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Anti-decubitusmateriaal Tegemoetkoming van 50 % van de kostentot maximaal 200 euro per 
kalenderjaar. 

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

Bandagiste Medishop Bond Moyson heeft een erkende bandagiste in dienst.  Advies en 
begeleiding bij het kiezen van individueel  aangepaste hulpmiddelen zoals: 
  pols- en knieverbanden 
>  halskragen 
>  breukbanden 
>  lumbostaten   
>  stomamateriaal 
>  borstprothesen 
>  steunzolen  
>  ... 
 
De bandagiste komt, op jouw vraag, ook aan huis. afspraak op 056 230 230  

Brillen en lenzen Jaarlijkse terugbetaling tot 50 euro voor iedereen. 
Kortingen bij Optiek Vancoppenolle: korting van 40 euro op de glazen en 40 euro 
op de montuur.  
Bij aankoop van een bril met multifocale glazen is er een korting van 100 euro  
op de glazen en 40 euro op de montuur. 

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



Dag- en nachtopvang Tussenkomst van 6,5 euro per dag of nacht voor maximaal 50 dagen per 
kalenderjaar.  
Voorwaarden:  
zorgbehoevend  zijn en wonen thuis.  
een dag en/of nacht in een erkend centrum verblijven. 

Dieetadvies Tegemoetkoming van 50 % van de kosten voor consultaties tot maximaal 250 
euro 
Voorwaarden: 
• consultatie bij een erkende diëtist(e), bij Weight Watchers of Infraligne. 
• De consultaties gebeuren op voorschrift van een arts.  

Hippotherapie Bij handicap of een psychische beperking, terugbetaling voor hippotherapie.  
Hippotherapie of aangepast paardrijden zijn begeleide activiteiten met en op het 
paard. 
3 euro per beurt terugbetaald, tot maximaal van 40 beurten per jaar of een 
totaal van 120 euro per jaar. 

Homeopathie Tegemoetkoming van 20 % van de aankopen van homeopathische 
geneesmiddelen terugbetaald, tot maximaal 75 euro per persoon en per 
kalenderjaar. 

Hoorapparaat 100 euro terugbetaald voor een monofonische en 200 euro voor een 
stereofonisch hoorapparaat. Wie overschakelt van mono naar stereo krijgt 100 
euro terugbetaald 

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 
740 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.  
• Verblijven in het ziekenhuis na de ingreep.  

Incontinentiemateriaal 40 % van de kosten terugbetaald tot maximaal 240 euro per kalenderjaar. 
Meer informatie bij Medishop op het telefoonnummer 056 230 230 



Kinder opvang Terugbetaling van 2,50 euro per dag voor dagopvang voor niet-schoolgaande 
kinderen met een handicap voor maximaal 100 dagen per kalenderjaar.  

Kortverblijf personen met 
handicap 

Tegemoetkoming van 15 euro per dag. 
Voorwaarden: 
• een handicap hebben.   
• verblijven 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.  

Logopedie Tussenkomst van 75 euro per behandelingsjaar. Als de behandeling in een 
erkend revalidatiecentrum in kader van een multidisciplinaire behandeling 
gebeurt: 37,50 euro per behandelingsjaar. enkel voor jongeren tot en met 18 
jaar 
De tegemoetkoming voor de diensten "kortverblijf" en "kortverblijf voor 
personen met een handicap" zijn samen beperkt tot een maximum van 28 dagen 
per kalenderjaar. 

Lymfedrainage De lymfedrainage-techniek is een manier om de afvoer van afvalstoffen naar de 
bloedsomloop te verbeteren. 
50 % van de kosten van lymfedrainagepomp, waar een arm- of 
beenhuls of ander materiaal terugbetaald tot maximaal 200 euro per 
kalenderjaar voor het bijhorende materiaal, meer informatie bij Medishop op 
het telefoonnummer 056 230 230 

Optische laserbehandeling 100 euro per behandeld oog terugbetaald, wanneer de behandeling wordt 
uitgevoerd door een door het RIZIV erkende arts. 



Opvang voor niet-
schoolgaande kinderen met 
een handicap  

Tegemoetkoming van 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 een 
Handicap erkende voorziening voor dagopvang of een semi-internaat.   

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

Psychotherapie en geestelijke 
gezondheidszorg 

Terugbetaling van 50 % van de kosten tot maximaal 250 euro voor jongeren tot 
en met 18 jaar. 

Rookstopbegeleiding Leden van Bond Moyson West-Vlaanderen kunnen bij de heel wat tabakologen 
terecht tegen een vast tarief. Tarief voor de eerste sessie: 30 euro (min. duur 45 
minuten), voor de volgende sessies telkens 20 euro (duur 30 minuten). 
De eerste 8 sessies (per 2 jaar) worden volledig terugbetaald door het 
ziekenfonds 
Terugbetaling rookstopbegeleiding:  
Rokers die zich wenden tot een arts of erkend tabakoloog, krijgen een 
gedeeltelijke terugbetaling vanuit het ziekenfonds.  
Terugbetaling rookstopmiddelen: 
Een terugbetaling op de aankoop van rookstopmiddelen is ook voorzien.  



Sport Tegemoetkoming van maximaal 15 euro terugbetaald voor:• inschrijvings- of 
lidgeld van een bewegingssportclub • lidgeld, abonnement of 10-beurtenkaart 
van een fitnesscentrum • deelname aan sportinitiatieven (met minimum 10 
sessies)fit&wel-senior-formules:15 % korting op de gebruikelijke 
prijzen/abonnementen bij een aantal fit&wel-partners tijdens de daluren (van 
maandag tot en met vrijdag tussen 8u & 17u). fit&wel-senior-sauna:5 euro extra 
korting per sportpashouder op het  fit&wel-tarief of arrangement tijdens de 
daluren (maandag tot en met vrijdag tussen 8u & 17u). Beweegadvies op 
maat:beweegadvies op maat voor volwassenen, ouderen, kinderen, 
revalidatiepatiënten (bijvoorbeeld: knie, hart of kankerpatiënten), personen met 
blessureherstel, vrouwen voor en na de zwangerschap, topsporters, personen 
die willen afslanken, ... en dit voor 99 euro (in plaats van 139 euro)!Funtional 
Training Netwerk:Een persoonlijke coach zoekt samen met u naar oplossingen 
om de doel te bereiken, daagt uit met verschillende oefeningen en zet op weg 
naar zelfstandige lichaamsbeweging. Een trainer te contacteren via 
www.functionaltraining.be 

Terugbetaling remgeld tot 7 
jaar 

Terugbetaling van het wettelijk remgeld voor ambulante 
raadplegingen/bezoeken bij een huisarts of geneesheer-specialist. 
Voorwaarden: De huisarts beschikt over een Globaal Medisch dossier van het 
kind. 

Thuisoppas voor kinderen De dienst Thuisoppas is er voor zieke kinderen jonger dan 12 jaar 
Prijs: 1,5 euro per uur voor de opvang. Opvang kan van maandag tot vrijdag van 
7.00 tot 21.00u 
centraal telefoonnummer: 056 230 230 7 dagen op 7, 24 uur op 24 bereikbaar. 



Uitlenen/aankoop van 
materiaal 

Voordelige prijs voor hulpmiddelen, meer informatie bij Medishop op 056 230 
230. 

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 ergotherapeute kan twee maal gratis op bezoek komen voor het geven van 
advies en driemaal voor de begeleiding. 
Daarna, 12,50 euro per huisbezoek te betalen.  
Niet-leden betalen voor elke huisbezoek 25 euro. 
Voorwaarden: 
• ouder dan 60 jaar zijn 
• mindervalide zijn 
• een ongeval gehad 
• langdurig ziek zijn 



Ziekenvervoer Het ziekenfonds organiseert zelf niet dringend ziekenvervoer op aanvraag. U 
betaalt hiervoor een vastgesteld persoonlijk aandeel. 
Bij vervoer naar en van het ziekenhuis met een door Bond Moyson erkende 
ambulancedienst of taxidienst geniet u van voordelige tarieven. Klein aandeel te 
betalen, de rest wordt door Bond Moyson betaald. Het gaat om niet-dringend 
liggend- of rolstoelvervoer over het Belgische grondgebied. 
De tarieven gelden bij:  
• opname en/of ontslag uit een verplegingsinstelling  
• opname en/of ontslag bij daghospitalisatie  
• ambulante onderzoeken of behandelingen in een verplegingsinstelling met 
inbegrip van de eraan verbonden polyklinische diensten of medische kabinetten  
• vervoer naar erkende palliatieve eenheid in België  
Ook voor vervoer door een niet-erkende ambulancedienst, evenals voor 
dringend vervoer met de dienst 100 of helikopter, wordt een tegemoetkoming 
voorzien.  

 


