalenderjaar. 

Hoorapparaat Professioneel advies, gezonde prijzen, 3 tot 5 jaar waarborg en test 3 weken 
gratis bij  het gehoorcentrum Solida 
Solida: Belgiëlei 30, 2018 Antwerpen Tel.: 03 218 78 25 

Hypnotherapie Tegemoetkoming van 10 euro per sessie met een maximum van 5 sessies. 

Incontinentiemateriaal 30 % korting op incontinentiemateriaal dat aankoopt zijn bij de Mediotheek 
(Tel.:03 740 30 63) 



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.  
• In het ziekenhuis na de ingreep verblijven.  

Kortverblijf personen met 
handicap 

Tegemoetkoming van 15 euro. 
Voorwaarden: 
een handicap hebben.   
verblijven in een instelling voor kortverblijf erkend door het Vlaams Agentschap 
voor Personen met een Handicap.  
De tegemoetkoming voor de diensten "Kortverblijf" en "Kortverblijf voor 
personen met een handicap" zijn samen beperkt tot een maximum van 28 dagen 
per kalenderjaar. De vergoeding is beperkt tot het werkelijk betaalde dagbedrag.  

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: 
• zorgbehoevend zijn en 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. 



Leefstijladvies Samen met een leefstijldeskundige ga je al pratend op zoek naar activiteiten die 
je een ander gevoel van leven geven, waardoor je levenskwaliteit verhoogt. 
Tarief: 17,50 euro in plaats van 35 euro voor een intakegesprek. Voor volgende 
consultaties:10 euro in plaats van 17,50 euro. 
Voorwaarden: beroep op een leefstijldeskundige waarmee De VoorZorg een 
samenwerkingsovereenkomst afsloot doen. 

Logopedie Per les van 30 minuten, 9 euro terugbetaald voor maximaal 100 lessen. 
Duurt de les 60 minuten of 2 lessen van 30 minuten.  
Dit voordeel is niet cumuleerbaar met een vergoeding uit de verplichte 
verzekering. 
Voorwaarden: 
• van 5 tot en met 18 jaar zijn bij de start van de logopedielessen.  
• de goedkeuring van de adviserend geneesheer hebben.  
• een logopedist met wie de ziekenfonds een overeenkomst afsloot kiezen.  

Mindfulness Terugbetaling van 50 % voor mindfulness-sessies met een maximum van 75 
euro. 
Voorwaarden:de sessies in een van de centra voor geestelijke gezondheidszorg, 
ziekenhuizen of Well2DAY-centrum waarmee De VoorZorg een overeenkomst 
afsloot volgen. 

Nachtoppas bij 
zorgbehoevenden thuis 

12,5 euro per nacht terugbetaald voor opvang thuis door een erkende dienst tot 
maximaal 100 nachten per kalenderjaar. 
Voorwaarden: 
volwassen en zorgbehoevend zijn.   
een beroep op nachtoppas aan huis door een erkende dienst doen.  
De terugbetaling is beperkt tot het werkelijk betaalde nachtbedrag 



Oncorevalidatie 30 % op het totaalbedrag terugbetaald per kalenderjaar, tot maximaal 75 
euro.Voorwaarden:• nemen aan een programma in een door de Voorzorg 
erkend revalidatiecentrum in een ziekenhuis of een centrum voor 
gespecialiseerde behandeling erkend door de overheid of door De VoorZorg 
deel.• De terugbetaling geldt enkel wanneer er geen terugbetaling bestaat 
binnen een andere regelgeving. 

Ooglasering en 
lensimplantatie 

Een eenmalige terugbetaling van 300 euro (150 euro per oog) voor refractieve 
laserbehandeling of lensimplantatie met uitsluiting van phaco-emulsificatie na 
cataract. Er is geen tegemoetkoming voorzien in de verplichte verzekering of een 
andere individueel of collectief afgesloten verzekeringspolis.  
De ingreep wordt uitgevoerd door een lasercentrum waarmee het ziekenfonds 
een overeenkomst afsloot: 
• Oogcentrum Kempen, Rozenberg 62, 2400 Mol  
• New Vision Center, Rubenslei 20-21, 2018 Antwerpen 

Oppashulp Voor oppashulp de verplaatsingskosten zijn te betalen (0,35 euro/km of kosten 
openbaar vervoer) die de vrijwilliger maakt 
Meer informatie via het telefoonnummer 0800 97 520 

Opvang voor niet-
schoolgaande kinderen met 
een handicap  

2,50 euro per dag terugbetaald voor maximaal 100 dagen per kalenderjaar. 
Voorwaarden: 
• Het kind heeft een handicap en gaat niet naar school 
• Het kind verblijft in een door het Vlaams Agentschap voor Personen met 
Handicap erkende voorziening voor dagopva 

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



Psychologische ondersteuning  Terugbetaling voor psychologische begeleiding voor kinderen van 5 tot en met 
17 jaar, 50 % korting op individuele begeleiding door een eerstelijns-
psycholoog/psychotherapeut. Tarief per consultatie 28 euro in plaats van 56 
euro. Het voordeel geldt voor maximaal 12 sessies per persoon per kalenderjaar.  
Voorwaarden:beroep op een eerstelijnspsycholoog waarmee het ziekenfonds 
samenwerkt doen. 

Sport 12,50 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 uw inkomen. Afspraak via het 
telefoonnummer 0800 97 520. 

Thuisopvang voor kinderen 
met een zorgbehoefte 

Tegemoetkoming van 2 euro per uur met een maximum van 9 uren per dag. De 
opvang kost normaal 4,25 euro per uur. 
Opvang is mogelijk van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 20 uur voor 
minstens 4 uren en maximum 9 uren. 
maximum 4 weken per jaar en 2 opeenvolgende weken opvang. 
Opvang op woensdag is beperkt tot 4 opeenvolgende woensdagen en 12 per 
kalenderjaar. 
Voorwaarden: 
• De opvang gebeurt door onze dienst Thuisopvang.  
• Deze terugbetaling geldt voor kinderen vanaf 13 tot en met 18 jaar.  
• Het kind heeft een specifieke zorgbehoefte zoals kanker, een handicap of een 
langdurige of chronische ziekte. 

Thuisverpleging De ziekteverzekering vergoedt de prestaties van de verpleegkundige via het 
ziekenfonds (het derdebetalerssysteem). 
Wanneer de verzorging vraagt die niet terugbetaald wordt door de 
ziekteverzekering is een vergoeding gevraagd. 
thuisverpleging aanvragen via het telefoonnummer 0800 97 520. 



Uitlenen/aankoop van 
materiaal 

30 % ledenkorting bij aankoop of verhuur bij de Mediotheek (Tel.:03 740 30 63). 
Bij de verhuur van een hulpmiddel wordt een waarborg en een lage huurprijs 
gevraagd.  

Vaccin 25 euro per kaldenderjaar 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 het kind 
tijdens het verblijf, de pathologie en de duur ervan worden vastgelegd in een 
verslag dat opgesteld wordt door de behandelende geneesheer. 

Woningaanpassing Een ergotherapeut neemt, indien nodig, thuis een kijkje en gaan na hoe een 
bepaald probleem het best verholpen kan worden. Dat kan gaan van de 
installatie van een traplift tot het inrichten van een volledige ziekenhuiskamer. 
Informatie en aanvragen via telefoonnummer 0800 97 520 



Ziekenvervoer Het ziekenfonds organiseert zelf niet-dringend ziekenvervoer op aanvraag. De 
patiënt betaalt hiervoor een vastgesteld persoonlijk aandeel. 
• Jaarlijks instapgeld van 15 euro  
• Persoonlijk aandeel voor ambulante kankerbehandeling: 
Als er een tegemoetkoming vanuit de verplichte verzekering is: 6 euro per rit. 
• Persoonlijk aandeel voor Nierdialyse: 
Als er een tegemoetkoming vanuit de verplichte verzekering is: 2,50 euro per rit. 
• CVA of hartrevalidatie: voor zittend vervoer 12 euro per rit, voor liggend of 
rolwagenvervoer 25 euro per rit.  
• Persoonlijk aandeel voor Opname/ontslag/ambulante behandelingen in het 
ziekenhuis en fysiorevalidatie: tegen kostprijs.  
 
Het bijzondere tarief voor ambulante kankerbehandeling en nierdialyse wordt 
enkel toegepast als je een wettelijk attest voorlegt van het ziekenhuis. 
 
Mindermobielen vervoer: 
Tarief: 0,35 euro per kilometer. 
Voorwaarden: 
• moeilijkheden ondervindt om buitenshuis te verplaatsen, 
• aan bepaalde inkomensvoorwaarden voldoet, 
• hulpbehoevend bent 

 


