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Voorwoord
Nu we met z’n allen de lente in het vizier krijgen, geven
we in deze Objectief alvast enkele tips om je gezondheid
een flinke boost te geven. Zo wordt stoppen met roken
bijvoorbeeld beter terugbetaald en voorzien we hier ook de
nodige infosessies rond om je hierin beter te begeleiden.
Onze Sana coach Nathalie Bello toont je hoe je een grote
lenteschoonmaak kan houden in je lichaam en geeft daarbij ook een lekker receptje om je een duwtje in de goede
richting te geven.
We belichten ook nog even de veranderingen in 2019, zo
zijn er zaken strenger geworden in de Belgische wetgeving, maar is het via de app 112 BE ook makkelijker
geworden om snel de hulpdiensten te verwittigen.
Dokter Luc Colemont neemt je mee in het verhaal rond
dikke darmkanker. Hij belicht hierbij de symptomen, de
stadia en wat je kan doen om dit te voorkomen of er op tijd
bij te zijn. We staan verder ook even stil bij het gebruik van
antibiotica, dat nog té vaak wordt voorgeschreven.
Naar goede gewoonte zetten we ook onze seniorenuitstap in Gent en de gezonde activiteitenagenda in de kijker.
Tijdens onze infosessies geven we tips om onder andere
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voedingsetiketten juist te interpreteren, hoe je fit in je hoofd
kan worden in deze drukke tijden en nog vele andere
zaken.
In de decembereditie van Objectief kondigden we ook
onze samenwerking aan met Make-A-Wish Belgium-Vlaanderen, we hebben alvast samen de droom van Korneel in
vervulling kunnen laten gaan om treinmachinist te worden.
Het verhaal kan je in dit nummer lezen en het filmpje kan je
ook op ons NZVL Youtube kanaal terugvinden.
Heb je een vraag of een probleem? Dan kan je
steeds bij onze klantenadviseurs terecht. Onze
collega Brecht legt je piekfijn uit waarmee je
rekening moet houden bij een geplande ziekenhuisopname. We lichten ook even onze
Dienst Maatschappelijk Werk toe, zodat je
weet waarvoor je bij ons terecht kan in
mindere tijden.
Alvast veel leesplezier,

Wim Van Hecke
CEO Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
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Goed om te weten
Actueel: wat verandert er in 2019?
Interview: dokter Luc Colemont
Seniorenuitstap
Fun for kids
Gezondheid: antibiotica
Gezonde activiteitenagenda
Fit en gezond met Nathalie Bello: lenteschoonmaak
in je lichaam
NZ Vakanties
Diensten: dienst Maatschappelijk Werk
Make-A-Wish: wensdag Korneel
Vraag aan de klantenadviseur: een geplande ziekenhuisopname
Steekkaart: nomenclatuur 2019
Bijt-in-Krunsj-dag
ComfoPlus
Puzzel
Krunsj

Reacties altijd welkom! Wil je graag reageren op een artikel in dit Objectief magazine? Of heb je suggesties voor een
onderwerp dat in een volgend nummer aan bod kan komen? Laat het dan weten aan de redactie via objectief@nzvl.be.
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Goed om te weten
Strengere wetgeving voor elk Belgisch ziekenfonds
Vanaf 1 januari mag je ziekenfonds je geen voordelen meer geven als je je ziekenfondsbijdrage niet (volledig) betaalde.
• Wie zijn ziekenfondsbijdrage niet betaalt, verliest tijdelijk zijn recht op een tegemoetkoming vanuit de aanvullende verzekering. Je krijgt pas terug recht op tegemoetkoming
in de aanvullende verzekering als alle achterstallige bijdragen betaald zijn.
• Na 24 onbetaalde maandbijdragen is elk ziekenfonds verplicht om niet-betalers te
schrappen voor de aanvullende voordelen. Ook eventuele extra verzekeringen (bv.
HospiPlus en MaxiPlan) worden dan stopgezet. Van zodra alle bijdragen vereffend zijn,
kan je opnieuw van alle ziekenfondsvoordelen genieten én dit na 24 maanden wachttijd.
• Als je verandert van ziekenfonds wordt de periode van niet-betaalde bijdragen automatisch doorgegeven aan het nieuwe ziekenfonds alsook de periode van opheffing
van het recht en de wachttijd.
Betaal dus tijdig je bijdragen aan het ziekenfonds om onaangename situaties te vermijden.

Je ziekenfondszaken regelen buiten de
kantooruren?
Dankzij ‘Jouw NZVL’, kan je, waar je ook bent, op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier heel wat verrichtingen
en raadplegingen zelf doen: kleefbriefjes, spoedomslagen
of Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK) aanvragen; terugbetalingen consulteren, overzichten maken en afdrukken; formulieren downloaden en verzenden; jouw persoonlijke gegevens beheren; volmachten geven en aanvragen;
attest invaliditeit aanvragen; werkhervatting doorgeven; …
Registreren is kinderspel. Surf naar www.nzvl.be en klik op
‘Jouw NZVL’.

Betaalkalender uitkering

Stoppen met roken?

De betaalkalender uitkeringen voor deze periode is:
27 maart 2019
26 april 2019
27 mei 2019

Is stoppen met roken één van je goede voornemens voor
dit jaar? Dan hebben we goed nieuws voor jou! Vanaf
1 februari hebben we een betere terugbetaling voor het
starterspakket rookstopmedicatie.

TIP
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Check zeker onze gezonde activiteitenagenda voor
de gratis infosessies rond rookstop

Actueel
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Wat verandert er in 2019?
Dringend ziekenvervoer

De Vlaamse sociale bescherming breidt uit

Vanaf 1 januari 2019 betaal je voor dringend ziekenvervoer
altijd een vast tarief van 60 euro zonder tussenkomst van het
ziekenfonds. Het aantal kilometers maakt geen enkel verschil
meer. Je hoeft de factuur dus ook niet meer naar je ziekenfonds te sturen.

Personen met een handicap, zwaar zorgbehoevenden en ouderen met een zorgnood konden al rekenen op een financiële tegemoetkoming vanuit de zorgkassen. Vanaf dit jaar wordt ook de
financiering van de mobiliteitshulpmiddelen (loophulpmiddelen,
rolstoelen en elektrische scooters), woonzorgcentra en dagverzorgingscentra via Vlaanderen geregeld. Sinds 1 januari 2019
moeten alle bandagisten en woonzorgcentra alle aanvragen
digitaal indienen. Daarnaast zullen er in de komende jaren nog
materies, - zoals revalidatie en geestelijke gezondheidszorg -,
worden ondergebracht in de Vlaamse sociale bescherming.

Je informeert best bij je hospitalisatieverzekering of
zij hier nog een deel van terugbetalen. HospiPlan en
HospiPlus betalen deze alvast terug tot respectievelijk 125 of
250 euro per kalenderjaar.

TIP

De app 112 BE is een handige optie om de noodcentrales te contacteren wanneer je dringend hulp nodig
hebt van brandweer, ambulance en/of politie in België. Met
de klik op één van de drie icoontjes kan je onmiddellijk de
juiste centrale bereiken en deze krijgt via de app je exacte
locatie doorgestuurd, zo win je kostbare tijd die van levensbelang kan zijn. Meer informatie vind je terug op de website
https://www.112.be/nl/app.

TIP

Dringend hulp nodig?
Bel de noodcentrales nu
ook via App.

Download de App 112 BE
en registreer je
www.112.be

Laagvariabele zorg: standaard ingrepen aan
een vast tarief
Ongeveer 10 % van alle ingrepen in een ziekenhuis zijn standaardoperaties. Vanaf 1 januari 2019 wordt voor een ziekenhuisverblijf de prijs vooraf vastgesteld en op de ziekenhuisfactuur
onder één nomenclatuurcode aangerekend. Let er wel op dat
er nog steeds bijkomende kosten kunnen aangerekend worden
zoals bijvoorbeeld supplementen in een éénpersoonskamer.
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Interview

Dokter Luc Colemont
Maart is de internationale maand van de darmkanker. Tijd dus voor een gesprek met de expert ter zake, dokter Luc Colemont. Jarenlang was hij als maagdarmspecialist verbonden aan het GZA Sint-Vincentiusziekenhuis in Antwerpen. In 2010 heeft hij met een kleine actiegroep zijn eerste campagne gevoerd tegen darmkanker. Daaropvolgend heeft hij in 2012 de vzw Stop Darmkanker opgericht om mensen te sensibiliseren en zo
darmkanker een halt toe te roepen. Vanaf 2016 is hij voltijds managing director van de vzw Stop Darmkanker
en heeft hij zijn werk als arts stopgezet om zijn droom waar te maken ‘Een wereld zonder darmkanker’.
Wat is darmkanker?
Darmkanker is een ziekte die heel frequent voorkomt. Eén
op de twintig Vlamingen wordt ermee geconfronteerd in zijn
leven. Iedere dag wordt bij zestien Vlamingen de diagnose
van darmkanker vastgesteld. Iedere dag sterven vijf Vlamingen aan darmkanker. Het is een kwaadaardige ziekte waarbij
men een gezwel heeft in de dikke darm. Dit gezwel ontstaat
bijna altijd uit een klein poliepje dat goedaardig is. Zo’n poliepje zit aan de binnenkant van de dikke darm en wordt heel
traag groter, van enkele millimeters tot enkele centimeters.
Aanvankelijk geeft dit weinig klachten, maar het poliepje kan
zo groot worden als een limoen en eventueel darmobstructie
veroorzaken. De evolutie van een poliep tot darmkanker is
erg traag en duurt meestal tussen de acht en de tien jaar.
Wat zijn de symptomen van darmkanker?
Veel voorkomende symptomen zijn: bloedverlies bij de ontlasting, aanhoudende buikkrampen, een veranderend stoelgangpatroon, bloedarmoede, gewichtsverlies of valse drang
tot stoelgang. Deze symptomen wijzen echter niet altijd op
darmkanker. De oorzaken kunnen ook van een hele andere
aard zijn zoals een prikkelbare darm, een ontsteking van
de darm, een wondje of aambeien. Het is wel aangewezen
om een arts te raadplegen als de symptomen blijven aanhouden.
Kan men darmkanker voorkomen?
Om darmkanker te voorkomen kan je twee dingen doen. Ten
eerste primaire preventie. Dit zijn zaken die je op voorhand
dient in het oog te houden: niet roken, overgewicht vermijden, gezond en evenwichtig eten, niet overmatig alcohol gebruiken en meer aan lichaamsbeweging doen. Als je hiermee
rekening houdt, heb je 25 % minder kans om darmkanker te
krijgen. Ten tweede door darmkanker geen kans te geven.
Laat je daarom zeker onderzoeken als je klachten hebt.
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Worden voornamelijk mensen van boven de 50 jaar
getroffen door deze ziekte?
Men zegt vaak dat darmkanker een 50-plus ziekte is. De gemiddelde leeftijd van iemand met darmkanker is 68 jaar. Er zijn
dus heel wat mensen ouder, maar ook heel wat jongere mensen die de ziekte krijgen. Eén op de zeven mensen is jonger
dan 50 jaar! We merken de laatste jaren dat ook meer jonge
mensen worden getroffen door darmkanker. De oorzaken hiervan zijn voorlopig nog onbekend. Andere aandoeningen zoals
diarree, constipatie, diverticulose, prikkelbare darmsyndroom,
aambeien, gluten- of lactose-intolerantie of andere klachten
geven géén verhoogd risico op darmkanker. Je kan misschien
zelfs stellen dat mensen met bv. de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa (chronische ontsteking van de dikkedarm) minder
kans hebben om darmkanker te krijgen omdat ze in behandeling zijn bij een arts en dus zeker goed worden opgevolgd.
Is darmkanker een erfelijke ziekte?
20 % van de mensen die getroffen worden door darmkanker
hebben iemand, vaak zelfs meerdere personen in hun familie
die ook darmkanker heeft gehad. Bij 80 % van de mensen
gaat het om zogenaamde ‘geïsoleerde gevallen’. Deze mensen hebben dus niemand in hun familie die darmkanker heeft
gehad. Je mag dus niet denken dat het jou niet kan overkomen
omdat er niemand in jouw familie met darmkanker is. Als je
toch een familielid hebt die darmkanker heeft of heeft gehad,
is het raadzaam om een darmonderzoek of coloscopie te laten
doen. Ook al ben je jonger dan 50 jaar. De vuistregel die hierbij
geldt, is ‘- 10 jaar’. Als één van je ouders darmkanker heeft
gekregen op zijn of haar 55 jaar kan je je best laten controleren
rond je 45 jaar.
Hoe wordt darmkanker behandeld?
De behandeling van darmkanker is afhankelijk van het stadium
waarin de patiënt zich bevindt. Er zijn 4 stadia. In het eerste

stadium is de ziekte lokaal en beperkt. Vaak kan via een kijkoperatie het gezwel worden weggenomen. De kans op volledige
genezing bedraagt meer dan 90 %. In het tweede stadium zit
het gezwel tot in de spierlaag, maar zijn de klieren niet aangetast. Via een operatie kan dit ziek stuk verwijderd worden. De
kans op genezing bedraagt hier gemiddeld 80 %. Vanaf het
derde stadium zijn ook de klieren aangetast en in het vierde
stadium is er sprake van uitzaaiingen. Bij de twee laatste stadia
zullen er ook chemobehandelingen, nieuwe geneesmiddelen
en soms bestralingen nodig zijn. In het derde stadium bedraagt
de overlevingskans twee op drie. In het laatste stadium bedraagt de overlevingskans gemiddeld slechts 10 tot 15 %. De
boodschap is duidelijk: hoe sneller je er bij bent, hoe groter de
kans op genezing.

Mijn boodschap naar jullie klanten toe
is ‘DOE DE TEST’, ongeacht je leeftijd.
Naast het gedeeltelijk terugbetalen van
deze test maken jullie darmkanker op
die manier ook meer bespreekbaar.
Door samen actie te voeren kunnen
we darmkanker een halt toeroepen!
Waarom is preventie belangrijk en noodzakelijk?
Darmkanker heeft een reeks eigenschappen die veel andere kankers niet hebben. Darmkanker komt zowel bij mannen
als vrouwen voor. Het heeft een voorloper, de poliep die we
kunnen opsporen. De evolutie van poliep tot darmkanker is
gelukkig traag. We beschikken over een eenvoudige test om
occult bloed, dit is bloed dat we niet zien met het blote oog, te
kunnen opsporen. Als je er snel bij bent is er een grote kans op
volledige genezing. Darmkanker zorgt voor veel ellende bij de
persoon zelf, maar ook bij zijn of haar familieleden. Darmkanker
treft dus de ganse omgeving van de patiënt.
Sinds enkele jaren voert de Vlaamse overheid
een bevolkingsonderzoek naar darmkanker bij
mensen vanaf 51 jaar. Hoe staat u tegenover deze
leeftijdscategorie?
Het bevolkingsonderzoek in Vlaanderen is gestart in oktober 2013. Aanvankelijk werden de mensen tussen 56 en 74
jaar uitgenodigd om deel te nemen. De afgelopen jaren werd
de leeftijdsgrens verlaagd. Dit jaar wordt het onderzoek uitgebreid met de 51 en 52-jarigen. Vanaf 2020 zullen ook de
50-jarigen kunnen deelnemen aan het onderzoek zoals de
Europese richtlijnen dit al jaren vragen. In Vlaanderen neemt
iets meer dan de helft van de doelgroep deel aan dit onderzoek. Het moet onze ambities zijn om dit naar minstens 60 %
te brengen en zelfs meer.
Hoe verloopt zo’n bevolkingsonderzoek?
Het Centrum voor Kankeropsporing zal alle mensen vanaf 51
tot en met 74 jaar elke twee jaar, rond de periode van hun

verjaardag, gratis uitnodigen om een stoelgangstaal af te nemen. Je ontvangt een uitnodigingspakket met de post. Het
bevat een deelnameformulier, een folder en een afnametest
(IFOB-test) met gebruiksaanwijzing. Met behulp van een klein
staafje moet je enkele malen prikken in je stoelgang.Deze ‘poep
simpele’ test spoort bloed op in je stoelgang dat met het blote
oog niet te zien is. Occult bloed in je stoelgang kan wijzen op
poliepen of darmkanker. Je neemt het staal best binnen de
twee weken nadat je de afnameset hebt ontvangen. De geldigheidsduur van de test staat erop vermeld. Veertien dagen nadat
je de test gratis hebt teruggestuurd, krijgen jij en je huisarts de
resultaten. Als de test afwijkend is, moet je bij de maagdarmspecialist bijkomend onderzoek laten doen, een coloscopie.
Op die manier wordt onderzocht van waar dat occult bloed
afkomstig is. Mensen hoeven zich niet te laten afschrikken door
dit onderzoek. Er doen heel wat horrorverhalen de ronde, maar
anno 2019 verloopt dit onderzoek zeer vlot en zonder pijn,
vaak onder lichte verdoving. In drie van de tien gevallen gaat
het om vals alarm, in zes van de tien gevallen worden er één of
meerdere poliepen ontdekt die meestal tijdens het onderzoek
kunnen worden weggenomen. In één op de tien gevallen wordt
er darmkanker vastgesteld, maar meestal beperkt en in een
beginfase, waardoor een succesvolle behandeling mogelijk is.
Het NZVL betaalt jaarlijks aan zijn klanten 10 euro
terug voor een test, ongeacht de leeftijd. Vindt u dit
zinvol?
Dit is een prima initiatief van het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Zoals al een aantal keren gemeld, is het vroegtijdig opsporen van darmkanker essentieel om deze ziekte uit de wereld te
helpen. Ook bij mensen die nog niet uitgenodigd worden (< 51
jaar) of niet meer worden uitgenodigd (> 74 jaar) voor het bevolkingsonderzoek. Want ook bij die mensen komt darmkanker
voor. Het is een perfecte aanvulling op het bevolkingsonderzoek. Als jullie bij één NZVL klant darmkanker kunnen stoppen
dan gaat hij/zij en zijn familie jullie eeuwig dankbaar zijn. Ik
twijfel er niet aan dat het er meerdere zullen zijn.
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Seniorenuitstap 2019
Gent, donderdag 16 en
dinsdag 21 mei 2019
Ben je 60+ en ontdek je graag samen met
ons het historische en gezellige Gent onder
begeleiding van een gids?

Op het programma:
• 09u00: Verzamelen station Gent Sint-Pieters (hoofdingang onder
de luifel kant Maria-Hendrikaplein). Onder begeleiding vertrekken
we gezamenlijk met de tram richting centrum.
• 09u30: Onthaal met koffie en Gentse mastel in ’t Vizitfabriekske.
• 10u00: Wandeling door ’t Prinsenhof, een charmante woonbuurt
met een geschiedenis om u tegen te zeggen.
• 12u00: Lunch
• 14u00: Wandeling door het middeleeuwse centrum met twee Gentse
proevertjes. We stoppen aan belangrijke bezienswaardigheden zoals
het Belfort, het stadhuis, het Gravensteen en de Graslei. We eindigen
met een bezoek aan het Lam Gods en de Sint-Baafskathedraal.
• 16u00: Einde
NZVL-klanten betalen 35 euro. Niet-klanten betalen het dubbele.
De prijs omvat het onthaal met koffie en Gentse mastel, lunch (soep
+ hoofdgerecht + water), de proevertjes, de gidsen, ticket bezoek
aan het Lam Gods en het groepsticket voor de tram (voor de terugreis= enkel wanneer dit in groep wordt gebruikt).
Info en inschrijvingen: 053 76 99 94 of info@gezondplus.net
Inschrijven kan vanaf maandag 11 maart 2019 om 9 uur. Vergeet zeker
niet om je voorkeursdatum te vermelden. Het aantal deelnemers is
beperkt tot maximum 50 per dag. Wees er dus snel bij! Na inschrijving
ontvang je informatie met betalingsgegevens, let op jouw inschrijving
is pas definitief nadat we de betaling hebben ontvangen.



Fun for kids
Versier het eitje!
De paashaas is op zoek naar de leukste
paaseitjes om uit te delen. Help jij hem dit
eitje te versieren? Stuur je ontwerp door naar
NZVL-marketing, Statieplein 12, 9300 Aalst
of objectief@nzvl. be. Het mooiste ontwerp
belonen we met een Fun-waardebon van
maar liefst € 125. Veel plezier!
De winnaar van de kleurwedstrijd van
het september-nummer is de familie
Vanden Berghe uit Kaster. Proficiat!
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Gezondheid
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Antibiotica
Wat zijn antibiotica?
Antibioticum betekent letterlijk ‘tegen het leven’. Deze chemische stoffen zorgen ervoor dat bacteriën zich niet verder
ontwikkelen. De smalspectrumantibiotica zijn ontwikkeld tegen een beperkt aantal soorten bacteriën. Je zal die voorgeschreven krijgen door je arts wanneer hij precies weet welke
bacterie de oorzaak is van jouw ziekte. De breedspectrumantibiotica hebben een bredere werking en zijn actief tegen
meerdere bacteriën. Deze worden voorgeschreven wanneer
je arts niet precies weet welke bacterie je ziekte veroorzaakt
of wanneer er meerdere ziekteverwekkers aanwezig zijn. Nadelig aan de breedspectrumantibiotica is dat ze vaak ook
nuttige of onschadelijke bacteriën doden.
Als je arts antibiotica voorschrijft, is het belangrijk
dat je ze goed gebruikt
Volg de voorgeschreven behandeling nauwkeurig alleen zo
ben je zeker dat alle bacteriën vernietigd zullen worden en
vermijd je de selectie van resistente bacteriën. (*resistentie)
• Respecteer de dosissen en de tijdstippen
Sla nooit een inname over en gebruik de voorgeschreven
hoeveelheden.
• Stop niet vroeger dan voorgeschreven
Maak je antibioticakuur volledig af. Ook als je je na een
paar dagen al beter voelt. Dat is nodig omdat de bacteriën
slechts geleidelijk worden vernietigd.
• Bewaar ze niet
Hou nooit restjes antibiotica bij voor een volgende keer.
Breng ze naar je apotheker.
Antibiotica helpen niet bij alle ziekten. Gebruik ze
enkel als het moet.
• Antibiotica helpen NIET TEGEN VIRUSSEN
Antibiotica hebben géén nut bij griep, verkoudheid, acute bronchitis en de meeste vormen van keel- en oorontsteking. Waarom niet? Omdat deze infecties veroorzaakt
worden door virussen.
• Antibiotica zijn ENKEL EFFECTIEF TEGEN BACTERIËN
Antibiotica werken enkel als we ziek zijn door bacteriën.
Alleen dan bewijzen ze hun nut. Bij ernstige infecties zoals een longontsteking of bacteriële hersenvliesontsteking
kunnen ze levens redden.

• Ook bij bacteriën zijn antibiotica NIET ALTIJD NODIG
Ook bacteriële infecties genezen vaak spontaan na enkele
dagen. Ons lichaam heeft in dat geval specifieke antilichamen aangemaakt die de indringers uitschakelen. En dat
blijft nog altijd de beste oplossing. Neem daarom enkel
antibiotica als je arts dat nodig vindt.
Opgelet voor nevenwerkingen
Als je antibiotica gebruikt, kunnen er ook bijwerkingen optreden. Antibiotica vallen namelijk niet alleen de schadelijke
bacteriën aan. Ook de nuttige moeten eraan geloven. Raadpleeg je arts indien je klachten blijven duren.
• Allergische reacties
Een allergische reactie op antibiotica kan jeuk of huiduitslag veroorzaken. Gelukkig komen ernstige gevallen zelden
voor.
• Diarree
Antibiotica kunnen het normale evenwicht verstoren in je
darmen. Met diarree als gevolg.
• Maaglast
Tijdens de behandeling met antibiotica kan je last hebben
van een zwaar gevoel in de maag. Mogelijk verlies je ook
je eetlust of is je smaakzin verstoord.
• Schimmelinfecties
Een behandeling met antibiotica verhoogt ook de kans op
schimmelinfecties van huid en slijmvliezen. Met witverlies
bij vrouwen of wit beslag in de mond als gevolg.
• Risicogroepen
Sommige mensen moeten extra voorzichtig zijn wanneer
ze antibiotica nemen. Denk maar aan zwangere vrouwen
en vrouwen die borstvoeding geven. Ook mensen met een
nierziekte of leverziekte moeten extra opletten. Behoor je
tot deze risicogroepen, meld het dan zeker aan je arts.
Meer info? www.gebruikantibioticacorrect.be
(*) Wat is resistentie? Door het niet correct gebruik van antibiotica,
neemt het aandeel toe van bacteriën die weerstand kunnen bieden
tegen antibiotica. Deze bacteriën zijn met andere woorden resistent of
ongevoelig voor antibiotica. Zo kunnen ernstige ziektes niet meer even
vlot en doeltreffend behandeld worden als voorheen. Ook heelkundige
ingrepen van wondzorg tot transplantaties worden risicovol als
antibiotica niet meer werken.
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Gezonde activiteitenagenda
Winkeloefening gezonde voeding

De informatie op een voedingsetiket is erg complex. Heel wat
mensen zijn er zich dan ook niet van bewust of een product
al dan niet gezond is.
Tijdens de winkeloefening geeft de diëtiste een bondige
uitleg over gezonde voeding, met extra aandacht voor het
vet- en vezelgehalte. Aan de hand van lege verpakkingen uit
de supermarkt leert ze je de info op voedingsetiketten juist
te interpreteren. Je leert producten vergelijken om zo een
gezonde en budgetvriendelijke keuze te maken.

Dinsdag 26 maart: 19u30 tot 21u30
Wijkhuis Arsenaal, Hamerstraat 21-25,
2800 Mechelen, Frederika Engels

Preventie van dikkedarmkanker: meer dan
de moeite waard! (Paul De Kuyper)

Dikkedarmkanker is fysiek en psychisch erg ingrijpend voor
de patiënten. Toch kan deze tumor in een vroeg stadium
ontdekt worden. Tijdens deze voorlichtingsavond krijg je tal
van tips mee om je zo goed mogelijk te beschermen tegen
dikkedarmkanker.

Donderdag 14 maart: 19u00 tot 21u00
Cultuurcentrum Hasselt, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt
(vergaderzaal 1, gelijkvloers), Paul De Kuyper

Woensdag 27 maart: 19u30 tot 21u30
LDC De Maretak, Albrechtlaan 119a,
9300 Aalst (zaal Winter), Annemie Quintijn

Rookstop (Catherine Meurisse, tabakoloog)

Omgaan met (je) hoogsensitiviteit

Hoogsensitieve personen zijn meer dan gemiddeld gevoelig
voor prikkels en indrukken van de buitenwereld en geraken zo
geïrriteerd en/of oververmoeid. Wat zijn de kenmerken van een
hoogsensitief persoon? Hoe ga je er mee om? Er worden praktische tips gegeven en er is ruimschoots tijd om vragen te stellen.

Woensdag 20 maart: 19u30 tot 22u00
CC Vredeberg, Vredebergstraat 12-14,
2500 Lier, Christel Stubbe
Donderdag 11 april: 19u30 tot 22u00
DC Van Volden, Joris Dumeryplein 1,
8000 Brugge, Anja Claeys
Woensdag 24 april: 19u30 tot 22u00
GC Warande (cafetaria), Opperstraat 31,
1770 Liederkerke, Suzanne Keyaerts
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De bevolking telt nog meer dan 20% rokers ondanks de vele
gekende schadelijke gevolgen. Toch is het voor velen een
uitdaging om ermee te stoppen. Nicotine blijkt één van de
meest verslavende stoffen te zijn, al is dit slechts een deel van
de afhankelijkheid, waar men vrij snel van afgekickt geraakt.
En toch kan iedereen stoppen met roken. Wil je hier meer
over weten kom dan zeker langs op één van onze infosessies.

Maandag 6 mei: 19u30 tot 21u30
CC Colibrant, Deensestraat 6-7, 2500 Lier
Woensdag 8 mei: 19u30 tot 21u30
Augustinessenklooster Romaanse Poort en Kapel
(lokaal 0021, 1e verdieping), Brusselsestraat 63,
3000 Leuven
Woensdag 22 mei: 19u30 tot 21u30
Cultuurcentrum Hasselt, Kunstlaan 5,
3500 Hasselt (vergaderzaal 1, gelijkvloers)
Maandag 5 juni: 19u30 tot 21u30
LDC De Maretak, Albrechtlaan 119a,
9300 Aalst (zaal Winter)
Dinsdag 11 juni: 19u30 tot 21u30
Neutralia, Kapucijnenstraat 36, 8400 Oostende

Fit in je hoofd (Ann Rens, stress- & burn-out
coach zorgt voor een interactieve workshop)

Wie voelt zich altijd perfect in zijn vel? Niemand toch? Iedereen
heeft wel eens een mindere dag, heeft last van stress of is
op zoek naar meer evenwicht in werk en vrije tijd. Om deze
mindere dagen door te komen, werkte de Vlaamse overheid
het programma ‘Fit in je Hoofd, Goed in je Vel’ uit. Deze campagne van de Vlaamse overheid heeft als doel veerkracht en
het vermogen tot zelfzorg te bevorderen bij alle inwoners van
Vlaanderen. De rode draad doorheen de campagne zijn de '10
steps to happiness', een Engelse campagne die ook in IJsland
en Canada goede resultaten boekte. Tijdens deze interactieve
workshop van twee uur, gebaseerd op dit programma, maak
je kennis met tien eenvoudige tips die je helpen meer rust in
je hoofd en je leven te brengen. Verwacht zeker geen theorie
maar wel praktische tools die je echt kan gebruiken en waar
we in de sessie ook mee aan de slag gaan

Valpreventie: Angst om te vallen

Helaas worden ouderen al eens geconfronteerd met vallen.
Eén op drie senioren valt minstens één maal per jaar, meestal in
de eigen woning. En dat kan nare gevolgen hebben. Dit moet
niet noodzakelijk leiden tot een verhuis of een opvang in een
verzorgingsinstelling. Vaak kan de aanschaf van eenvoudige
hulpmiddelen de zorgverlening comfortabeler maken, zowel
voor de patiënt als voor de mantelzorger. Het is wel belangrijk
je goed te informeren over de mogelijkheden en de specifieke aandachtspunten bij de keuze van het juiste materiaal. De
hulpmiddelen-specialisten Katrijn De Gendt (ergotherapeut) en
Will Van Herp (manager ComfoPlus) staan je graag te woord!

Woensdag 24 april: 14u00 tot 16u00
Atelier 13, Dr. A. Sierensstraat, 9300 Aalst
Ergotherapeuten: Katrijn De Gendt en
Tom Pelckmans
ComfoPlus: Will Van Herp

Dinsdag 28 mei: 19u30 tot 21u30
Dorpshuis Hombeek, Leibeekstraat 2, 2800 Mechelen
Dinsdag 4 juni: 19u30 tot 21u30
CC Westrand, Kamerijklaan 46, 1700 Dilbeek (L304)
Donderdag 20 juni: 19u30 tot 21u30
OC De Vonke, Lagaeplein, 24, 8501 Heule (Kortrijk)
Woensdag 26 juni: 19u30 tot 21u30
LDC De Maretak, Albrechtlaan 119a,
9300 Aalst (zaal Winter)

Alle infomomenten zijn gratis. Graag
vooraf inschrijven via info@gezondplus.net
of 053 76 99 94.

We hebben ook deze editie weer enkele toffe activiteiten om in de spotlight te zetten! Zo zijn er fotoreportages over de Fluo Night Run in Herzele en
Geraardsbergen, en zetten we enkele 100-jarigen in
de bloemetjes.
Benieuwd? Neem snel een kijkje op onze social media
kanalen:
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Lenteschoonmaak
in je lichaam
Een weekje ‘detoxen’om je
energieker te voelen
De lente is de ideale periode voor een grondige schoonmaakbeurt, niet alleen van je huis maar ook van je lichaam.
Je hebt waarschijnlijk al gehoord van ‘detoxen’? Wel hier
draait het om: we ontdoen ons lichaam van giftige stoffen en
halen tegelijkertijd de nodige vitaminen en mineralen binnen
voor een energieke lente en zomer.
Met de volgende zeven eenvoudige tips kan je je lichaam een
lente-boost geven op je eigen tempo:
• Zorg voor een mooie voorraad van verse en seizoensgebonden groenten en fruit in huis. Aardbeien, pompelmoes, asperges, bloemkool, spinazie, courgettes en
broccoli zijn in de lentemaanden op hun lekkerst.
• Vervang alcohol, cafeïne en koolzuurhoudende drankjes
door water (met een schijfje citroen en verse muntblaadjes
of zie recept van detox water) en door kruidenthee.
• Vermijd voedsel dat je systeem stress kan geven, zoals
rood vlees en zuivelproducten. Gebruik in plaats daarvan
lichtere eiwitten, zoals kip, vis, linzen en bonen. Test ook
een paar vegetarische gerechtjes uit.
• Vermijd geraffineerde suikers (gebakjes, koekjes…) en opteer voor natuurlijke zoetstoffen zoals honing of dadels
bijvoorbeeld.
• Eet meer salades: hoe meer bladgroenten des te beter
voor het lichaam. Waterrijke groenten zoals komkommer,
sla, tomaten, waterkers en spinazie bestaan voor meer
dan 90% uit water, en dat is super voor de interne lenteschoonmaak.
• Eet rustig: kauw 20 keer op elke hap. Het verteringsproces begint immers in je mond, met de enzymen in je
speeksel.
• Beweeg: een paar stretchoefeningen bij het ontwaken,
een wandeling tijdens je middagpauze of, waarom niet,
werken in de tuin.
Na een week detoxen zal je jezelf heel wat lichter, fitter en
energieker voelen! En wie zich van binnen goed voelt, straalt
dit ook van buiten uit.
Succes ermee!
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"Zorg goed voor je
lichaam, het is de
enig plek waarin je
altijd moet leven"
Detox water met pompelmoes
en rozemarijn
•
•
•
•

halve roze pompelmoes
1 takje verse rozemarijn
400 ml water
ijsklontjes
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De reisdienst van het NZVL

Dé garantie op een onvergetelijke
Zin om in alle veiligheid nieuwe
dichtbijvakantie! Zowel individueel,
avonturen te beleven?
met je familie of in Dé
groep.
garantie op een onvergetelijke

Vakantie mogelijk maken voor
iedereen is onze belangrijkste missie!

De reisdienst van het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
dichtbijvakantie! Zowel individueel,
met je familie of in groep.
Jouw voordeel als lid van
voordeel als lid van
Dé garantie op Jouw
een onvergetelijke
dichtbijvakantie!het
Zowel
individueel,
het NZVL:
NZVL:
met je familie
of in
• 15 % korting op je kamer + ontbijt
3 tot
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% korting bij onze partners

Jouw voordeel als lid van een
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op een onvergetelijke
• 5 % korting op promoties
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alsoflid
van een
• 5 % korting op promoties en arrangementen
Neutraal Ziekenfonds:
• 15 % korting op je kamer + ontbijt

Jouw
voordeel
alsenlid
van een
DURBUY (Bomal-sur-Ourthe)
• 5 % korting
op promoties
arrangementen
Neutraal Ziekenfonds:
Mont des Pins 100
DURBUY (BOMAL S/O)
Mont
des Pins 100
• 15 % korting op je kamer
+ ontbijt
0032 (0) 86 21 21 36
0032 (0) 86 21 21 36
en arrangementen
www.dennenheuvel.be • 5 % korting op promoties
www.dennenheuvel.be

OOSTENDE
Kapucijnenstraat 36
0032 (0) 59 70 66 99
www.neutralia.be

Jouw
als lid
van
Zin omvoordeel
in alle veiligheid
nieuwe
avonturen te beleven?
het NZVL:
ondersteuning
het zoeken
Jouw GRATIS
voordeel
als lid van bij
een
Zin
om
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alle veiligheid
nieuwe
naarZiekenfonds:
een
op jouw
maat.
Neutraal
avonturen te beleven?

3 tot 35 % korting bij onderstaande partners:

Jouw voordeel als lid van een
Neutraal Ziekenfonds:
3 tot 35 % korting bij onderstaande partners:
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als lid
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Iedereen
heeft
recht
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Ziekenfonds:
vakantie...
3 tot 35
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... %maar
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vanzelfsprekend.

Nog al te vaak staan allerlei drempels
een deugddoende vakantie in de weg.
Dat kan bijvoorbeeld een financiële
Kinderlaan
47
www.dennenheuvel.be
DURBUY
S/O)
0032
(0) 58 23(BOMAL
40 52
drempel zijn, maar even goed een zorgMont des Pins 100
www.hogeduin.be
of toegankelijkheidsdrempel.
OOSTDUINKERKE
0032
(0) 86 21 21 36
Kinderlaan 47
www.dennenheuvel.be
Laat ons weten welke jouw vakantie0032 (0) 58 23 40 52
OOSTENDE
Kapucijnenstraat
36
is enop
wijreis?
zoeken een aangepaste
www.hogeduin.be
Lieverdrempel
in groep
OOSTDUINKERKE
0032
(0) 59 70 66 99
Ontdek
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aanbod
via
www.nzvakanties.be
Liever
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groep
op
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vakantie:
info@nzvakanties.be
of gratis
Kinderlaan 47
www.neutralia.be
OOSTENDE
0032
(0) 58 23 40 52
vakantienummer 0800 95 180
Ontdek
onze exclusieve reis tijdens
Kapucijnenstraat 36
Liever in groep op*Kortingen
reis?
www.hogeduin.be
*Kortingen zijn
onderling
niet70
cumuleerbaar.
onder voorbehoud.
(0) 59
66 99 naar Oost-Canada!
de0032
Indian
Summer
Ontdek ons aanbod via www.nzvakanties.be
www.neutralia.be
Van
6/10 tot 17/10/2019
OOSTENDE
Kapucijnenstraat
36 rondreis brengt je vanLiever
Deze zijntiendaagse
Meer
in info?
groep op reis?
*Kortingen
onderling niet cumuleerbaar.
*Kortingen onder voorbehoud.
0032 (0) 59 70 66 99
ons aanbod via www.nzvakanties.be
dewww.neutralia.be
impressionante Niagara Falls (Toronto)OntdekOpeningsuren
HELPDESK VAKANTIES:
richting Ottawa, Quebec, Montreal en
maandag - vrijdag: van 09 tot 16 uur
*Kortingen zijn onderling niet cumuleerbaar.
*Kortingen onder voorbehoud.
andere trekpleisters. Er is meer dan tijd
om te genieten van de natuurpracht:
info@nzvakanties.be
beren, walvissen of watervallen, …
www.nzvakanties.be
Informeer je snel, de plaatsen zijn
Gratis vakantienummer:
beperkt!
0800 95 180
DURBUY (BOMAL S/O)
Mont des Pins 100
0032 (0) 86 21 21 36
OOSTDUINKERKE

OOSTDUINKERKE
Kinderlaan 47
0032 (0) 58 23 40 52
www.hogeduin.be

Zin om in alle veiligheid nieuwe
avonturen te beleven?
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Diensten

Dienst Maatschappelijk Werk
Plots ziek, langdurige gezondheidsproblemen, een blijvende beperking of zorgbehoevend? Heb je hierover
vragen of noden, dan kan je een beroep doen op de Dienst Maatschappelijk Werk
Wat kan je van de Dienst Maatschappelijk Werk van
het NZVL verwachten?
We vertrekken vanuit jouw noden, behoeften en verwachtingen en geven zo een concrete vorm aan je vraag. We gaan
na welke veranderingen er wenselijk zijn op korte en lange
termijn. Onze aanpak houdt rekening met de draagkracht en
de wensen van jou en je omgeving, zodat jij uiteindelijk tot
een goede beslissing kan komen.
Welke hulp biedt de Dienst Maatschappelijk Werk?
Directe hulp en ondersteuning
• We bekijken samen welke hulp in je gezin zinvol kan zijn bv.
gezinszorg, thuisverpleging, dagopvang, zorgverblijf maar
ook hulpmiddelen of woningaanpassingen worden bekeken.
• Indien nodig zullen we deze hulp op mekaar afstemmen en
coördineren.
• We gaan samen na wat je sociale voordelen en financiële
rechten kunnen zijn zoals bv. parkeerkaart of tegemoetkoming als persoon met een handicap, …
Begeleiding
Wanneer deze directe hulp en ondersteuning onvoldoende
blijkt, bieden wij meer langdurige begeleiding aan. Bijvoorbeeld wanneer je zorgsituatie te zwaar wordt voor jou en je
mantelzorger of wanneer je door een plotse verandering niet
goed meer weet welke weg je nu verder moet.
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Evaluatie van het zelfzorgvermogen
• Denk je als zorgbehoevende in aanmerking te komen
voor het zorgbudget zwaar zorgbehoevenden, waardoor
je recht kan krijgen op een tussenkomst in de niet-medische kosten, dan kan de Dienst Maatschappelijk Werk je
graad van zorgbehoefte vaststellen.
• Wanneer je hulpmiddelen, woningaanpassingen of gespecialiseerde zorg nodig hebt als persoon met een handicap,
maken wij je dossier op voor het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap of het Agentschap Jongerenwelzijn.
Waar kan je ons vinden?
Je kan ons bereiken via verschillende kanalen.
• Telefonisch op het nummer 053 76 99 71 van 8 uur tot
12 uur.
• Via e-mail: dmw@nzvl.be
• Tijdens een permanentiemoment of na afspraak in één
van de volgende kantoren: Aalst, Anderlecht, Brugge, Geraardsbergen, Gent, Hasselt, Herent, Leuven, Nieuwpoort,
Ninove, Oostende, Roeselare en Wilrijk.
• Indien verplaatsen voor jou moeilijk is, komen wij graag op
huisbezoek.

Make-A-Wish
Wensdag Korneel
Op 15 december heeft Korneel van Vlaenderen
zijn wensdag kunnen realiseren dankzij de steun
van het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Zijn
droom was om treinmachinist te worden en zelf
met de trein te rijden. Make-A-Wish BelgiumVlaanderen heeft deze wens gerealiseerd met hun
3 wensfeeën Nele, Nadine en Anne.
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De Wensdag van Korneel verliep als volgt:
• 8u45: We waren zeer tevreden om de 3 feeën te zien met
een reuze-smurfen-ontbijtmand. We hadden namelijk reuzehonger! Na het ontbijt kregen mijn broer en ik een prachtig
pak aan van een echte treinbestuurder samen met een pet
met onze naam op.
• 10u00: Er werd aangebeld en toen we opendeden zagen
we 2 mooie sportauto's om ons naar de volgende geheime
locatie te brengen. Ik koos de rode uit en mocht vooraan
zitten. Ik keek mijn ogen uit en was erg onder de indruk.
• 10u45: In station Gent-Sint-Pieters stonden de stationschef
en de security ons op te wachten. We hadden zeer veel
bekijks en ook voor ons was alles een verrassing. Eens ik
de outfit van treinbegeleider aanhad, was ik helemaal klaar
voor het avontuur. We werden naar spoor 2 gebracht en daar
stond in grote letters: De trein naar Eeklo met de Korneel
Express. Ik vond dat fantastisch!
• 11u14: Mijn trein was vertrekkensklaar en ik heb ook (samen
met de machinist) zelf de trein mogen besturen, de deuren
geopend en door de microfoon gesproken. Ik had echt ogen
te kort en ook mijn broer genoot ervan.
• 11u40: In Eeklo aangekomen stond grote smurf ons op te
wachten met smurfencake en een groot cadeau: een reuzesmurf met een mooi tekstje op van de 3 wensfeeën. Ik
kreeg ook 2 duotickets voor de smurfenexpo in Brussel.
• 12u14: Het was weer snel tijd om met dezelfde trein terug te
keren. Ik mocht samen met de conducteur kaartjes en abonnementen controleren en samenwerken met de machinist.
• 12u40: Terug aangekomen in Gent-Sint-Pieters kregen
mijn broer en ik nog een echte das van de spoorwegen als
souvenier. Ik was heel fier, want ik was vandaag een echte
machinist geweest! We gingen dan terug op pad met de
sportauto's en we gingen even langs de toonzaal naar nog
meer mooie en snelle auto's kijken. We mochten nog niet
meteen naar huis terugkeren want daar was blijkbaar nog
iets op til....
• 13u30: Toen we een half uurtje later onze straat in kwamen
gereden zagen we veel auto's staan aan onze oprit.... Al mijn
vriendjes en vriendinnetjes van de klas stonden me op te
wachten samen met de juffen, mijn grootouders. Ze waren
een liedje aan het zingen en er stond een orkestje te spelen.
Ik heb er enorm van genoten! Als kers op de taart stond
er een foodtruck met oliebollen en wafels op onze oprit en
konden we ons buikje rond eten. Het was een dag om nooit
meer te vergeten.
Één ding weet ik ook heel zeker: Later word ik een echte machinist! Dank jullie wel lieve feeën en NZVL om mijn
droom te realiseren en zoveel meer....
Korneel
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Vraag aan de klantenadviseur
Zijn er zaken die ik moet regelen bij het
VRAAG
ziekenfonds wanneer ik een geplande
ziekenhuisopname in het vooruitzicht heb?
Antwoord van Brecht:
Wanneer je in de nabije toekomst een ziekenhuisopname
gepland hebt en aangesloten bent bij één van onze hospitalisatieverzekeringsformules van HospiPlus, dan kan je
deze opname registreren met je persoonlijke AssurCard. Het
voordeel hiervan is dat de kosten die deze opname met zich
meebrengen, dan rechtstreeks met onze dienst HospiPlus
afgerekend zullen worden. Je hoeft geen voorschot te betalen en zal enkel een kopie van de factuur ontvangen. Het
ziekenhuis regelt alles rechtstreeks met HospiPlus.
De Assurcard zelf kan op 4 manieren gebruikt worden. Of
je doet zelf de aanmelding via één van de automaten in de
inkomhal van het ziekenhuis, of je neemt telefonisch contact
op met het nummer op de achterkant van de kaart, of je laat
een medewerker in één van onze kantoren het nodige doen,
of je gaat zelf aan de slag via de website www.assurcard.be.
Krijg je een groen vinkje op het einde, dan kan je er vanop
aan dat de aanmelding correct gebeurd is.
Ben je bovendien aangesloten bij onze formule HospiPlus &
AmbuPlus, dan heb je ook recht op een terugbetaling van

Brecht
Klantenadviseur Ninove
de opleg van je gezondheidszorgen, die te maken hebben
met de opname, van 30 dagen vóór en 90 dagen na je ziekenhuisopname. Deze zorgen geef je best aan één van onze
kantoormedewerkers, met vermelding van je hospitalisatieverzekering, om een correcte opvolging te garanderen.
Heb je nog vragen of wens je liever persoonlijk contact, weet dat je altijd terecht kan bij jouw klantenadviseur in
jouw vertrouwd kantoor. Liever op afspraak je dossier in alle
rust bespreken? Dat kan. Informeer je hierover bij je klantenadviseur in jouw buurt.

Kantoor

Telefoon

Email

Kantoor

Telefoon

Email

Aalst
Aalter
Alken
Anderlecht
Asse
Beringen
Bilzen
Blankenberge
Bree
Brugge
Brussel
Buggenhout
Deinze
Dendermonde
Deurne
Diksmuide
Erpe-Mere/Bambrugge
Genk
Gent (F. Van Ryhovelaan)
Gent (Sint-Lievenslaan)
Geraardsbergen
Haaltert
Halle
Hasselt
Herent
Herzele
Heverlee
Houthalen
Ieper
Itterbeek-Dilbeek

053 76 99 90
09 375 35 57
011 71 09 73
02 523 87 77
02 300 29 45
011 42 34 32
089 24 20 45
050 41 06 86
089 47 23 03
050 40 60 80
02 219 90 25
052 33 23 90
09 330 17 75
052 52 29 02
03 334 07 18
051 69 18 92
053 63 09 52
089 35 67 53
09 335 27 71
09 331 69 51
054 26 96 03
053 83 43 38
02 309 28 86
011 22 26 41
016 89 12 70
053 62 13 67
016 89 13 27
011 71 17 12
057 20 69 94
02 308 21 09

aalst@nzvl.be
aalter@nzvl.be
alken@nzvl.be
anderlecht@nzvl.be
asse@nzvl.be
beringen@nzvl.be
bilzen@nzvl.be
blankenberge@nzvl.be
bree@nzvl.be
brugge@nzvl.be
brussel@nzvl.be
buggenhout@nzvl.be
deinze@nzvl.be
dendermonde@nzvl.be
deurne@nzvl.be
diksmuide@nzvl.be
erpemere@nzvl.be
genk@nzvl.be
gent1@nzvl.be
gent2@nzvl.be
geraardsbergen@nzvl.be
haaltert@nzvl.be
halle@nzvl.be
hasselt@nzvl.be
herent@nzvl.be
herzele@nzvl.be
heverlee@nzvl.be
houthalen@nzvl.be
ieper@nzvl.be
dilbeek@nzvl.be

Izegem
Kapelle Op Den Bos
Kessel-Lo
Knokke
Koekelare
Kortrijk
Lennik
Leuven
Lochristi
Londerzeel
Menen
Middelkerke
Nieuwpoort
Ninove
Oostende
Oostkamp
Oudenaarde
Roeselare
Roosdaal
Scherpenheuvel
Sint-Niklaas
Sint-Truiden
Tienen
Torhout
Tremelo
Veurne
Wezemaal
Wilrijk
Zottegem

051 32 26 36
015 36 35 35
016 85 50 13
050 62 80 06
051 58 92 49
056 25 81 73
02 306 19 24
016 30 16 43
09 355 36 69
052 52 28 73
056 29 29 32
059 30 06 73
058 23 37 15
054 32 21 54
059 51 37 05
050 84 16 89
055 61 22 63
051 20 18 49
054 34 27 26
013 25 29 45
03 502 01 84
011 71 19 02
016 85 10 23
050 22 22 02
016 85 10 42
058 31 76 56
016 85 10 14
03 334 02 83
09 330 22 51

izegem@nzvl.be
kapelleopdenbos@nzvl.be
kessello@nzvl.be
knokke@nzvl.be
koekelare@nzvl.be
kortrijk@nzvl.be
lennik@nzvl.be
leuven@nzvl.be
lochristi@nzvl.be
londerzeel@nzvl.be
menen@nzvl.be
middelkerke@nzvl.be
nieuwpoort@nzvl.be
ninove@nzvl.be
oostende@nzvl.be
oostkamp@nzvl.be
oudenaarde@nzvl.be
roeselare@nzvl.be
roosdaal@nzvl.be
scherpenheuvel@nzvl.be
sintniklaas@nzvl.be
sinttruiden@nzvl.be
tienen@nzvl.be
torhout@nzvl.be
tremelo@nzvl.be
veurne@nzvl.be
wezemaal@nzvl.be
wilrijk@nzvl.be
zottegem@nzvl.be

maart - mei 2019
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Meest gebruikte
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Artsen honoraria en terugbetalingen						 Tarieven 2019
Tandartsen
Codenr.

Aard verstrekking

Honoraria

Terugbet.
VT

Terugbet.
andere

€ 22,50

Raadplegingen
Tot 18 jaar
371011

Raadpleging

€ 22,50

€ 22,50

371055

Bijkomend ereloon dringende raadpleging, op zaterdag, zondag of feestdag

€ 9,50

€ 9,50

€ 9,50

371070

Bijkomend honorarium dringende raadpleging ’s nachts tussen 21 u en 8 u

€ 21,00

€ 21,00

€ 21,00

€ 22,50

€ 22,50

€ 17,00

€ 9,50

€ 9,50

€ 6,50

€ 21,00

€ 21,00

€ 15,50

Vanaf 18 jaar
301011

Raadpleging

301055

Bijkomend ereloon, dringende raadpleging, op zaterdag, zondag of feestdag

301070

Bijkomend honorarium dringende raadpleging ’s nachts tussen 21 u en 8 u

Preventieve verzorging
Tot 18 jaar
371615

Eerste preventief mondonderzoek

€ 46,50

€ 46,50

€ 46,50

371571

Tijdens tweede semester

€ 24,00

€ 24,00

€ 24,00

372514

Verzegelen van groeven en putjes op blijvende tand

€ 14,50

€ 14,50

€ 14,50

372536

Verzegelen van groeven en putjes per bijkomende tand

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

Vanaf 18 jaar
301593

Mondonderzoeken éénmaal per kalenderjaar voor 18 tot 63-jarigen

€ 64,00

€ 64,00

€ 60,50

302153

Verwijderen van tandsteen, per kwadrant en per kalenderjaar, vanaf de 18de verjaardag:
rechter bovenkwadrant

€ 14,50

€ 14,50

€ 11,00

302175

Verwijderen van tandsteen, per kwadrant en per kalenderjaar, vanaf de 18de verjaardag:
linker bovenkwadrant

€ 14,50

€ 14,50

€ 11,00

302190

Verwijderen van tandsteen, per kwadrant en per kalenderjaar, vanaf de 18de verjaardag:
linker onderkwadrant

€ 14,50

€ 14,50

€ 11,00

302212

Verwijderen van tandsteen, per kwadrant en per kalenderjaar, vanaf de 18de verjaardag:
rechter onderkwadrant

€ 14,50

€ 14,50

€ 11,00

302234

Verwijderen van tandsteen, per kwadrant en per kalenderjaar, vanaf de 18de verjaardag:
meerdere kwadranten

€ 14,50

€ 14,50

€ 11,00

Conserverende verzorging
Tot 15 jaar
373811

Vulling melktanden op één tandvlak

€ 47,50

€ 47,50

€ 47,50

373833

Vulling melktanden op twee tandvlakken

€ 63,00

€ 63,00

€ 63,00

373855

Vulling melktanden op drie of meer tandvlakken

€ 79,00

€ 79,00

€ 79,00

373892

Vulling blijvende tanden op één tandvlak

€ 47,50

€ 47,50

€ 47,50

373914

Vulling blijvende tanden op twee tandvlakken

€ 63,00

€ 63,00

€ 63,00

373936

Vulling blijvende tanden op drie of meer tandvlakken

€ 79,00

€ 79,00

€ 79,00

373951

Opbouw knobbel of incisale rand van blijvende tand

373973

Volledige opbouw blijvende tand

€ 94,50

€ 94,50

€ 94,50

€ 110,50

€ 110,50

€ 110,50

Tot 18 jaar
374312

Behandeling en vulling wortelkanalen van eenzelfde tand: één wortelkanaal

374533

Behandeling en vulling wortelkanalen van eenzelfde tand: twee wortelkanalen

€ 90,00

€ 90,00

€ 90,00

€ 108,00

€ 108,00

€ 108,00

374555

Behandeling en vulling wortelkanalen van eenzelfde tand: drie wortekanalen

€ 163,50

€ 163,50

€ 163,50

374570

Behandeling en vulling wortelkanalen van eenzelfde tand: vier of meer wortelkanalen

€ 216,50

€ 216,50

€ 216,50

Vanaf 18 jaar
304371

Vulling blijvende tanden, vanaf de 18de verjaardag: op één tandvlak

€ 31,50

€ 31,50

€ 25,50

304393

Vulling blijvende tanden, vanaf de 18de verjaardag: op twee tandvlakken

€ 47,50

€ 47,50

€ 38,50

304415

Vulling blijvende tanden, vanaf de 18de verjaardag: op drie of meer tandvlakken

€ 63,00

€ 63,00

€ 54,00

304312

Behandeling en vulling wortelkanalen van eenzelfde tand, vanaf de 18de verjaardag: één wortelkanaal

€ 90,00

€ 90,00

€ 77,50

304533

Behandeling en vulling wortelkanalen van eenzelfde tand, vanaf de 18de verjaardag: twee wortelkanalen

€ 108,00

€ 108,00

€ 95,50

304555

Behandeling en vulling wortelkanalen van eenzelfde tand, vanaf de 18de verjaardag: drie wortelkanalen

€ 163,50

€ 163,50

€ 151,50

304570

Behandeling en vulling wortelkanalen van eenzelfde tand, vanaf de 18de verjaardag: vier of meer

€ 216,50

€ 216,50

€ 204,00

Andere voorkomende verstrekkingen vanaf de 18de verjaardag
304430

Opbouw knobbel of incisale rand van blijvende tand

€ 77,50

€ 77,50

€ 63,00

304452

Opbouw van kroon van blijvende tand (min. vier vlakken)

€ 94,50

€ 94,50

€ 80,00

TIP

Wie niet jaarlijks naar de tandarts gaat, betaalt voor bepaalde prestaties meer remgeld.
Maak daarom elk kalenderjaar een afspraak met jouw tandarts!
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Steekkaart

Meest gebruikte
nomenclatuurcodes

Huisartsen
Codenr.

Aard verstrekking

Honoraria

Terugbetaling
VT

Terugbetaling
andere

€ 31,00

€ 31,00

€ 31,00

Globaal medisch dossier
102771

Opmaak of verlenging GMD (102793)

Raadpleging huisarts
101010
101032
101076
Codenr.

Raadpleging alg. geneeskundige met verworven rechten

€ 16,00

€ 14,50

€ 10,00

MET GMD

€ 16,00

€ 15,00

€ 12,00

Raadpleging erkende huisarts

€ 21,79

€ 20,29

€ 15,79

MET GMD

€ 21,79

€ 20,79

€ 17,79

Raadpleging geaccrediteerde erkende huisarts

€ 26,27

€ 24,77

€ 20,27

MET GMD

€ 26,27

€ 25,27

Aard verstrekking

Honor.

Huisbezoeken huisarts
Bezoek alg. geneesk. met verworven rechten

103110
103132
104215
104230

104252

MET GMD

TIP

€ 22,27

Terugbet.
VT

Terugbet.
andere

+75jaar en chronisch ziek

10-75 jaar
€ 28,68

€ 19,64

€ 28,68

€ 20,64

€ 29,74

€ 23,74

€ 28,68

€ 20,64

€ 29,60

€ 23,97

€ 36,88

€ 30,88

€ 35,85

€ 24,28

€ 35,85

€ 25,28

€ 36,88

€ 30,88

€ 35,85

€ 25,28

€ 36,76

€ 29,36

€ 51,69

€ 49,11

€ 40,33

€ 46,95

€ 33,93

€ 46,95

€ 34,93

€ 49,11

€ 40,33

€ 46,95

€ 34,93

€ 46,95

€ 34,93

€ 89,41

€ 85,68

€ 64,91

€ 82,34

€ 58,39

€ 82,34

€ 59,39

€ 85,68

€ 64,91

€ 82,34

€ 59,39

€ 82,34

€ 59,39

€ 55,48

€ 44,89

€ 53,29

€ 38,31

€ 53,29

€ 39,31

€ 55,48

€ 44,89

€ 53,29

€ 39,31

€ 53,29

€ 39,31

€ 38,88

MET GMD
Bezoek door erkende huisarts van zaterdag 8u tot
zondag 21u en op feestdagen

Terugbet.
andere

€ 23,74

MET GMD
Bezoek door erkende huisarts 's nachts tussen 21 en 8u

Terugbet.
VT

€ 29,74

MET GMD
Bezoek door erkende huisarts tussen 18 en 21u

Terugbet.
andere

- 10 jaar
€ 31,74

MET GMD
Bezoek alg. geneesk. aanvul. opleiding

Terugbet.
VT

€ 58,32

Met een Globaal Medisch Dossier bij je huisarts doe je echt jouw voordeel!

Specialisten
Codenr.

Aard verstrekking

Honoraria

Terugbetaling
VT

Terugbetaling
andere

Raadpleging geaccrediteerd geneesheer-specialist (*)
102550

Inwendige geneeskunde

€ 46,50

€ 43,50

€ 34,50

102572

Kinderarts

€ 39,38

€ 36,38

€ 27,38

102594

Cardioloog

€ 39,38

€ 36,38

€ 27,38

102616

Gastro-enteroloog

€ 39,38

€ 36,38

€ 27,38

102631

Pneumoloog

€ 41,29

€ 38,29

€ 29,29

102653

Reumatoloog

€ 59,05

€ 56,05

€ 47,05

102675

Neuroloog

€ 59,96

€ 56,96

€ 47,96

102690

Psychiater

€ 49,46

€ 46,46

€ 37,46

102712

Neuropsychiater

€ 49,46

€ 30,67

€ 37,46

102756

Dermatoloog

€ 33,67

€ 30,67

€ 21,67

102535

Andere specialist (o.a. oogarts, gynaecoloog, orthopedist)

€ 26,27

€ 23,27

€ 14,27

103471

Neuropediater

€ 71,73

€ 68,73

€ 59,73

*Wie eerst naar de huisarts gaat en naar de specialist wordt doorverwezen, krijgt éénmaal per kalenderjaar bij bepaalde specialisten 5 euro (gewoon verzekerde) of 2 euro (VT) meer terugbetaald (enkel met GMD).
Terugbetaling VT = verhoogde tegemoetkoming. Bij de artsen-specialisten bedraagt het remgeld 12 euro voor de gewoon verzekerden en 3 euro voor de personen met recht op de verhoogde tegemoetkoming.

Kinesitherapeuten
Codenr.

Aard verstrekking

Honor.

Terugbet.
VT

Verstrekkingen in de praktijkkamer

Terugbet.
andere

Tarief A (*)

Terugbet.
VT

Terugbet.
andere

Tarief B (*)

560011

Individuele zitting 30 minuten

€ 22,26

€ 19,87

€ 16,37

€ 20,59

560055

Individuele zitting 30 minuten, indien 560011 niet mag aangerekend worden (**)

€ 10,83

€ 9,39

€ 7,40

€ 9,95

€ 8,52

560092

Consultatief onderzoek

€ 22,26

€ 19,29

€ 15,20

€ 20,45

€ 17,50

Verstrekkingen bij de rechthebbende thuis

Tarief A (*)

€ 17,90

Tarief B (*)

560313

Individuele zitting 30 minuten

€ 23,63

€ 20,48

€ 16,13

€ 21,71

560350

Individuele zitting 30 minuten, indien 560313 niet mag aangerekend worden (**)

€ 12,20

€ 10,26

€ 7,69

€ 11,04

€ 9,20

560394

Consultatief onderzoek

€ 23,63

€ 19,86

€ 14,89

€ 21,38

€ 17,81

€ 22,26

€ 18,17

€ 13,96

€ 20,27

€ 17,12

€ 7,23

€ 5,79

€ 4,34

€ 6,51

€ 5,43

Verstrekkingen aan gehospitaliseerden
560501

Individuele zitting 30 minuten

560523

Individuele zitting die niet gekoppeld is aan het begrip duur

Tarief A (*)

€ 18,58

Tarief B (*)

(*) Tarief A is het gewone tarief. / Tarief B is een buitengewoon tarief, van toepassing in bepaalde situaties (bv. na een zware heelkundige ingreep).
(**) De tegemoetkoming wordt kleiner als ze, voor sommige behandelingen, een bepaald aantal overschrijdt. De honoraria werden voor deze verstrekkingen niet officieel vastgesteld.

Voor bepaalde situaties kunnen reiskosten en/of toeslagen aangerekend worden.
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Bijt-in-Krunsj-dag
zondag 5 mei 2019
vanaf 11 u. (tot 17 u.)
De Gavers, Geraardsbergen

GRSCHARTIJVIESN
IN

KOM EEN DAG PROEVEN VAN KRUNSJ!

grime
Lasershoot
Klimtoren

springkasteel
Op zondag 5 mei verwelkomen we jou
samen met je vriendjes,
ouders, broers, zussen…
Maak kennis met onze enthousiaste
begeleiders en doe mee
met toffe Krunsj activiteiten.

o n t d e k e rom
onze z nties
a
vak

ook voor wie
ons al kent

Zet ook als ouder je sportiefste
beentje voor en beweeg mee!
Meer info en inschrijven op WWW.KRUNSJ.BE
of telefonisch via 053 42 11 00
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ComfoPlus promoties
van 1 maart tot 15 april 2019 (*)

(*) Aankopen uit dit actieaanbod worden gratis aan huis geleverd.
Actieprijzen niet verenigbaar met andere voordelen.

Verzorgingsbed

Velfont allergie

Een L5 is een elektrisch verzorgingsbed met een ligvlak
dat traploos verstelbaar is
tussen 40 en 80 cm (+ matrasdikte). Er is een elektrische
rug- en dijbeenverstelling en
het bed is standaard voorzien
van een zelfoprichter en hoogte instelbare onrusthekkens.

Velfont maakt bedlinnen met een Arcasan® label, een wetenschappelijk geteste huisstofmijt resistente behandeling met
gegaranderde werking ook na herhaald wassen (op 40°).

Het bed kan geleverd worden inclusief een passende kwaliteitsmatras met afwasbare hoes. We bieden je een comfortmatras 14 cm dik met densiteit 55 kg/m³ of een drukpreventieve Viscomatras 15 cm dik met toplaag van 4 cm
visco-elastisch schuim aan.

• 140 x 200
500.188

• L5 verzorgingsbed € 1.331
• Comfort matras € 190
• Visco matras € 250

De matrasbeschermer, type hoeslaken, is geschikt voor
matrassen tot dikte 30 cm
• 90 x 200
500.188

€ 56,55

€ 999

(*) opm.: levering + plaatsing aan € 20

€ 73,95
• 160 x 200
500.188

€ 81,75
• 180 x 200
500.188

€ 90,60

€ 45

€ 59

€ 65

€ 69

Hase Bikes: grenzeloze fietsmogelijkheden.
Hase is een Duitse producent van eigenzinnige en bijzonder
functionele fietsen. Om een passende oplossing te bieden
aan de mobiliteitsbehoeften van onze klanten namen we
drie fietsen op in onze collectie. De driewiel zitfietsen Trigo
en Kettwiesel en de eigenzinnige Pino tandem. Deze drie
modellen zijn, zo gewenst, met elektrische ondersteuning
beschikbaar.
• Een Trigo heb je vanaf

€ 1.935

• De Kettwiesel start bij

€ 3.150

• Een Pino heb je vanaf

€ 4.150

Een huisstofmijt-resistent hoofdkussen is er met katoenvulling of met Visco vulling
• Katoen 40 x 60 cm
700.281

€ 40,20

• Visco 40 x 60 cm
705.215

€ 81,75

• 200 x 200
720.136

€ 136,95
In sommige gevallen is een tussenkomst vanuit de Vlaamse
sociale bescherming of vanuit het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap mogelijk. Bevraag onze mobiliteitsspecialisten.

maart - mei 2019

€ 45

Een bijpassend, huisstofmijtbestendig 4-seizoenendekbed heeft een laag op 125 g vulling en eentje op 250 g vulling.
Je hebt zo een passende oplossing in huis voor lente, zomer,
herfst en winter.
• 140 x 200
720.136

€ 106,95

(*) testrijden is mogelijk in onze centrale in Bornem of, na
afspraak, bij jou thuis.

€ 30

• 220 x 240
720.136

€ 157,35

€ 79

€ 99

€ 119

Bestellen kan telefonisch op 03 292 21 60 of via mail aan info@comfoplus.be
Nog meer fraais van ComfoPlus ontdekken? www.comfoplus.be
klantenkaart

27/11/15 09:12

Zwemvestje “Swimhero”

Solo, de Rollsroyce onder de scooters!

Swimhero is een zwemvestje voor
kinderen tussen 2 en 5 jaar (11 tot
18 kg) dat werd ontwikkeld om je
kindje te leren zwemmen. Ingewerkte
vlottertjes stimuleren de horizontale positie in het water. De drijfblokjes kunnen
stapsgewijs afgebouwd worden totdat er
finaal een zwempakje over blijft. De gebruikte triatlonstof zorgt bovendien voor het behoud van de lichaamswarmte van het kind.

De Solo, beschikbaar in een
3 of in een 4 wiel uitvoering,
is een volledig geveerde
scooter die snelheden haalt
tot 18 km/u. Ook de zetel
is voorzien van demping en
heeft een instelbare rugsteun
en verstelbare armleggers.
De scooter is geschikt voor gebruikers tot 160 kg. We bieden
je de scooter tijdelijk aan met meer dan € 1.000 korting.

• Swimhero

• Solo scooter

€ 59,95

€ 53,95

€ 6.050

€ 4.999

Puzzel
Schrijf het antwoord op de vragen in de voorziene vakjes. Stuur het woord, dat verschijnt in de groene vakjes vóór 1 mei 2019 naar
onze redactie: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen – marketing; Statieplein 12 in 9300 Aalst of via objectief@nzvl.be. Zo maak je kans
op een waardebon van € 150 voor een verblijf in één van onze vakantiedomeinen. Veel succes!
1. Welk zwemvestje helpt kinderen om te leren zwemmen? Je
kan het terugvinden in onze hulpmiddelenwinkel ComfoPlus.
2. Hoe heet de code die je als je naar de dokter gaat kan
terugvinden op je attest van verstrekte hulp? Deze code
geeft aan hoeveel de prestatie kost en hoeveel je hiervoor
terugkrijgt van je ziekenfonds. Een overzicht van codes
vind je terug in dit magazine.
3. Naast directe hulp, ondersteuning en begeleiding maakt onze
dienst Maatschappelijk Werk ook een evaluatie op. Welke?
4. Aandoening waarover Luc Colemont verder toelichting
geeft in het interview.

5. Infosessie die je leert omgaan met personen die gevoelig zijn
voor prikkels en indrukken van de buitenwereld. Je ontdekt
er tips hoe je er mee moet omgaan.
6. Zomerkamp van Krunsj enkel bestemd voor een handige
Harry of Harriët dat doorgaat in Bomal. Geef de naam van
dit kamp.
7. Deze medicatie wordt enkel voorgeschreven wanneer je
arts niet precies weet welke bacterie je ziekte veroorzaakt
of wanneer er meerdere ziekteverwekkers aanwezig zijn.
8. Ingrediënt van detox water waarvan je het recept terugvindt
in deze Objectief.

1
2
3
4
5
6
7
8

Het juiste antwoord van onze
puzzel in het decembernummer
van Objectief was "Jouw NZVL”.
Uit de juiste inzendingen koos
onze onschuldige hand de
familie Soetaers - Renaers uit
Nieuwerkerken als winnaar.
Proficiat!
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EEN GREEP UIT HET ZOMERAANBOD

3 NACHTEN

N
6 NACHTE

ONTDEK
ERVAKAN
T
KRUNSJ.B IES OP
E
OF VR
ZOMERM AAG EEN
AGAZIN
INFO@K E AAN VIA
RUNSJ.B
E
ALLE ZOM

Voor Krunsj kies je
niet toevallig

Heb je al een attest (hoofd)animator op zak en wil
je graag (buitenlandse) vakanties begeleiden?
Vraag vrijblijvend info via info@krunsj.be of 053 42 11 00.
Nog geen attest? Ga mee op cursus!

- vanaf 15 jaar

DE PAASVAKANTIE STAAT VOOR DE DEUR

- vanaf 16 jaar
- attest animator of
100u ervaring in het jeugdwerk

Voorhuwelijkssparen

Voorhuwelijkssparen tot 125% interest
www.nzvl.be

19/06/14 09:53

Spaar een mooie som bij elkaar voor als je
kinderen het echt nodig hebben.
Starten kan al van zodra je kind 14 jaar is.

