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

Brillen en lenzen Terugbetaling van 25 euro voor brilmonturen, glazen of contactlenzen om de vijf 
jaar. 

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

Dag- en nachtopvang 6,5 euro terugbetaald per dag of nacht voor maximaal 50 dagen per 
kalenderjaar. Dit kan je ook opsplitsen in honderd halve dagen aan 3,25 euro. De 
terugbetaling wordt beperkt tot het werkelijke betaalde bedrag. 
Voorwaarden: 
U bent zorgbehoevend en woont thuis.  
U verblijft een dag en/of nacht in een erkend centrum. 
Dagverzorgingscentra, erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met 
een Handicap, komen voor dit voordeel niet in aanmerking.  



Dieetadvies Voedingsdeskundigen bespreken met u uw levensstijl en stellen daarna, samen 
met u, een eetschema samen op basis van de voedingsdriehoek, rekening 
houdend met uw wensen en gewoonten. 
De voedingsdeskundigen zijn er voor iedereen. 
Wat kost een consultatie met een voedingsdeskundige? 
• de 1ste consultatie 20 euro 
• 2de consultatie 10 euro  
• 3de-9de consutatie 10 euro  
• 10de consultatie gratis  
• vanaf de 11de consultatie 10 euro 
Weight wachers: 
De inschrijving (t.w.v. 15 euro) is gratis.  
Een combipass kost slechts 25 euro i.p.v. 39 euro voor de eerste maand.  
Online, via www.weightwatchers.be/socmut krijg je maar liefst 20 euro korting.  

Doktersbezoek tot 2 jaar  Het wettelijk remgeld is terugbetaald. 
Voorwaarden: 
Leden jonger dan 2 jaar.  
Uw arts beschikt over een Globaal Medisch dossier van het kind. 

Haarprothesen De Medicotheek biedt u de professionele verstrekking aan van haarprotheses 
(medische pruiken)  
Iedere woensdag is er een speciaal opgeleide consulent aanwezig, die samen 
met jou op zoek gaat naar de beste oplossing voor je probleem. 
Meer informatie bij Medicotheek (011 24 99 24) 

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 hebt u recht op een terugbetaling voor 
hippotherapie.  Hippotherapie of aangepast paardrijden zijn begeleide 
activiteiten met en op het paard. 
Per beurt krijgt u 3 euro terugbetaald, tot maximaal van 40 beurten per jaar of 
een totaal van 120 euro per jaar. 

Homeopathie Terugbetaling van 20 % van uw aankopen van homeopathische geneesmiddelen 
van 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 u zelf. 
Voorwaarden: 
• Het implantaat en/of het osteosynthesemateriaal moet voorkomen op een lijst 
van het Riziv.  
• U verbleef in het ziekenhuis na de ingreep.  

Kortverblijf personen met 
handicap 

Tegemoetkoming van 15 euro per dag. 
Voorwaarden: 
• Je hebt een handicap.   
• Je verblijft 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 4.96 euro terugbetaald, voor maximaal 20 lessen in een periode van maximaal 6 
maanden, eventueel verlengbaar met 20 extra lessen. 
Voorwaarden: 
• De les werd voorgeschreven door een geneesheer-specialist.  
• De totale duur van de lessen mag niet langer zijn dan twee jaar.  
• Er wordt slechts één behandeling per dag terugbetaald. 
Er is geen terugbetaling voor lessen in  
• een school  
• een instelling erkend door het Vlaams Fonds  
• een rustoord of R.V.T.  
• een ziekenhuis  
• een revalidatie-inrichting erkend door het R.I.Z.I.V.  
Rechthebbenden die bijzonder onderwijs volgen hebben geen recht op een 
terugbetaling.  

Oppashulp De prijs is een vast tarief van 2,65 euro/u. 
Voorwaarden: 
• u hebt een handicap en je bent minstens 18 jaar 
• u bent langdurig ziek 
• u bent bejaard 
Aanvragen via het telefoonnummer 011 45 84 30. 

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 dagopvang of een semi-internaat. 

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



Persoonlijk alarm Vanaf 1 juli 2012 is de maandelijkse huurprijs vastgesteld op:• 14,00 voor leden• 
18,00 voor niet-ledenDe installatiekost bedraagt eenmalig € 35,00. Het ophalen 
gebeurt gratis.Meer informatie bij Medicotheek (011 24 99 24) 

Psychologische ondersteuning 
voor jongeren tot maximum 
18 jaar 

50% van het honorarium (inclusief BTW) terugbetaald, maximaal 30 euro per 
zitting en dit voor maximaal 7 zittingen. 
Indien u geniet van een verhoogde tegemoetkoming dan krijgt u 75% 
terugbetaald, maximaal 45 euro per zitting en dit voor maximaal 7 zittingen.  

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

Stoppen met roken Terugbetaling van 50 euro op geneesmiddelen om te stoppen met roken of 
lasertherapie. 
Deze terugbetaling is éénmalig en beide methoden zijn niet cumuleerbaar.  

Thuishulpdiensten De prijs wordt berekend op basis van uw inkomen. Afspraak via het 
telefoonnummer 011 45 84 30. 

Thuisoppas voor zieke 
kinderen 

Een thuisoppas komt bij u aan huis en neemt de zorg tijdelijk van u over. 
• maaltijden bereiden 
• toedienen van voorgeschreven medicatie 
• verzorging (badje geven, in bed leggen, ...) 
• spelen, voorlezen, … 
Thuisopvang van maandag tot vrijdag, van 7u tot 19u, minimum 4 uren en 
maximum 9 uren per dag. 
Prijs: 4,25 euro/uur met tussenkomst van 2 euro/uur indien het zieke kind lid is 
van De Voorzorg. 
Aanvragen via via het telefoonnummer 011 85 06 42. 



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 011 22 44 22 

Uitlenen/aankoop van 
materiaal 

Medicotheek beschikt over een ruim gamma aan medische hulpmiddelen en 
toestellen.  Aankopen of ontlenen kan er tegen een voordelige prijs. 
Medicotheek Hasselt:Capucienenstraat 10-3500 Hasselt, tel 011 24 99 24, fax: 
011 24 99 61 

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 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 011 24 99 10. 



Ziekenvervoer De patiënt mag een vervoerder kiezen, waarmee de Voorzorg een overeenkomst 
heeft gemaakt, dan betaalt het ziekenfonds de vervoerder rechtstreeks.  
Het vervoer is dan gratis. 
 
Tussenkomst van 10,70 euro forfaitair per rit voor de eerste 10 km  
Tussenkomst van 1,07 euro per bijkomende kilometer vanaf de 11de km  
indien u zittend vervoerd kan worden, dan betaalt uw ziekenfonds een 
tussenkomst van 0,07 euro per km en dit ook bij een daghospitalisatie.  

 


