Huisarts
Nomenclatuur

Soort verstrekking

bedrag te betalen

Kost voor de patiënt

Terugbetaling

101010

Raadpleging algemeen geneeskundige met
verworven rechten
Raadpleging erkende huisarts

€ 15,10

€ 6 / met GMD: € 4

€ 9,10 / met GMD: € 11,10

€ 20,92

€ 6 / met GMD: € 4

€ 14,92 / met GMD: € 16,92

Raadpleging geaccrediteerde erkende
huisarts

€ 24,48

€ 6 / met GMD: € 4

€ 18,48 / met GMD: € 20,48

101032
101076

Kinesitherapeut

Algemeen tarief:

Buitengewoon tarief:

Nomenclatuurnummer

Soort

bedrag te betalen

Kost voor de
patiënt

Terugbetaling

650011

Individuele zitting van 30 minuten

€ 22,26 per sessie

€ 5,89 per sessie

€ 16,37 per sessie

560055

Individuele zitting van 30 minuten;
vanaf de 19de sessies in hetzelfde
kalenderjaar

560092
560011

Consultatief onderzoek
Individuele zitting van 30 minuten

560055

Individuele zitting van 30 minuten;
vanaf de 19de sessies in hetzelfde
kalenderjaar

560092

Consultatief onderzoek

geconventioneerde
Geconventioneerd:
kinesitherapeut: € 22,26 € 14,86 per sessie
€ 22,26 per sessie
€ 22,26 per sessie

€ 7,06 per sessie
€ 4,36 per sessie

geconventioneerde
Geconventioneerd:
kinesitherapeut: € 22,26 € 13,86 per sessie
€ 22,26 per sessie

€ 4,76 per sessie

€ 7,40 per sessie
€ 15,20 per sessie

€ 17,90 per sessie
€ 8,40 per sessie
€ 17,50 per sessie

Diëtist
Mutualiteit
Christelijke mutualiteit (CM)

Bedrag van tegemoetkoming
€ 40 éénmalig:
= € 10 per consultatie: min. 4 consultaties

Socialistische mutualiteit Bond
Moyson West-Vlaanderen (BM)
Liberale mutualiteit Vlaams
Gewest
Onafhankelijk Ziekenfonds OZ

50 % van de consultatiekosten tot max. € 250
€ 10 per consultatie met een maximum van 6
consultaties per kalenderjaar
25 € per kalenderjaar

Voorwaarden
- Voorschrift van een arts
- Voedingsadvies door erkende diëtist
- sessies die minstens 30 min. duren
- Aanvraagformulier ingevuld door erkende diëtist
- Voorschrift van een arts
- Aanvraagformulier ingevuld door erkende diëtist
- Aanvraagformulier ingevuld door gediplomeerde diëtist
-

Securex
Partena / Euromut

Vlaams & neutraal ziekenfonds
Symbio

30 € per kalenderjaar
40 € om de 2 kalenderjaren met een minimum van 4
consultaties
Bij chronische ziekte: 12 sessies per 2 kalenderjaren
10 € per sessie; maximum 50 € per kalenderjaar
10 € per sessie; maximum 5 sessies per kalenderjaar

-

Neutraal Ziekenfonds
Vlaanderen

10 € per consultatie; maximum 5 consultaties per
jaar

-

BMI lager dan 35
Aanvraagformulier ingevuld door erkende diëtist of artsvoedingsdeskundige
Betalingsbewijs met vermelding voedingsadvies en naam
verstrekker
Aanvraagformulier ingevuld door erkende diëtist
Aanvraagformulier ingevuld door erkende diëtist of
geconventioneerde voedingsarts
Bij chronische ziekte: medisch attest
Aanvraagformulier ingevuld door gediplomeerde diëtist
Aanvraagformulier ingevuld door gediplomeerde diëtist
of voedingsarts
Afleveringsattest met de ontvangen erelonen van de
verstrekker
Voorschrift van een arts
Aanvraagformulier door een erkende diëtist

Psycholoog
Bedrag van tegemoetkoming

Mutualiteit

Voorwaarden

Christelijke mutualiteit (CM)

/

/

Socialistische mutualiteit Bond
Moyson West-Vlaanderen (BM)

/

/

Liberale mutualiteit Vlaams Gewest

/

/

Onafhankelijk Ziekenfonds OZ

/

/

Securex

/

/

Partena / Euromut

Psychotherapie: € 15 per sessie

Vlaams neutraal ziekenfonds

Psychotherapie: € 10 per sessie; maximum € 50
per kalenderjaar

Symbio

Psychotherapie: € 10 per sessie; maximum 5
sessies per jaar

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen

Psychotherapie: € 10 per sessie; maximum 5
maal per kalenderjaar

-

Geldt enkel voor bepaalde therapieën waaronder
bewegingtherapie, psycho-educatie en cognitieve gedragstherapie
Aanvraagformulier ingevuld door psychotherapeut
Chronische ziekte: medisch attest
De begeleiding gebeurt door psycholoog (master) of
orthopedagoog (master)
Aanvraagformulier ingevuld door verstrekker
Eigen attest van de psycholoog/orthopedagoog
Psychotherapie bij een gediplomeerd psycholoog
Aanvraagformulier ingevuld door verstrekker
Afleveringsattest met de ontvangen erelonen door verstrekker
Consultaties bij een master in orthopedagogie, psychologie of een
psycholoog
Psycholoog die aangesloten is bij de psychologencommissie
Aanvraagformulier ingevuld door verstrekker

Multidisciplinair team ziekenhuis
Mutualiteit
Christelijke mutualiteit (CM)
Socialistische mutualiteit Bond
Moyson West-Vlaanderen (BM)
Liberale mutualiteit Vlaams Gewest
Onafhankelijk Ziekenfonds OZ

Securex
Partena / Euromut

terugbetaling
Eenmalige tegemoetkoming van 50 % van de kostprijs met een maximum van 250 euro.
/

Er wordt een tussenkomst van 250 euro verleend. De tussenkomst wordt betaald op voorlegging van een attest dat de
behandeling beëindigd werd en een factuur van het referentiecentrum.
een tegemoetkoming tot € 50 (één keer per 3 kalenderjaren) voor het opmaken van de bilans / na het beëindigen van de
behandeling krijg je een forfaitair bedrag van € 175 (één keer per 3 kalenderjaren) / een tegemoetkoming van max. € 100
voor de aankoop van medicatie als de multidisciplinaire behandeling niet het gewenste resultaat heeft gehad / een
tegemoetkoming van € 45 na tenminste 4 opvolgraadplegingen als je een positief resultaat behaalde na je behandeling
/
eenmalig 200 euro terugbetaald

Vlaams neutraal ziekenfonds

/

Symbio

/

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen

/

