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Wie zijn wij ?
Welkom bij het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, vanaf nu jouw partner voor
zekerheid. Je koos voor een dynamische dienstverlening, want bij ons kan je terecht
voor de wettelijke ziekteverzekering, een snelle terugbetaling van medische kosten
en de uitbetaling van de uitkeringen voor als het wat moeilijker gaat. Daarnaast
beschikken we over een ruim aanbod aanvullende diensten en voordelen, een zeer
competitieve hospitalisatieverzekering, de bijna unieke formule voorhuwelijkssparen,
sociale dienstverlening en een compleet aanbod in thuiszorg.

Onze pijlers zijn:
• Klantvriendelijkheid, omdat we ijveren voor een gepersonaliseerde aanpak op
maat van elke klant.
• Deskundigheid, omdat iedereen in Vlaanderen recht heeft op de beste gezond
heidszorgen.
• Neutraliteit, omdat we politiek ongebonden zijn en onafhankelijk werken van
zorgverstrekkers, ziekenhuizen of verzorgingsinstellingen. We laten dus iedereen
de vrije keuze.

In deze brochure:
Je komt soms in situaties waarbij je niet onmiddellijk weet wat je precies moet doen.
We hebben daarom de meest voorkomende administratieve procedures voor jou
gebundeld in deze brochure. Voor bijkomende informatie over deze onderwerpen
kan je uiteraard ook steeds contact opnemen met één van onze klantenadviseurs of
je vraag stellen via klantendienst@nzvl.be.
Daarnaast komen ook onze reisbijstand Mutas en onze dienst maatschappelijk
werk kort aan bod.
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Wat te doen bij
arbeidsongeschiktheid ?
Wanneer je door een ongeval, ziekte, zwangerschap of ziekenhuisopname
(tijdelijk) niet meer in staat bent om te werken of te stempelen, spreken we over
arbeidsongeschiktheid. Onder bepaalde voorwaarden heb je dan recht op een
ziekte-uitkering.
Uiteraard ontvang je deze niet zomaar. Er komt namelijk heel wat administratie
bij kijken. Aan de hand van de meest gestelde vragen helpen we je graag op
weg.

1. Wie moet ik op de hoogte brengen in geval van arbeidsongeschiktheid?
Als werknemer, niet-vastbenoemde ambtenaar of werkloze dien je jouw werkgever of
werkloosheidsbureau hiervan te verwittigen, alsook de adviserend geneesheer van
jouw ziekenfonds.
Deze laatste moet je ook op de hoogte brengen als je zelfstandige bent.
Statutaire ambtenaren hoeven geen contact op te nemen met hun ziekenfonds.
De overheid, waartoe ze behoren, regelt alles binnen een eigen systeem.

2. Hoe breng ik het ziekenfonds op de hoogte van mijn arbeidsongeschiktheid?
Hiervoor gebruik je het ‘getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’, ook ‘vertrouwelijk’
genoemd. Je kan het downloaden via www.nzvl.be of bekomen in onze NZVL-kantoren.
Dit document laat je invullen door jouw behandelende arts en bezorg je binnen de
aangiftetermijn aan jouw ziekenfonds. Deze termijn is uitgedrukt in kalenderdagen, te
rekenen vanaf de dag waarop je arbeidsongeschikt geworden bent.

4

11904 NZVL N Brochure C 170x240 160129 wat te doen bij.indd 4

2/02/16 11:16

aantal kalenderdagen
zelfstandigen

29

bedienden

28

arbeiders

14

werklozen

2

interim of proefperiode

2

herval*

2

andere**

2

(*) herval = na een werkhervatting terug
binnen de 14 dagen
arbeidsongeschikt worden.
(**) bijvoorbeeld: personen die op de dag
waarop ze arbeidsongeschikt worden niet of
niet meer verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst en geen werkloze zijn (in
opzeg).

We raden aan om ons het ingevulde getuigschrift per post toe te sturen, daar de
poststempel geldt als bewijs van verzending en ontvangst. Deponeer het zeker NIET
in één van onze NZVL-brievenbussen, daar deze niet dagelijks gelicht worden.
Opgelet!
• Jouw arts dient ook een einddatum te vermelden op het ‘vertrouwelijk’. Het is
hierbij belangrijk dat, als je het werk op maandag hervat, jouw arts de arbeids
ongeschiktheid erkend heeft tot en met zondag. Daar de uitkering berekend wordt
in een 6-dagenstelsel zou je anders voor zaterdag niet uitbetaald worden.
• Het is van essentieel belang dat bij een verlenging van dezelfde ziekte, de nieuwe
begindatum exact aansluit op de einddatum van je vorige erkenning, afgeleverd
door het ziekenfonds! Als je eerste attest bijvoorbeeld loopt tot vrijdag 22 januari
(einddatum terug te vinden op de erkenning die je ontvangen hebt van de
adviserend geneesheer) en je dokter schrijft een nieuw attest op maandag, dan
moet dit attest (verlenging) als begindatum zaterdag 23 januari hebben en niet
maandag 25 januari.

3. Wat gebeurt er bij een laattijdige aangifte?
Als je jouw arbeidsongeschiktheid te laat aangeeft, verlies je tot en met de datum
van ontvangst van het getuigschrift (= postdatum) 10% van de ziekte-uitkering,
waarop je recht hebt. Het is dus zeer belangrijk dat we jouw aangifte zo snel mogelijk
ontvangen.
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4. Wat gebeurt er nadat het ziekenfonds jouw ‘vertrouwelijk’ ontvangen heeft?
Ik ben werknemer of werkloze:
Aan de hand van de informatie op jouw ‘vertrouwelijk’ zal de adviserend geneesheer
van het ziekenfonds jouw arbeidsongeschiktheid beoordelen. Bij erkenning van je
arbeidsongeschiktheid ontvang je vervolgens volgende documenten:
• Een inlichtingsblad uitkeringen dat je zo snel mogelijk dient te (laten) vervolledigen
en terug te bezorgen aan het ziekenfonds.
• Een reserveformulier ‘vertrouwelijk’ om eventueel later te gebruiken als je terug ziek
zou worden.
• Een bewijs van arbeidshervatting of werkloosheid, dat je ingevuld en ondertekend
door jouw werkgever of door de uitbetalingsinstelling van je werkloosheidsuitkerin
gen moet voorleggen aan het ziekenfonds zodra je terug aan het werk gaat of de
werkloosheid hervat.
• Een document ‘wijziging rekeningnummer’.
Ik ben zelfstandige:
Je ontvangt van het ziekenfonds volgende documenten:
• Een vragenlijst over je beroepsactiviteit als zelfstandige en een inlichtingenblad, die
je volledig ingevuld aan het ziekenfonds dient terug te bezorgen.
• Een formulier 225, dat jouw gezinssituatie onderzoekt.
• Een attest sociale kas om na te gaan of de sociale bijdragen aan het sociaal
verzekeringsfonds betaald werden.
• Een bewijs van arbeidshervatting, een nieuw formulier ‘vertrouwelijk’ en een docu
ment ‘wijziging rekeningnummer’.

5. Ik kreeg een uitnodiging voor controle door de adviserend geneesheer. Wat moet ik
doen?
De adviserend geneesheer oefent controle uit op de staat van ongeschiktheid op
basis van medische verslagen en/of door je op te roepen voor een onderzoek. Kom
je niet opdagen en heb je geen (medisch) geldig excuus, loop je het risico om jouw
uitkering tijdelijk of definitief te verliezen.
Breng daarom de adviserend geneesheer steeds binnen de 2 dagen op de hoogte
van een eventuele adreswijziging of verandering van verblijfplaats. Plan je een verblijf
in het buitenland (= binnen de Europese Economische Ruimte), dan dien je dit zo snel
mogelijk en voor je vertrek te melden. Ga je buiten de Europese Economische Ruimte
heb je een voorafgaandelijke akkoord nodig van de adviserend geneesheer.
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6. Ik wil mijn activiteiten
gedeeltelijk of volledig
hervatten. Hoe zit dat juist?
Ik ben werknemer of werkloze en wil gedeeltelijk
hervatten:
Wens je tijdens jouw ar
beidsongeschiktheid je vroe
gere of een andere activiteit
gedeeltelijk te hervatten? Dat
kan, maar je dient hiervoor
toestemming te krijgen van
de adviserend geneesheer. Je moet deze toestemming wel ten laatste de werkdag
vóór de werkhervatting aanvragen. Opgelet: ook voor een onbezoldigde activiteit en
vrijwilligerswerk is dergelijke toestemming nodig.
Ik ben werknemer of werkloze en wil volledig hervatten:
Bezorg ons zo snel mogelijk het ingevulde ‘bewijs van arbeidshervatting’, dat je vond
in de inlichtingenbundel van het ziekenfonds. Zo voorkom je terugvordering van ten
onrechte betaalde ziekte-uitkeringen.
Ik ben zelfstandige en wil gedeeltelijk hervatten:
In dit geval kan de adviserend geneesheer je ten vroegste vanaf de tweede maand
van je arbeidsongeschiktheid toestemming geven om jouw activiteit gedeeltelijk
te hervatten. Ook hier dien je de toestemming ten laatste de werkdag vóór je
werkhervatting aan te vragen. Opgelet: ook voor een onbezoldigde activiteit en
vrijwilligerswerk is dergelijke toestemming nodig.
Ik ben zelfstandige en wil volledig hervatten:
Als je het werk volledig hervat, vul dan het ‘bewijs van arbeidshervatting’ in en
bezorg het onmiddellijk aan het ziekenfonds. Zo voorkom je terugvordering van ten
onrechte betaalde ziekte-uitkeringen.
Arbeidsongeschikt door zwangerschap? Lees ook het hoofdstuk ‘Wat te doen bij
zwangerschap?’
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Wat te doen bij
zwangerschap?
Zodra je te horen krijgt dat er een baby op komst is, start niet alleen een emotioneel proces, maar moet je ook even door de administratieve appel bijten.
We geven je daarom graag een overzicht van wat je zoal te wachten staat op
administratief vlak.

1. Breng jouw werkgever zo snel mogelijk op de hoogte.
Als je zwanger bent, moet je jouw werkgever hiervan zo snel mogelijk op de hoogte
brengen. Dat doe je met een doktersattest waarop de vermoedelijke bevallingsdatum
vermeld staat. Vanaf dat moment krijg je het statuut van beschermd persoon.
• Jouw werkgever mag je vanaf dan tot één maand na het einde van de bevallings
rust niet ontslaan, tenzij om ernstige redenen.
• De wet voorziet ook een aantal beschermingsmaatregelen om te vermijden dat
moeder en kind risico’s lopen vóór en na de geboorte (bijvoorbeeld een mogelijk
verbod op nachtarbeid of overwerk). Als de arbeidsgeneesheer je verbiedt te
werken omwille van mogelijke risico’s voor je zwangerschap, moet je zo vlug
mogelijk je ziekenfonds daarvan op de hoogte brengen. Tot de aanvang van de
moederschapsrust ontvang je dan een vervangingsinkomen. De arbeidsgeneesheer
van je werk bezorgt je een attest voor je ziekenfonds.

2. Vraag het kraamgeld aan.
Het kraamgeld is de som die uitbetaald wordt bij de geboorte van elk kind dat recht
geeft op kinderbijslag. Het wordt uitbetaald door het kinderbijslagfonds voor werk
nemers of door het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen.
Je kan het kraamgeld aanvragen vanaf de zesde maand van je zwangerschap tot drie
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jaar na de geboorte. Het aanvraagformulier verkrijg je via de werkgever van de vader
of het kinderbijslagfonds waarbij die werkgever of je eigen werkgever is aangesloten.
Bij aanvraag vóór de geboorte voeg je een medisch attest met de vermoedelijke
bevallingsdatum bij het aanvraagformulier. Bij aanvraag na de geboorte stuur je
het geboorteattest dat je krijgt bij aangifte in de gemeente mee. Bij ongehuwde
samenwoners waarvan de vader het kind (nog) niet erkend heeft en de moeder in
loonverband werkt, is het die laatste die de geboortepremie moet aanvragen.

3. Overweeg vast en zeker kraamzorg.
Wens je voor en/of na de bevalling een beroep te doen op deskundige kraamhulp?
Doe dan tijdig je aanvraag bij een erkende organisatie. Vergeet niet om de
vermoedelijke bevallingsdatum en de periode waarin je gebruik wenst te maken van
kraamzorg te vermelden. Je kan hiervoor trouwens een tegemoetkoming krijgen bij
jouw ziekenfonds.

4. Moederschapsrust of bevallingsverlof
Voor loontrekkenden en werklozen bedraagt de moederschapsrust in totaal 15 weken.
Deze periode bestaat uit:
• 6 weken prenatale rust, waarvan 5 weken facultatief (kunnen onder bepaalde
voorwaarden overgedragen worden naar de postnatale rust) en 1 week verplichte
prenatale rust,
• 9 weken postnatale rust, dus na de bevalling.
Zodra de moederschapsrust start, bezorg je een doktersattest of ‘vertrouwelijk’
aan je ziekenfonds. Daarop vermeldt de arts de vermoedelijke bevallingsdatum
en de datum waarop je jouw beroepsactiviteiten stopzet. Nadien ontvang je van je
ziekenfonds een inlichtingenblad, dat je zo snel mogelijk ingevuld moet terugsturen.
Vergeet ook niet om direct na de geboorte een uittreksel uit de geboorteakte aan je
ziekenfonds te bezorgen. Dit attest wordt uitgereikt door de dienst bevolking van de
gemeente van de plaats van geboorte. Na ontvangst van de geboorteakte bij het
ziekenfonds krijg je meer informatie rond je dossier met onder andere een overzicht
van je toegekende ziekte-uitkering.
Ga je terug aan het werk, bezorg dan uiterlijk 2 dagen vooraf het document ‘werk
hervatting’ aan je ziekenfonds.
Voor vastbenoemde ambtenaren gelden dezelfde regels als voor loontrekkenden wat
de periode van het zwangerschapsverlof betreft. Tijdens de volledige periode wordt
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hun loon doorbetaald, zodat een aangifte bij het ziekenfonds overbodig is. Aangifte
moet wel gebeuren bij de werkgever.
Zelfstandigen hebben de mogelijkheid om 12 weken moederschapsrust te nemen.
Er is een verplichte en een facultatieve rustperiode.
• 3 weken verplicht, waarvan 1 week voor de bevalling en 2 weken erna,
• 9 weken facultatief, waarvan één of twee weken facultatief prenataal verlof (dus
bovenop de week verplichte prenatale rust) en één of meerdere periodes van
zeven kalenderdagen facultatief postnataal verlof (dus bovenop de twee weken
verplichte postnatale rust).

5. Borstvoedingsverlof
Kies je er voor om na de moederschapsrust thuis te blijven om borstvoeding te
geven, zijn er 2 mogelijkheden:
• Als je je normale werk omwille van borstvoeding niet mag hervatten, ontvang je
voor die periode een vervangingsinkomen van het ziekenfonds.
• Het borstvoedingsverlof kan individueel toegestaan worden door de werkgever.
Het gaat dan om onbezoldigd verlof, waarvan de duur volgens afspraak of volgens
inhoud van de CAO bepaald wordt.

6. Geboorteverlof
Sinds 20 mei 2011 kunnen actieve loontrekkende werknemers 10 dagen geboorte
verlof genieten ter gelegenheid van de geboorte van een kind.
Het verlof moet volledig opgenomen worden binnen de 4 maanden na de geboorte
van het kind. Het is weliswaar niet verplicht deze aaneensluitend op te nemen.
Wie heeft recht op geboorteverlof?
Indien de vader van het kind gekend is, kan het geboorteverlof enkel worden
opgenomen door de vader van het kind. Indien de vader van het kind niet gekend is,
kan de meeouder geboorteverlof opnemen.
Indien de vader het geboorteverlof aanvraagt, dient hij een kopie van het uittreksel
van de geboorteakte aan het ziekenfonds te bezorgen.
Indien een andere persoon dan de vader het geboorteverlof opneemt, dient hij naast
een kopie van het uittreksel van de geboorteakte, ook een ‘verklaring op erewoord’
aan het ziekenfonds te bezorgen. In deze verklaring bevestigen de ouder en mee
ouder dat beide partners hetzij gehuwd zijn, hetzij wettelijk samenwonen waar het
kind zijn verblijfplaats heeft, hetzij gedurende 3 onafgebroken jaren voor de geboorte
samenwonen waar het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft.
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Hoe vraag je het geboorteverlof aan?
Dit doe je aan de hand van het formulier ‘aanvraag om uitkering voor het geboorte
verlof’, dat je bij het ziekenfonds kan bekomen. Je ontvangt nadien een inlichtings
blad uitkeringen, waarvan je zelf een deel moet invullen en een deel moet laten invul
len door de werkgever. Het ziekenfonds volgt nadien jouw dossier op.

7. De aangifte van geboorte
Na de bevalling ontvangen de ouders een attest van de arts of vroedvrouw. Aan de
hand van dit attest geeft één of beide ouders de geboorte binnen de 15 dagen na de
geboorte aan bij de Burgerlijke Stand van de geboorteplaats.
Vergeet niet om volgende documenten mee te nemen bij de aangifte: identiteitskaar
ten, medisch geboorteattest, trouwboekje of akte van erkenning (indien van toepas
sing).
Bij aangifte ontvang je uittreksels uit de geboorteakte, die je nodig hebt om
• het kind als persoon ten laste te laten inschrijven bij het ziekenfonds
• kinderbijslag aan te vragen
• een geboortepremie te ontvangen van het ziekenfonds
Er komt op administratief vlak inderdaad heel wat kijken bij een zwangerschap en
geboorte. Maar laat je hierdoor zeker niet afschrikken. Jouw ziekenfonds staat je
namelijk graag met raad en daad bij. Geniet dus met volle teugen van de bolle buik
en koester elk moment. Want ze worden zo snel groot …
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Wat te doen zodra je
afgestudeerd bent ?
Zegt je kind binnenkort de schoolbanken vaarwel, vergeet dan niet dat hij of zij
in de volgende gevallen persoonlijk moet aansluiten bij het ziekenfonds:
• zodra hij of zij werk gevonden heeft,
• zodra hij of zij een zelfstandig beroep uitoefent,
• zodra zijn of haar beroepsinschakelingstijd voorbij is,
• zodra hij of zij de 25ste verjaardag vierde.
Aansluiten bij ons ziekenfonds is zeer eenvoudig. Je hoeft slechts één formulier
in te vullen en wij doen de rest. Het aansluitingsformulier vind je op www.nzvl.be,
kan je aanvragen via klantendienst@nzvl.be of kan je bekomen in het NZVLkantoor bij jou in de buurt.
Maar dit is natuurlijk niet het enige administratieve aandachtspunt. We zetten je daar
om alvast aan de hand van de volgende informatie goed op weg.
Stap 1: schrijf je zo snel mogelijk in als werkzoekende bij VDAB
Eens je afgestudeerd bent en op zoek gaat naar werk, moet je je in Vlaanderen
zo snel mogelijk inschrijven als werkzoekende bij VDAB (Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding). Dit kan online via www.vdab.be, door te
bellen naar het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag 8u-19u) of bij één van de
VDAB-consulenten van het kantoor bij jou in de buurt.
Stap 2: jouw beroepsinschakelingstijd gaat van start
Van zodra je ingeschreven bent, begint de beroepsinschakelingstijd te lopen. Deze duurt
12 maanden. Wanneer deze ‘wachttijd’ exact start, hangt af van volgende factoren:
• Voor wie afstudeert in eerste zit of op het einde van het schooljaar de studies
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beëindigt start de beroepsinschakelingstijd op 1 augustus op voorwaarde dat hij/
zij geregistreerd is als werkzoekende bij VDAB.
• Voor wie werk vindt vóór 1 augustus begint de beroepsinschakelingstijd automa
tisch te lopen op de eerste werkdag. Gaat het over een deeltijdse job, zullen enkel
de gewerkte dagen meetellen. De overige dagen komen enkel in aanmerking bij wie
als deeltijds werkzoekende ingeschreven is bij VDAB.
• Voor wie afstudeert in tweede zit of reeds de studies beëindigde in de loop van het
schooljaar start de beroepsinschakelingstijd op de dag van inschrijving bij VDAB.
Stap 3: recht op inschakelingsuitkering na 12 maanden
Heb je de beroepsinschakelingstijd doorlopen en ben je nog steeds op zoek naar
werk? Dan heb je misschien recht op een inschakelingsuitkering, de zogenaamde
‘uitkering na studies’. Dit bedrag hangt af van jouw leeftijd en gezinssituatie en is
beperkt in tijd. Algemeen gesteld moet je aan 4 voorwaarden voldoen:
• jouw basisstudie of leertijd is beëindigd (onafhankelijk of je geslaagd bent of niet);
• je volgt niet langer studies met een volledig leerplan;
• je bent jonger dan 30 jaar;
• je bent als (deeltijds) werkzoekende ingeschreven bij VDAB en hebt de beroepsinscha
kelingstijd van 12 maanden doorlopen.

Opgelet:
VDAB en RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) verwachten dat je in de
periode dat je werkzoekende bent:
• ook zelf actief op zoek gaat naar werk;
• op een positieve manier meewerkt en dus zeker reageert op het aanbod
jobs dat je voorgesteld wordt;
• je steeds ingaat op VDAB-uitnodigingen voor een evaluatiegesprek, job,
opleiding, …
Doe je dit niet! Dan kunnen maatregelingen getroffen worden, die gevolgen heb
ben voor de wacht- of werkloosheidsuitkering.
Misschien zit je ook nog met volgende vragen?

In welke mate telt een studentenjob mee tijdens de beroepsinschakelingsperiode?
Het is geen probleem om, eens je afgestudeerd bent, eerst nog te kiezen voor een
studentenjob. Doe je deze na 31 juli, dan telt de gewerkte periode gewoon mee voor
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je beroepsinschakelingstijd. De dagen als jobstudent vóór 31 juli komen hiervoor
niet in aanmerking. Wil je meer weten over de rechten en plichten als jobstudent?
Neem dan zeker een kijkje op studentatwork.be, een initiatief van de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid (RSZ).

Wat is in feite het verschil tussen de inschakelingsuitkering en de werkloosheids
uitkering?
De inschakelingsuitkering is enkel bedoeld voor schoolverlaters jonger dan 30 jaar,
die nog onvoldoende arbeidsdagen gepresteerd hebben. Het bedrag van deze
uitkering hangt af van de leeftijd en gezinssituatie.
Een werkloosheidsuitkering krijg je wanneer je zonder werk valt nadat je al een tijdje
gewerkt hebt. Hier wordt als basis het brutoloon genomen om het bedrag van de
uitkering te berekenen.

Hoe vraag je de inschakelingsuitkering aan?
Je kan deze uitkering aanvragen bij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW)
of bij één van de drie bestaande vakbonden. Je dient dan wel volgende documenten
voor te leggen:
• het ingevulde attest van VDAB, dat bewijst dat je de beroepsinschakelingstijd door
lopen hebt;
• het inschrijvingsbewijs waarop je nieuwe statuut als werkzoekende bij VDAB
vermeld staat;
• het ingevulde RVA-formulier “C109/36-aanvraag” dat je vindt op www.rva.be of bij
de uitbetalingsinstelling;
• een bewijs van je studies (diploma, getuigschrift, …);
• eventueel C4 als je gewerkt hebt tijdens de beroepsinschakelingstijd.

Behoud ik mijn kinderbijslag tijdens de beroepsinschakelingstijd?
Dit hangt af van jouw situatie:
• Ben je jonger dan 25 en ingeschreven bij VDAB als werkzoekende? Dan behoud je
tijdens de wachttijd je recht op kinderbijslag.
• Ben je jonger dan 25 en aan het werk tijdens de wachttijd? Dan mag je inkomen
niet hoger zijn dan € 520,08 bruto per maand. Anders verlies je je kinderbijslag.
• Ben je 25 jaar of ouder? Dan heb je geen recht meer op kinderbijslag.
Voor meer gedetailleerde info, verwijzen we graag naar de
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (www.rkw.be).
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Wat te doen als je bijstand nodig
hebt in het buitenland?
Ben je in regel met jouw ziekenfondsbijdrage? Dan heb je tijdens jouw vakantie in
heel wat landen recht op bijstand van onze alarmcentrale Mutas en kan je rekenen
op de terugbetaling van kosten door ziekte, ongeval of overlijden in het buitenland.
Vergeet zeker niet om vóór je vertrekt steeds het gepaste dekkingsdocument aan te
vragen bij jouw ziekenfonds. In heel wat landen zijn de originele Europese Ziektever
zekeringskaart (EZVK) of een specifiek ander attest immers absoluut noodzakelijk.
Zonder dit document is de kans reëel dat je de volledige factuur moet betalen!
Onze alarmcentrale Mutas verleent 24/24 uur reisbijstand in volgende landen
(mits gunstig reisadvies van de overheid – www.diplomatie.belgium.be):
de Azoren, Duitsland, Oostenrijk, Bulgarije, Cyprus, Denemarken (evenals Groenland en de
Faeröereilanden), Spanje (evenals de Balearen en de Canarische eilanden), Estland, Finland (en
Elandeiland), Frankrijk (evenals Corsica, Réunion, Martinique, Guadeloupe, Frans Guyana, Frans
Polynesië, Wallis en Futuna, Saint-Pierre en Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, de
Franse zuidelijke en antarctische poolstreken, Nieuw-Caledonië, Clipperton, Monaco en Andorra),
Griekenland, Hongarije, het eiland Man en de Anglo-Normandische eilanden Jersey en Guernesey
(en de daarvan afhangende eilanden: de Minquiers, de Ecréhous, Alderney, Burhou, Sark, Breqhou,
Lihou, Herm en Jethou)), Ierland, Italië (evenals Sicilië, Sardinië, het Vaticaan en San Marino), Letland,
Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland (evenals de Nederlandse Antillen, met name Saba, Curaçao,
Bonaire, Sint-Maarten, Sint-Eustachius en Aruba), Polen, Portugal, Tsjechische Republiek, Roemenië,
Verenigd Koninkrijk (evenals Gibraltar, de Kaaimaneilanden, Anguilla, de Bermuda-eilanden,
Montserrat, Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha), Slovakije, Slovenië, Zweden evenals
Algerije, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Egypte, Ijsland, Kosovo, Liechtenstein, Macedonië, Marokko,
Montenegro, Noorwegen, Servië, Zwitserland, Turkije, Israël en Jordanië.
Opgelet: voor de andere landen is er geen dekking voorzien en raden we je aan om
een extra reisverzekering af te sluiten!

15
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Wat houdt deze reisbijstand precies in?
• 24/24 uur bijstand in Europa en de hierboven vermelde toeristische landen.
• Doeltreffende hulp in geval van ziekte, ongeval en/of ziekenhuisopname in het
buitenland:
✔ advies of informatie op medisch en administratief vlak;
✔ betalingsgaranties met het oog op de repatriëring en in geval van een ziekenhuis
opname;
✔ versturen van geneesmiddelen, prothesen en andere toestellen;
✔ onderhouden van contacten met de familie en de artsen;
✔ organiseren van de noodzakelijke medische repatriëring van patiënt of slachtoffer;
✔ organiseren van de repatriëring van het stoffelijk overschot.
Welke zijn onze belangrijkste waarborgen in de hierboven vermelde landen?
• Een onbeperkte dekking van de dringende medische kosten en repatriëring om
medische redenen. Er is wel een vrijstelling van 25 euro per geval voor ambulante
verzorging.
• Tot 1.200 euro voor het vervoer van de patiënt of het slachtoffer of één van zijn
reisgenoten.
• Een éénmalige uitkering van 250 euro aan een gezinslid (maximaal verwant in de
2de graad) dat zich verplaatst naar de plaats van overlijden.
Je vind een uitgebreid overzicht op www.nzvl.be.
Opgelet: zelfstandigen kunnen voor de landen zoals
Tunesië, Turkije, Bosnië-Herzegovina, Algerije, Macedonië
en Servië geen document meenemen. Zij zijn dus niet
verzekerd in de verplichte ziekteverzekering. Een extra
(privé-)verzekering nemen is dus zeker aangeraden!

Praktische tips
• Vraag tijdig jouw Europese Ziekteverzekeringskaart(en) of de nodige specifieke
documenten aan wanneer je met vakantie gaat. Dit kan telefonisch via 053/76 99 99,
online via www.nzvl.be of via jouw vertrouwde NZVL-kantoor.
• De EZVK wordt per persoon afgeleverd. Kijk dus altijd na of je de kaarten van alle
gezinsleden hebt en of de geldigheidsdatum niet overschreden is.
• Vergeet niet om bij ziekte, ongeval of ziekenhuisopname binnen de 48 uren Mutas te
contacteren. Sla daarom het nummer van Mutas best op in jouw gsm: 0032 2-272 09 00.2/02/12

12:44
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Wat te doen als je
ziekenvervoer nodig hebt?
Wanneer je in één van onderstaande gevallen ziekenvervoer moet inschakelen, kan
je rekenen op een tussenkomst van jouw ziekenfonds:
• opname en ontslag in een erkend ziekenhuis
• daghospitalisatie in een erkend ziekenhuis
• opname en ontslag in een erkend hersteloord
• chemo- en radiotherapie, hemodialyse (kunstnierbehandeling)
• nabehandeling bij orgaantransplantatie
• kortverblijf in een erkende instelling
• pluridisciplinaire en cardiale revalidatie
• ambulante locomotorische revalidatie in een erkend centrum indien geen tussen
komst in de reiskosten is voorzien in de verplichte ziekteverzekering (enkel met
eigen wagen)
We spreken over dringend ziekenvervoer wanneer gebruik gemaakt wordt van de
dienst 100, de MUG of een helikopter.
We spreken over niet-dringend ziekenvervoer als je gebruik maakt van de dienst
verlening van MUTAS. Je kan deze aanvragen via de telefooncentrale van MUTAS op
het nummer 078/15 95 95.
Voor een overzicht van de exacte tussenkomsten verwijzen we je graag naar onze
website www.nzvl.be of kan je contact opnemen met de klantenadviseur van het
NZVL-kantoor bij jou in de buurt.

Aanmelden met een eID-lezer
2/02/12 12:44
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Waarvoor kan je bij de dienst maatschappelijk werk terecht?
Dagelijks staan 11 maatschappelijk werkers, samen met de ergotherapeut van
ons thuiszorgcentrum, in voor de hulpvragen van onze klanten. Onze dienst heeft
een ruime ervaring en deskundigheid opgebouwd rond de problemen die kunnen
ontstaan door ziekte, ouderdom en handicap, zowel voor de persoon zelf als voor
de mantelzorgers. Jaarlijks doen dan ook zo’n 6000 mensen een beroep op onze
diensten. Deze hulpverlening is gratis en omvat volgende aspecten.

Directe hulp en ondersteuning:
Samen zoeken we naar oplossingen om zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen. We
geven daarbij informatie over de mogelijkheden en ondersteuning in de thuiszorg.
Aan de hand van overleg zorgen we ervoor dat de hulp goed op elkaar afgestemd
is. Indien permanent thuis wonen niet meer mogelijk is, bekijken we de toegang tot
zorgvoorzieningen (kortverblijf, dagcentrum, woon- en zorgcentrum, …).

Begeleiding:
• Zorgbegeleiding in complexe thuiszorgsituaties: hulpverlening over een langere
periode, met oog voor de zorg en de mogelijkheden van jou, je familie en vrienden.
Moeilijke onderwerpen worden bespreekbaar gemaakt en er wordt een hulpverle
ningsplan opgemaakt.
• Trajectbegeleiding: begeleiding gericht naar personen met een handicap, waarbij
we samen kijken wat nodig is om zo zelfstandig mogelijk te leven.
• Psychosociale begeleiding bij verliesverwerking: begeleiding gericht op het onder
steunen en leren omgaan met verlies.
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Evaluatie van het zelfzorgvermogen
• Tijdens een huisbezoek wordt de behoefte aan zorg vastgesteld. Op basis hiervan
is er al dan niet een tussenkomst van de zorgverzekering mogelijk (mantel- en
thuiszorgpremie).
• Onze dienst maatschappelijk werk is erkend door het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap (VAPH). We stellen samen met jou je inschrijvings
dossier en je vraag op. Deze aanvraag kan handelen over een tussenkomst
hulpmiddelen en woningaanpassingen (dossiers Individuele Materiële Bijstand),
Persoonlijk Assistentie Budget en/of zorg.
Dit gebeurt steeds in samenspraak met een psycholoog, adviserend geneesheer
en eventueel een ergotherapeut.

Praktisch
Onze maatschappelijk werkers volgen jouw dossier op van a tot z. Je kan met al jouw
vragen bij hen terecht tijdens de permanentie of na afspraak in de kantoren van jouw
ziekenfonds.
Een overzicht van de zitdagen vind je op www.nzvl.be.
Is je verplaatsen moeilijk geworden? Dan is ook een huisbezoek mogelijk.
Tijdens de kantooruren van het ziekenfonds zijn onze medewerkers uiteraard ook
telefonisch en via mail bereikbaar (053 76 99 71 / dmw@nzvl.be).
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Heb je specifieke vragen?
Contacteer dan rechtstreeks de desbetreffende dienst.
Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
Administratieve zetel
Statieplein 12 - 9300 Aalst
T 053 76 99 99 - F 053 77 09 02 - info@nzvl.be
Vragen over?:

Dienst

Telefoon

E-mail

jouw ziekenfondsdossier

Klantendienst

053 76 99 99

klantendienst@nzvl.be

uitkeringen

Arbeidsongeschiktheid

053 76 99 82

arbeidsongeschiktheid@nzvl.be

terugbetaling geneeskundige zorgen

Betaling leden

053 76 99 99

betalingleden@nzvl.be

maatschappelijk werk (thuiszorg,
sociale rechten, muja, enz.)

Maatschappelijk werk

053 76 99 71

dmw@nzvl.be

adviserend geneesheer en medische
Medische dienst
goedkeuringen

053 76 99 85

medischedienst@nzvl.be

voorhuwelijkssparen

Voorhuwelijkssparen

016 30 16 43

voorhuwelijkssparen@nzvl.be

ongevallen en geschillen

Geschillen

053 76 99 99

geschillen@nzvl.be

infomomenten

Gezondheidsbevordering

053 76 99 94

gezonde.activiteitenagenda@nzvl.be

hospitalisatieverzekeringen

HospiPlus

078 15 23 10

info@hospiplus.be

aankoop of huur thuiszorgmateriaal

ComfoPlus

078 15 98 15

info@comfoplus.be

kinder- en jeugdvakanties

KRUNSJ

053 42 11 00

info@krunsj.be

(groeps)reizen

NZ Vakanties

02 533 07 08

info@nzvakanties.be

buitenlandse zorgen

Mutas

0032 2 272 09 00 assistance@mutas.be

ziekenvervoer

Mutas

078 15 95 95

thuisoppas zieke kinderen

Solidariteit voor het Gezin 0800 62 009
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