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Acupunctuur € 10 per raadpleging tot 60€/jaar 
Maximaal 6 sessies per kalenderjaar per persoon.  

Brillen en lenzen Jongeren tot en met 18 jaar: een tegemoetkoming tot € 75 voor de aankoop van 
corrigerende contactlenzen, correctieglazen of een brilmontuur voor 
correctieglazen voor kinderen en jongeren. 
Volwassenen (vanaf 19 jaar): een tegemoetkoming tot € 50 voor de aankoop van 
corrigerende contactlenzen, correctieglazen of een brilmontuur voor 
correctieglazen voor volwassenen. 
 
 
De tegemoetkoming kan slecht 1 keer per twee jaar worden toegekend. 
 

Chiropraxie € 10 per raadpleging tot 60€/jaar 
Maximaal 6 sessies per kalenderjaar per persoon.  

Correctieve oogchirurgie met 
laser 

Tegemoetkoming van € 200 in de kosten van correctieve oogheelkunde met laser 
(bij myopie, astigmatisme, hypermetropie). 
De tegemoetkoming is eenmalig (één keer/rechthebbende). 

Dagcentra voor bejaarden of 
personen met een handicap  
Voordeel 

Tegemoetkoming tot € 300/jaar: Een forfaitaire tegemoetkoming van € 6 voor en 
periode van maximaal 50 dagen per kalenderjaar. 
Het dagcentrum moet erkend worden door een van de deelstaten (gemeenschap of 
gewest) of door het ziekenfonds. Meer informatie op  02-44 44 222. 



Dieetbegeleiding 

tot € 40/jaar: een vaste tegemoetkoming van € 10 per raadpleging. 
Voorwaarden: 
• Uitsluitende voor raadplegingen bij een gediplomeerde diëtist of voedingsarts. 
• Maximaal 4 raadplegingen/kalenderjaar per rechthebbende 
• Maximaal 12 raadplegingen/kalenderjaar per rechthebbende  voor wie lijdt aan 
een van de volgende zware of chronische aandoeningen: 
neoplastische aandoeningen (kanker), chronische nierinsufficiëntie (met dialyse), 
mucovisidose, obesitas (BMI>25 of percentiel >85), aids, ziekte van Crohn, anorexia. 
 

Dieetvoeding voor medische 
doeleinden Tot € 150/jaar: een tegemoetkoming van maximaal 10% van kostprijs voor de 

aankoop van dieetvoeding voor speciale medische doeleinden 
Voorwaarden: 
• De voeding is opgenomen in de lijst van het ziekenfonds (zie hieronder). 
• De voeding werd voorgeschreven door een arts. 
• De tegemoetkoming bedraagt 10% van de aankoopprijs en kan niet hoger zijn dan 
het bedrag dat ten laste van de patiënt blijft na de terugbetaling door de verplichte 
verzekering. 
• Maximaal € 150/kalenderjaar/persoon. 
• Niet cumuleerbaar met de tegemoetkoming voor enterale voeding via sonde. 
• Alleen voor rechthebbenden die lijden aan een van de volgende ernstige 
aandoeningen: neoplastische aandoeningen (kanker), zware brandwonden, 
cerebraal motorisch gebrek (CMG)/hemiplegie, chronische nierinsufficiëntie (met 
dialyse), chronische respiratoire insufficiëntie (CRI), de ziekte van Crohn/rectocolitis 
haemorrhagica (RCUH), neuromusculaire ziekte, mucoviscidose, multiple sclerose, 
aids, orgaantransplantatie, anorexia. 



Enterale voeding per sonde 
voor chronisch zieken  Tot €300/maand: een forfaitaire tegemoetkoming van € 25/maand in de kosten die 

ten laste van de patiënt blijven voor enterale voeding per sonde. 
Voorwaarden: 
Er moet een tegemoetkoming door de verplichte ziekteverzekering zijn. 
Deze tegemoetkoming is niet cumuleerbaar met die voor dieetvoeding voor 
speciale medische doeleinden. 

Gezinshulp Tegemoetkoming van € 0,75 per gepresteerd uur (max. 1000u/ gezin/ jaar) tot 
750€/jaar. 
Meer informatie op 078-15 00 96 

Gezondheidszorg voor 
kinderen < 3 jaar  Zodra  € 200 aan remgeld word betaald voor een kind jonger dan 3 jaar, voor de 

rest van het jaar geen remgeld meer te betalen. Doktersbezoeken, medicijnen, zelfs 
een hospitalisatie 
Het remgeld is het verschil tussen het wettelijke tarief voor een medische 
verstrekking (doktersbezoek, medicijn, …) en de terugbetaling door het 
ziekenfonds. 

Herstelverblijf 

• Tot € 980/jaar: € 35/dag bij een tijdelijk verblijf in een instelling voor 
herstelverblijven 
• € 15/dag voor het verblijf van een begeleider (mantelzorger), als die al ten minste 
een jaar dagelijks voor de zorgbehoevende zorgt. 
Voorwaarden: 
Het gaat om personen die tijdelijk of definitief hun zelfredzaamheid kwijtraakten 
na: 
- een ziekenhuisopname. 
- een zware behandeling. 
- een dialysebehandeling 

Homeopathie Tegemoetkoming van 50% van de kosten voor homeopathische producten, tot € 75 
per persoon per kalenderjaar. 



Hoorapparaten 

Tegemoetkoming van € 120 voor een stereoapparaat (€ 60 voor een 
monoapparaat).Voorwaarden:• Er moet eerst een tegemoetkoming van de 
verplichte ziekteverzekering zijn voor het hoorapparaat.• maximaal 1 keer om de 5 
jaar. 

Huishoudelijke hulp 
(ziekenhuisopname van een 
kind - arbeidsongeschiktheid - 
chemotherapie) 

Tot € 200/jaar: € 5 per diensten- of PWA-cheque aangekocht binnen 3 maanden na 
de gebeurtenis (ziekenhuisopname, arbeidsongeschiktheid of kankerbehandeling). 
• Bij een ziekenhuisopname (pediatrie, kraam- of prematurenafdeling) van een kind 
die langer duurt dan 8 dagen 
• Bij een arbeidsongeschiktheid van meer dan 30 dagen (niet voor bevallingen, 
hiervoor bestaat een aparte tegemoetkoming voor pre- en postnatale hulp). 
• Bij chemo- of radiotherapie. 
Voorwaarden: max. € 100 per gebeurtenis en tot € 200 per jaar. 

Intraoculaire lenzen 
Forfaitaire tegemoetkoming van € 50 per oog. 
De tegemoetkoming is eenmalig (1x in het leven per oog/rechthebbende) 
 

kledij 

Tegemoetkoming van € 75 voor de aankoop van aangepaste kledij voor personen 
die lijden aan kanker of de ziekte van Crohn of die een stoma hebben. 
Max € 75/jaar, wanneer er geen tegemoetkoming is via de verplichte verzekering 



Kortverblijf in een rusthuis 

Tot € 420/jaar: € 30/dag voor een tijdelijk verblijf in een rusthuis of in een rust- en 
verzorgingstehuis (RVT), erkend door het Riziv. 
Voorwaarden: 
• Het gaat om personen die definitief hun zelfredzaamheid verloren hebben. 
• Thuisblijven is tijdelijk onmogelijk omdat de gebruikelijke verzorger tijdelijk niet 
beschikbaar is door een ziekenhuisopname,  met vakantie is, een rustperiode inlast.  
Beperkingen: 
• Maximaal 14 dagen/kalenderjaar. 
• Er is geen tegemoetkoming als de zorgbehoevende voor een lange periode in een 
rusthuis wordt opgenomen binnen drie maanden na het kortverblijf. 
 
 

Logopédie 
Tegemoetkoming tot € 750/jaar zonder leeftijdsbeperking:  
• € 5 per logopediesessie, bilan inbegrepen (max. 150 sessies/kalenderjaar). 
• 2,5 per sessie met de Tomatismethode (max. 150 sessies/kalenderjaar en dus 
max. € 375/jaar). 
 Voorwaarden: 
De tegemoetkoming geldt alleen als er geen terugbetaling door de verplichte 
verzekering is. 
 

 Mesotherapie  
€ 10 per raadpleging tot 60€/jaar 
Maximaal 6 sessies per kalenderjaar per persoon. 

Opvang thuis voor zieke 
kinderen 12 dagen per jaar een kinderverzorgster voor € 1,50/uur 

Er geldt een maximum van 10 uur/dag en van 3 dagen/ziekte, en voor het 10e uur 
wordt € 10 gefactureerd. 

Ostéopathie € 10 per raadpleging tot 60€/jaar 
Maximaal 6 sessies per kalenderjaar per persoon. 



Palliatieve thuiszorg 
Forfaitaire tegemoetkoming van € 150. 
Voorwaarden: De verplichte verzekering betaalt de betrokken palliatieve zorgen 
moeten terug. Dat betekent onder andere dat de behandelende geneesheer de 
adviserend geneesheer van het ziekenfonds meldt dat de patiënt thuis palliatieve 
zorg krijgt.  

Personenalarm 
kostprijs voor de leden:  
€ 25 voor de installatie van het toestel. 
€ 17,40/maand voor leden die in orde zijn met hun bijdragen. 
€ 21,07/maand voor leden die niet in orde zijn met hun bijdragen.  
Meer informatie op 078-15 78 00.  

Pruiken 
Wie lijdt aan kaalheid door een ziekte en via de verplichte ziekteverzekering geen 
recht heeft op een tegemoetkoming, kan bij Euromut rekenen op een 
tegemoetkoming ter waarde van het RIZIV-tarief (tot € 270). 

Psychotherapie 
Tot € 60/jaar: een forfaitaire tegemoetkoming van € 10 per raadpleging, tot 6 
raadplegingen/ kalenderjaar 
Tot € 120/jaar: er is een tegemoetkoming tot 12 raadplegingen/kalenderjaar voor 
wie lijdt aan een zware of chronische aandoen (Alzheimer, neoplastische 
aandoeningen, orgaantransplantaties, CMG, chronische nierinsufficiëntie, 
neuromusculaire ziekte, mucoviscidose, obesitas (BMI>25 of percentiel >85), 
multiple sclerose, aids, amputatie, zware brandwonden, ziekte van Crohn, 
chronische pijn, anorexia). 



Revalidatie voor personen die 
lijden aan een chronische of 
zware aandoening Tot € 200: een tegemoetkoming tot 75% van de kosten die ten laste van de patiënt 

blijven voor een revalidatie in een erkend centrum.Voorwaarden:Het moet gaan 
om revalidatie: • in een centrum georganiseerd door een ziekenhuis.• tijdens een 
verblijf georganiseerd door het ziekenfonds/de Landsbond van de Onafhankelijke 
ZiekenfondsenPer kalenderjaar wordt 1 verblijf revalidatieprogramma vergoed. 
Enkel in België. 

Rookstopmiddelen 
Tegemoetkoming van max. € 50/kalenderjaar voor alle nicotinevervangers en 
rookstopgeneesmiddelen samen 
Voorwaarden: De producten zijn voorgeschreven door een arts en aangekocht in 
een apotheek in de Benelux, Duitsland of Frankrijk.  

Shockwave therapy  € 10 per raadpleging tot 60€/jaar 
Maximaal 6 sessies per kalenderjaar per persoon. 

Sport 
Tegemoetkoming van € 15/jaar voor het lidmaatschap van een sportclub 
Tegemoetkoming van € 30/jaar voor het lidmaatschap van een sportclub voor 
volwassenen met een BMI vanaf 25 of kinderen met een percentiel vanaf 85. 

Thuisverpleging 
Financiële tegemoetkoming gelijk aan de jaarlijkse bijdrage betaald aan de 
organisatie die instaat voor de thuisverpleging. 
Meer informatie op 078-15 21 48 

Vaccin 
Tot € 25 (€ 75 voor kinderen jonger dan 4)/jaar: een tegemoetkoming van 80% van 
het bedrag dat de patiënt uit eigen zak betaalt voor in België erkende vaccins, ook 
voor vaccins voor buitenlandse reizen. 



Verhuur en verkoop van 
materiaal Medisch materiaal huren of kopen aan voordelige tarieven. 

60% van de kosten terugbetaald voor materiaal gehuurd via het ziekenfonds. 
Wanneer de materiaal gehuurt is bij een derde bedraagt de tegemoetkoming 
maximaal € 75/jaar. 
Meer informatie op 078-15 78 00. 

Vervoer 

Tegemoetkoming van maximum € 300 per persoon per kalenderjaar voor niet-
dringend ziekenvervoer. keuze tussen volgende opties: 
-vervoer door een ziekenwagen: 60% van de factuur terugbetaald, met een 
maximum van € 40 per rit 
 
-vervoer door een taxi: 60% van de rekening terugbetaald, tot € 10 per rit 
 
- 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. 



zware brandwonden  
Tot € 500/jaar: vergoeding van 50% van de aankoopfactuur voor 
beschermingsmateriaal bij ernstige brandwonden wanneer de verplichte 
ziekteverzekering geen tegemoetkoming betaalt.  
Voorwaarden:  
De tegemoetkoming vergoedt maximaal 50% van de factuur 
De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 500 

 


