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Goed om te weten: mededeling ziekenfondsverkiezingen
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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

Mededeling ziekenfondsverkiezingen
Naar aanleiding van onze oproep in de september-editie ‘Objectief’ en via onze website stelden 74
personen zich kandidaat voor onze Algemene Vergadering (2022-2028).
Aangezien dit aantal kandidaten kleiner was dan het aantal toe te kennen effectieve mandaten (76), zijn
alle kandidaten automatisch verkozen en moeten er geen ziekenfondsverkiezingen gehouden worden
(art. 14 van het KB van 7 maart 1991). De officiële installatievergadering is voorzien op 21 juni van 2022.
Aerts Raymond
Ahmad Sami
Bruyninckx Michel
Bultinck Koen
Buntincx Josephine
Cassimons Jef
Cattebeke Patrick
Collier Zeger
De Bent Walter
De Boeck Gil
De Henau Hugo
De Kegel Georgette
De Winne Mark
Decoster Dirk
Degens Valentine
Denayer Danny
Denys Bart
Denys Pieterjan
Desaever Henk
Desaever Lisa
D'haeseleer Eric
D'haeseleer Guy
Dhondt Annelien
D'Union Jean Paul
Fivez Francis
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Ghysbrecht Emmanuel
Ghysbrecht Philippe
Hendrickx Ann
Hendrickx Jacques
Hubin Wilfried
Huyck Peter
Huyghe Dirk
Jalet Ludo
Kennis Julienne
Laenen Hugo
Lambert Geert
Lemmens Agnes
Leroy Olivier
Louagie Katrien
Louis Johny
Lowyck Johan
Maesen Lode
Margot Ignace
Margot Stefaan
Meert Hubert
Minoodt Antoine
Müller Horst
Pollefeyt Dominique
Pollefeyt Henri
Rampelberg Joost

Rampelberg Sara
Rens Ann
Roels Dimitri
Roels Herman
Rogge Patricia
Roggeman Ilse
Segers André
Smeyers Sarah
Van Acker Koen
Van Belle Frans
Van Den Borre Pascal
Van den Broele Marc
Van den Driessche Freija
Van Den Steen Etienne
Van Den Steen Koenraad
Van Eck Frederika
Van Heule Luc
Vandamme Lieve
Vanderlinden Andre
Vereman Lutgart
Verhoeft Wilfrieda
Verleysen Kjell
Vermet Rita
Weyns Antoine

Actueel
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Aanpassingen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid
Vanaf 1 januari 2022 wijzigde de wetgeving rond arbeidsongeschiktheid: de aangiftetermijnen werden
verlengd en de uitkering voor moederschapsrust voor zelfstandigen werd verhoogd. Bovendien werd in
februari 2022 de aanvullende uitkering in het kader van de coronapandemie met terugwerkende kracht
toegekend vanaf 1 oktober 2021.
Aangepaste aangiftetermijnen voor arbeidsongeschiktheid
De aangiftetermijnen bij een eerste aangifte van arbeidsongeschiktheid voor werklozen, uitzendkrachten en onthaalouders
zijn verlengd. Ook de aangiftetermijnen van verlengingen en
hervallen werden verlengd.

• De eerste 4 weken van de moederschapsrust:
 € 752,34 per week in geval van voltijdse rust
 € 376,17 per week in geval van halftijdse rust
• Vanaf de 5de week moederschapsrust:
 € 688,12 per week in geval van voltijdse rust
 € 344,06 per week in geval van halftijdse rust

Bij de eerste aangifte van arbeidsongeschiktheid (steeds
inclusief de begindatum van de arbeidsongeschiktheid)
moet je je aangifte doen binnen:
• Werkloze, uitzendkracht, onthaalouder: 8 dagen
• Zelfstandige: 8 dagen
• Arbeider: 14 dagen
• Bediende: 28 dagen

Deze weekbedragen zijn ook van toepassing voor moederschapsrust die al vroeger dan 1 januari gestart was en doorloopt na 1 januari.

Bij een verlenging of herval van je arbeidsongeschiktheid
moet je je aangifte doen binnen:
• Voor iedereen: 8 dagen (inclusief de begindatum van de
verlenging of herval in arbeidsongeschiktheid).
Als je gehospitaliseerd wordt, heb je meer tijd om je aangifte
te doen: je aangiftetermijn wordt verlengd met het aantal dagen van de hospitalisatie.
Doe je je aangifte te laat, dan krijg je een sanctie van 10%
op de uitkering tot en met de dag van je aangifte. Ben je één
keer te laat, en minder dan een maand te laat, dan krijg je de
sanctie uitzonderlijk niet. Het ziekenfonds brengt je hiervan
op de hoogte en verwittigt je tegelijk ook dat als je nog eens
te laat bent, je de sanctie wél zal krijgen
Uitkering moederschapsrust zelfstandigen fors verhoogd
Voor alle weken moederschapsrust die worden opgenomen
vanaf 1 januari 2022, worden de bedragen van de moederschapsrust verhoogd. Er wordt ook een onderscheid ingevoerd tussen het bedrag voor de eerste 4 weken en het bedrag vanaf de 5de week moederschapsrust.

Aanvullende uitkering COVID-19 voor loontrekkenden verlengd
In het kader van de COVID-crisis kregen verzekerden sinds
1 maart 2020 tijdelijke aanvullende uitkeringen als ze (ten
vroegste) vanaf deze datum als primair arbeidsongeschikt
erkend werden. Enkele maanden geleden besliste de regering om deze maatregel niet langer te verlengen na
30 september 2021.
Gezien de aanhoudende gezondheidscrisis kwam de regering
terug op deze beslissing. De maatregel werd verlengd van
1 oktober 2021 t.e.m. 31 maart 2022. Deze verlenging geldt
echter enkel voor de arbeidsongeschikte loontrekkenden,
die aan de gestelde voorwaarden voldoen. De aanvullende
uitkering werd met terugwerkende kracht uitbetaald begin
februari 2022.
Een bijkomende verlenging na deze datum is niet uitgesloten,
maar hierover is momenteel nog geen beslissing genomen.
Voor zelfstandigen daarentegen werd geen verdere verlenging voorzien van de maatregel.

Meer info over deze wijzigingen vind je op de website
www.riziv.fgov.be
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Interview

De bevolkingsonderzoeken naar kanker.
Want tijdig opsporen is belangrijk.
Elk jaar nodigt het Centrum voor Kankeropsporing 1,6 miljoen mensen in Vlaanderen uit om zich preventief te laten onderzoeken voor borst-, dikkedarm- of baarmoederhalskanker.
Dr. Patrick Martens, directeur van het centrum, vertelt ons hoe dit gebeurt en waarom.
Wat doet het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO)?
Heel wat klanten van het ziekenfonds hebben van ons zeker al een brief ontvangen. Mogelijk heb je zelf ook al deelgenomen aan één van de bevolkingsonderzoeken. We zijn
verantwoordelijk voor de uitvoering en de coördinatie van
de bevolkingsonderzoeken naar drie kankers die georganiseerd worden door de Vlaamse overheid, namelijk baarmoederhalskanker, borstkanker en dikkedarmkanker. Als
kennis- en expertisecentrum volgen we de internationale
ontwikkelingen op en doen we wetenschappelijk onderzoek.
Hiervoor kunnen we rekenen op een team van wetenschappers, artsen en administratief en technisch personeel. De
artsen en diensten die betrokken zijn bij de uitvoering van
de bevolkingsonderzoeken zoals huisartsen, gynaecologen,
radiologen, gastro-enterologen, anatoom-pathologen, de
laboratoria, de mammografische eenheden, Logo’s en lokale
gezondheidswerkers kunnen op ons rekenen voor informatie,
opleiding en ondersteuning. Zo zorgen we ervoor dat de bevolkingsonderzoeken de hoogst mogelijke kwaliteit kunnen
bieden.
Waarom worden de bevolkingsonderzoeken naar
kanker precies georganiseerd?
Sommige gezondheidsrisico’s of ziekten kunnen worden opgespoord voordat je last krijgt of voordat je merkt dat je ziek
zou kunnen zijn. In een bevolkingsonderzoek of met screening gaan we op zoek naar vroege letsels. Het is erg belangrijk dat we dit systematisch doen met een test en precies be-
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palen bij wie dit nuttig is. De voordelen van het zoeken naar
vroege tekens moeten goed afgewogen worden tegen de
nadelen. Daarom bepaal je bij een bevolkingsonderzoek welke personen je zal aanspreken binnen welke leeftijdsgroep,
bijvoorbeeld vrouwen van 50 tot en met 69 jaar voor vroege
opsporing van borstkanker. We zoeken naar voorstadia van
een ziekte, bijvoorbeeld darmpoliepen voor dikkedarmkanker of afwijkende cellen voor baarmoederhalskanker. Of we
zoeken naar erg kleine kankers die anders niet opgemerkt
worden. Door deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek
kan kanker of een voorstadium ervan vroeg ontdekt worden.
Dit vergroot de kans op genezing en beperkt de gevolgen
van de behandeling.
Waarom krijgen 1,6 miljoen mensen jaarlijks een
brief van het CvKO?
Om er vroeg bij te kunnen zijn, is het belangrijk om de test regelmatig te herhalen. Daarom sturen we mensen een brief waarin
we hen aanraden om de test te laten doen of de test te herhalen.
Voor het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker sturen
we deze brief naar vrouwen van 25 jaar tot en met het jaar
waarin ze 64 worden en die langer dan drie jaar geleden een
uitstrijkje lieten nemen. Een uitstrijkje wordt om de drie jaar
aangeraden. Je betaalt zelf het remgeld van de consultatie
bij je huisarts of gynaecoloog, en voor de afname van het
uitstrijkje en het labo hoef je om de 3 jaar niets te betalen.
Voor het Bevolkingsonderzoek Borstkanker sturen we een
uitnodigingsbrief met een afspraak voor een screenings-
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mammografie in een erkende dienst naar vrouwen van
50 jaar tot en met het jaar waarin ze 69 jaar worden. We
sturen deze brief telkens twee jaar na hun vorige mammografie. Voor dit onderzoek hoef je niets te betalen
als je in regel bent met de Belgische ziekteverzekering.
Voor het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker ontvangen
mannen en vrouwen van 50 jaar tot en met het jaar waarin ze
74 worden een brief met een stoelgangtest waarmee ze thuis
zelf een stoelgangstaal kunnen nemen. Voor dit onderzoek
hoef je ook niets te betalen. Je doet gewoon je stoelgangstaal
met het ingevulde deelnameformulier in de bubbel-envelop
op de post.
Soms zijn er redenen waarom deelnemen aan een bevolkingsonderzoek niet aangewezen is, bijvoorbeeld als je voor
kanker behandeld wordt of al een onderzoek liet doen (zoals
een coloscopie of een mammografie) of als het onderzoek
niet meer mogelijk is (je baarmoeder of beide borsten werden verwijderd). Als we deze info kennen, zal je geen brief
ontvangen.
Onze bedoeling is dat iedereen een goed geïnformeerde
keuze kan maken om al dan niet deel te nemen. Daarom
zit er een folder bij de brief en kan je meer uitleg vinden op
onze website https://www.bevolkingsonderzoek.be. Met informatie, beeldmateriaal en filmpjes trachten we een duidelijk
antwoord te geven op je vragen en je de voor- en nadelen
uit te leggen.
Gaan veel mensen op deze uitnodiging in?
Ongeveer de helft van de personen die een brief krijgen,
gaat er op in. Er is dus nog zeker mogelijkheid om dit te
verbeteren. Je zag misschien al onze Blablabla-campagnes.
Hiermee willen we meer mensen motiveren en aanzetten
om hun deelname niet uit te stellen. Want van uitstel komt
vaak afstel… We willen extra inspanningen leveren om de
deelname te bevorderen, want die blijft op dit moment wat
hangen. Gelukkig zijn we niet alleen en zijn er onze partners
op Vlaams en lokaal niveau die ook deze boodschap willen
verspreiden, zoals via dit magazine.
Als je deelneemt aan het bevolkingsonderzoek, hoe
krijg je dan het resultaat?
Als je een uitstrijkje liet nemen, dan geeft je dokter je nadien
het resultaat. Nadat je een screeningsmammografie liet uitvoeren of nadat je een stoelgangstaal naar het labo gestuurd
hebt, ontvangen jij en je dokter van het CvKO het resultaat
van het onderzoek. Meestal krijg je die brief binnen de twee
weken. Bij de meeste deelnemers wordt er geen afwijking
vastgesteld. Ongeveer vijf procent van de deelnemers krijgt
het advies om bijkomend onderzoek te laten uitvoeren.
Het is belangrijk om dit advies voor bijkomend onderzoek
zeker op te volgen. Alleen dan weet je welke afwijking vastgesteld werd. Maak dus een afspraak voor dit bijkomend

onderzoek in het ziekenhuis of vraag aan je huisarts om een
afspraak voor je te regelen. Deze consultaties en onderzoeken vallen onder de normale terugbetaling van de ziekteverzekering, maar zijn dus niet helemaal gratis.
Heeft de coronacrisis invloed gehad op de bevolkingsonderzoeken?
Als we terugkijken naar 2020 en 2021, kunnen we niet om de
COVID-19-pandemie heen. Maar het goede nieuws is dat de
coronacrisis slechts een beperkte invloed heeft gehad op de
drie bevolkingsonderzoeken naar kanker in Vlaanderen. Als
je je onderzoek toch even uitstelde, laat het dan zeker nog
doen. Vermits we zoeken naar vroege letsels, is een beperkt
uitstel geen probleem. Het belangrijkste is dat je deelneemt
en daardoor ook denkt aan je toekomstige gezondheid. Al
de onderzoeken gebeuren ook op een veilige manier.
Welk advies geeft u tot slot nog aan onze lezers?
Informeer je goed over het bevolkingsonderzoek en bekijk wat je kan doen. Want tijdig opsporen is belangrijk.
Blijf niet zitten met je vragen of twijfels. Met persoonlijke
vragen kan je zeker terecht bij je (huis)arts. Voor antwoorden op je vragen over de bevolkingsonderzoeken, ga naar
https://www.bevolkingsonderzoek.be, stuur een bericht naar
info@bevolkingsonderzoek.be of bel tijdens de kantooruren
naar ons gratis nummer 0800 60160. Onze medewerkers
helpen je graag verder.
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Gezondheid

Elke dag bewegen want elke stap telt!
Lang stilzitten
Veel mensen zitten gemiddeld 8 uur per dag neer. We gaan
werken, naar school, gebruiken de auto, komen thuis en
eindigen onze avond vaak voor de tv. Wanneer we te lang
stilzitten, denkt ons lichaam dat we aan het slapen zijn. Dit
heeft als gevolg dat de vetafbraak in ons lichaam vertraagt.
Door minder stil te zitten én meer te bewegen, zorg je voor

je lichaam en je geest. Elke dag bewegen heeft een positief
effect op ons fysiek leven, maar eveneens op ons mentaal
welzijn. Het vermindert het risico op depressie en angstgevoelens, zorgt voor een betere levenskwaliteit en slaap, een
gezonder gewicht en het versterkt ons immuunsysteem. Je
hoeft niet intensief te sporten om deze gezondheidsvoordelen te behalen. ‘Elke dag bewegen’ is de boodschap.
Wat betekent dit juist, ‘niet te lang zitten’? Probeer
om te beginnen elke 30 minuten even recht te
staan, naar de keuken te wandelen om een glas
water, al staand te telefoneren, de trappen op en
af te lopen. Beperk dus urenlang stilzitten. Ontwikkel gewoontes die jou vaker laten rechtstaan.
Daarnaast helpt minder lang stilzitten tegen neken rugklachten.
Wanneer je een hele dag hebt stilgezeten en ’s
avonds een kwartiertje gaat sporten, werk je de
negatieve effecten van het lang stilzitten niet weg.
Probeer daarom dagelijks regelmatig even recht te
staan. Als je dan ook nog eens gaat sporten, ben
je extra goed bezig voor je gezondheid.
Elke stap telt en 10.000 stappen per dag
Uit onderzoek blijkt dat 10.000 stappen per dag
hetzelfde positieve effect op je gezondheid hebben
als elke dag 30 minuten extra bewegen. Door te
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stappen blijf je in beweging, zonder intensief te sporten.
Daarnaast zijn 10.000 stappen op een dag zetten ideaal
voor mensen met weinig tijd en mensen die niet van sporten houden. 65-plussers halen dit gezondheidsvoordeel
al bij het zetten van 8.000 stappen per dag. 10 minuten
fietsen staat trouwens gelijk aan 1.500 stappen.
Je moet niet in één keer plots meer beginnen te bewegen.
Stel voor jezelf een haalbaar doel op. Klein beginnen en
stap per stap opbouwen, geeft je meer kans op succes.
Elke stap richting de gezondheidsaanbevelingen is alvast
een stap vooruit voor je gezondheid: elke stap telt!
‘Bewegen Op Verwijzing’ (BOV)
Wist je dat er ‘Bewegen Op Verwijzing’-coaches zijn die je
graag helpen bij een actiever en gezonder leven? Zij doen
dit door professionele coaching en persoonlijke begeleiding. Je huisarts bekijkt samen met jou of het iets voor
jou is en stelt een verwijsbrief op. Jij kiest een ‘Bewegen
Op Verwijzing’-coach in jouw buurt. Deze coach begeleidt
jou naar een actiever leven aan de hand van motiverende gesprekken en het opstellen van een beweegplan. Dit
beweegplan stel je samen op en is aangepast aan jouw
voorkeur en noden.
Hierna ga je zelf aan de slag met jouw beweegplan. De
coach laat je niet los na 1 sessie, maar blijft je opvolgen. Hij
gaat na wat goed gaat, wat lastig verloopt en hoe het met
je motivatie gesteld is. Aan de hand daarvan wordt je beweegplan opnieuw aangepast. Gedurende het hele proces
van gedragsverandering stimuleert en motiveert de coach
jou om het allemaal vol te houden. Meer informatie over
deze coach in jouw buurt vind je op de website van Gezond
Leven.
‘Bewegen Op Verwijzing’ werkt met een puntensysteem. Je hebt 2 jaar recht op 84 punten per jaar. Die
punten kan je gebruiken voor individuele begeleiding of groepsbegeleiding. 15 minuten individuele begeleiding telt voor 3 punten en groepsbegeleiding telt voor 1 punt. De Vlaamse
Overheid komt voor een deel tussen in de
kostprijs van de BOV-coach. Individuele
begeleiding kost jou maximaal 5 euro
per kwartier en groepsbegeleiding
maximaal 1 euro per kwartier. Heb
je recht op een verhoogde tegemoetkoming? Dan betaal je respectievelijk maximaal 1 euro
en maximaal 50 eurocent. Je
kan deze BOV-kosten ook
bij het NZVL binnenbrengen in het kader van
tussenkomst ‘lidgeld
sportclub’.

Week van de diëtist in het teken van
bewegen
Van 14 tot 22 maart 2022 loopt de week van de diëtist.
Een diëtist helpt jou om een gezonde levensstijl aan te
nemen. Aan de hand van persoonlijk, makkelijk toepasbaar en wetenschappelijk onderbouwd voedingsadvies
helpen en motiveren zij jou om gezond te leven. In de
week van de diëtist krijgen zij de kans om hun beroep
in de kijker te zetten. Dit doen ze door verschillende acties op poten te zetten in jouw buurt. Op de website van
de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten (VBVD)
vind je de locaties met acties. Dit jaar is het thema:
‘3,2,1 … Ready set food. Voeding en sport, the perfect
match?’
Wist je dat het NZVL 10 euro per sessie bij een diëtist
met een maximum van 40 euro per kalenderjaar terugbetaalt (vanaf 1 januari 2022)?
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Jongeren- en jeugdvoordelen
Grote voordelen voor de (aller)kleinsten
Met het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen neem je met voorsprong de beste start! Wij hebben heel wat
geboortevoordelen die kersverse ouders goed op weg helpen. En wanneer je kinderen groeien, groeien
onze voordelen mee!

Alle voordelen voor je baby
Geboorte- en adoptiepremie tot
€ 300 (€ 150 per aangeslotenouder).
Babyweegschaal en afkolfapparaat aan zeer voordelige huurtarieven
en de eerste 30 dagen zelfs gratis
Terugbetaling wettelijke remgelden voor kinderen t.e.m. 6 jaar (jaarlijkse franchise 12 euro)
Kraamhulp tot € 300 (€ 5/uur - max.
60 uur).

Alle voordelen, van peuter tot jongvolwassene
Logopedie tot € 350 tussenkomst
Schoolreizen tot € 50 tussenkomst
Vrije tijd
• tot € 50 tussenkomst kamp (€ 5 /
dag - max. 10 dagen)
• tot € 10 tussenkomst lidgeld
jeugdbeweging
• tot € 50 tussenkomst plaatselijke
speelpleinwerking
• tot € 50 tussenkomst voor sportfitnessabonnement
Psychologische behandelingen tot
€ 100 tussenkomst
Kinder- en jeugdvakanties: tot € 125
korting voor een Krunsj-vakantie
Voorhuwelijkssparen
Spaar jaarlijks heel eenvoudig tot 48
euro voor je (klein)kind en bouw een
mooie spaarpot op - vanaf het jaar

waarin hij/zij 14 wordt en totdat hij/zij
wettelijk samenwoont/trouwt/30 jaar
wordt.
Orthodontie tot € 1.200
Deze tussenkomst wordt uitbetaald in
schijven van € 150 (mits voorafgaand
akkoord adviserende arts). Ouder dan
15 jaar? Dan ontvang je een éénmalige
tussenkomst van € 150 (na 6 raadplegingen).
Tandzorgen tot € 1.200
Ontvang je geen wettelijke tussenkomst voor bruggen, extracties, kronen, stifttanden, implantaten, facetten
en tandprothesen? Niet getreurd. Wij
bieden je tot € 1.200 tegemoetkoming
per 2 jaar. (25 % van het persoonlijk
aandeel boven de € 200).
Gratis thuisoppas voor zieke kinderen tot 8 dagen per jaar – max. 4
opeenvolgende dagen

Meer info en voorwaarden op www.nzvl.be
maart - mei 2022

Vaccinaties tot € 50 tussenkomst
Luiers
tot € 300 tussenkomst voor luiers van
je eigen keuze
Watergewenning tot € 30 tussenkomst
50% korting in onze vakantiedomeinen tot 1 jaar na de geboorte of
adoptie van je kind.

Helpper
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Helpper is een organisatie die mensen die ondersteuning nodig hebben bij dagelijkse taken (de helppies)
en mensen die tegen een kleine vergoeding taken willen uitvoeren voor buurtbewoners (de helppers) in
contact brengt. De ‘dubbele pp’ in Helpper betekent ‘van persoon tot persoon’.

De helppie

De helpper

Wie kan helppie worden?
• Ouderen
• (Chronisch) zieken
• Personen met een handicap
• Drukbezette mama’s en papa’s
• Mantelzorgers

Wie kan helpper worden?
• In principe iedereen! In sommige gevallen zal je je wel
eerst moeten informeren of je helpper zijn kan combiTHUISHULP. VOOR BUREN, DOOR BUREN
neren met je huidige situatie (bv. als
je een uitkering ontvangt)
• Elke helpper gaat door
een grondige screeningsprocedure (o.a. identiteitscontrole)

Ontvang je een persoonsvolgend budget (PVB) of een persoonlijk assistentiebudget (PAB)? Je kan dan ook helppie
worden. Helpper zorgt voor de nodige VAPH-documenten.

TIP

Je kan als helppie ook zelf een ‘eigen’ helpper (een
kennis, familielid…) aanbrengen.

Win voor de helppie!
Ondersteuning van niet-medische aard:
• Boodschappen
• Gezelschap
• Koken
• Tuinieren
• Kinderopvang
• Klussen
• Administratie
• Vervoer
• …
• Hulp in huis

O
on
de

a

h

Je leven is eenvoudig

Win voor de helpper!
eenhethelpper
• Je helpt iemand die het nodig heeft met
en je maakt
verschil
in de buurt
• Je engageert je in je eigen regio
• Je hebt een klik met je helppie

SCAN de QR-code
voor meer informatie

Prijs
• Je bepaalt zelf de uurvergoeding van je helpper (€ 0 - € 15).
Daarnaast betaal je een werkingskost van € 2 per uur.
• Je kan per helpper of per taak een uurvergoeding selecteren.
• Je hebt de mogelijkheid om een standaard- of premiumabonnement te nemen, waardoor je van extra voordelen kan genieten (o.a korting op de werkingskost en
een exclusieve helppie-lijn).
• Je kan een helpper vergoeden met een PVB/PAB.

Of surf naar www.helpper.be/extrahulp
Vergoeding
• Je uurvergoeding bedraagt tussen € 0 en € 15.
• Je kan ervoor kiezen om onvergoed aan de slag te gaan.
• Dankzij de wetgeving Deeleconomie kan je tot 6.390 euro
bijverdienen aan een gunstig belastingtarief van 10,7%

Helppie worden?
Scan de QR-code voor meer informatie! Niet digitaalvaardig? Geen probleem! Je kan een aanvrager (= vertrouwling) inschakelen die je profiel in
jouw plaats aanmaakt en beheert.

Helpper worden?
Scan de QR-code voor meer
informatie!

Waarom voor Helpper kiezen?
• Legale samenwerking via een erkend deeleconomie-platform
• Dubbele verzekering voor helpper & helppie
• Vlotte & veilige betalingen

Waar?
Helpper is actief in heel Vlaanderen & Brussel.
Meer info? Surf naar www.helpper.be/nl/objectief

M

“
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Gezonde activiteitenagenda
Babymassage

Gamen

Babymassage is een rustgevende
massage voor je baby. Je laat je baby
ontspannen en creëert bovendien een
warme band met je kindje. Samen met
een vroedvrouw leer je tijdens deze
workshop je baby masseren. Je leert hoe je huiluurtjes,
darmkrampjes en slapeloze momenten kan verhelpen voor
je baby. Zijn jullie kersverse ouders van een baby tussen 6
weken en 6 maanden, neem dan deel aan deze sessie. Let
op: de plaatsen zijn beperkt!

Games, TikTok, YouTube, Snapchat, …
het internet en schermgebruik zijn
steeds belangrijker in de leefwereld van
jongeren.
Hoe moet je als ouder omgaan met het
gsm-gebruik van je kind/jongere, het continu actief zijn op
sociale media of het voortdurende gamen? Wat maakt het
zo aantrekkelijk? Wat zijn goede afspraken over game- en
schermtijd? Wat moet je er zelf van kennen, waar moet je
op letten en hoe hou je het binnen de perken?
Spreker Matthias Dewilde, auteur van het boek ‘Game over’
en oprichter van GameChangers, was ooit zelf jarenlang
gameverslaafd. Ondertussen heeft hij met zijn lezingen en
begeleidingen al meer dan 25.000 gezinnen geïnspireerd
naar een evenwichtig game- en schermgebruik. Hij deelt
zijn ervaringen en legt uit wat je als ouder kan doen om je
kinderen te begeleiden naar een evenwicht tussen online
en offline.

Spreker: Yasmine en Manon, vroedvrouwen
Donderdag 21 april – 15 uur
Meulebeke – Meerlaanstraat 1

Het belang van bewegen
De meeste mensen zitten gemiddeld
meer dan 8 uur per dag. Dit zowel in
de vrije tijd als op het werk. Er zijn verschillende gezondheidsrisico’s verbonden aan te lang stilzitten en te weinig
bewegen: overgewicht, afname spierkracht, maar eveneens
een verhoogd risico op mentale problemen zoals angstproblemen.
Vraag je je af hoe je nu precies meer kan bewegen? Weet
je dit wel, maar zoek je een motivator? Bewegen Op Verwijzing-coaches helpen jou hierbij. Ulla Lust is zo’n coach
en geeft een interactieve presentatie om meer bewegen te
integreren in het dagelijks leven. Tijdens deze sessie krijg je
tal van tips waarmee je zelf aan de slag kan gaan.

Spreker: Ulla Lust, Bewegen Op Verwijzingscoach
Dinsdag 26 april – 19.30 tot 21u
Online sessie

Gezonde voeding vóór en na de zwangerschap
Ben je zwanger of net mama geworden?
Dan krijg je heel veel goedbedoelde adviezen over gezonde voeding. Maar wat
is nu precies waar, en wat niet? Tijdens
deze online infosessie vertelt diëtiste &
lactatiekundige Silke Desaever jou alles over gezonde voeding voor zwangere vrouwen en baby’s. Tijdens deze online
sessie krijg je een antwoord op al je vragen.

Spreker: Silke Desaever, diëtiste & lactatiekundige
Donderdag 28 april – 19.30 tot 21u
Online sessie

maart - mei 2022

Spreker: Matthias De Wilde, ervaringsdeskundige
Donderdag 2 juni – 19.30 tot 21u
Online sessie

Stress? Overspanning? Burn-out?
Momenten van stress kan je niet altijd
uitsluiten. Er gebeuren immers zaken
in het leven die je soms niet zelf onder
controle hebt en die spanning of stress
veroorzaken. Maar als deze periode van
stress lang blijft aanhouden, bestaat de kans dat je overspannings- of burn-out-klachten ontwikkelt.
Tijdens deze sessie leer je de signalen herkennen, krijg je
inzicht in hoe een burn-out ontstaat en in stand gehouden
wordt.
Kort en krachtig reiken we je praktische handvatten aan om
klachten te verminderen en burn-out te voorkomen.

Spreker: Shany Van Elslander, klinisch psycholoog
bij The Human Link
Donderdag 30 juni - 19.30 tot 21u
Online sessie

Al deze sessies zijn gratis. Graag vooraf
inschrijven via info@gezondplus.net of telefonisch op 053 76 99 94. Let op: de plaatsen
zijn beperkt, wees er dus snel bij!

Seniorenuitstap Leuven

Dinsdag 17 mei en
donderdag 19 mei 2022
Ben je 60+ en ontdek je graag samen met ons Leuven en dit onder begeleiding van een ervaren gids? Indien de maatregelen het toelaten, verwelkomen wij jullie graag op een veilige uitstap in het sprankelende, studentikoze Leuven.
Op het programma:
09u00: Verzamelen Station Leuven. (Hoofdingang Leuven,
aan het Martelarenplein)
Vlak bij het station voorzien we alvast een koffie.
10u00: Wandeling richting centrum (thema: kennismaking
met de stad) met tussendoor een zout proevertje
bij de kaasmeester
12u00: Lunch (soep + hoofdgerecht + water = inbegrepen)
14u00: Wandeling door Leuven ‘stad van studenten’. Ontdek Leuven als dé Universiteitsstad. De fantastische gebouwen, de studenten, … Kotmadammen,
studentengrappen, cantussen en andere drinkgelagen… Waar zaten de eerste meisjesstudenten op
kot? Wat schaft de pot in de Alma? Wie zijn Fonske
en Reneeke? Wat is een fakbar? Voor wie waren
de colleges bestemd? Na deze wandeling heeft het
studentikoze leven geen geheimen meer.
16u00: Eindigen doen we in de buurt van het Ladeuzeplein
met een lekkernijtje.

NZVL-klanten betalen 40 euro per persoon. Niet-klanten
betalen 60 euro
De prijs omvat het onthaal met koffie, lunch (soep + hoofdgerecht + water), de proevertjes en de gidsen.
Info en inschrijven kan bij voorkeur via https://www.nzvl.be/
jouw-gezondheid/seniorenuitstap of telefonisch op 053 76
99 94. Vergeet zeker niet om je voorkeurdatum 17 of 19 mei
te vermelden.
Na inschrijving ontvang je eind april informatie met betalingsgegevens.

LET OP!

Jouw inschrijving is pas definitief nadat we
de betaling ontvangen.

Het aantal deelnemers is beperkt. Wees er dus snel bij!
Wij kijken alvast uit naar fijne en hopelijk zonnige dagen!
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Steekkaart
De meest voorkomende tarieven en terugbetalingen 2022
Tandartsen
Codenr.

Aard verstrekking

Honoraria

Terugbet.
VT

Terugbet.
andere

Raadplegingen
Tot 18 jaar
371011

Raadpleging

€ 27,00

€ 27,00

€ 27,00

371055

Bijkomend ereloon dringende raadpleging, op zaterdag, zondag of feestdag

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

371070

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

€ 21,50

€ 21,50

€ 21,50
€ 21,50

Vanaf 18 jaar
301011

Raadpleging

€ 27,00

€ 27,00

301055

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

€ 10,00

€ 10,00

€ 7,00

301070

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

€ 21,50

€ 21,50

€ 16,00

Preventieve verzorging
Tot 18 jaar
371615

Eerste preventief mondonderzoek

€ 48,50

€ 48,50

€ 48,50

371571

Mondonderzoek tijdens tweede semester

€ 24,50

€ 24,50

€ 24,50

372514

Verzegelen van groeven en putjes op blijvende tand

€ 15,00

€ 15,00

€ 15,00

372536

Verzegelen van groeven en putjes per bijkomende tand

€ 10,50

€ 10,50

€ 10,50

Vanaf 18 jaar
301593

Mondonderzoeken éénmaal per kalenderjaar voor 18 tot 67-jarigen

€ 66,50

€ 66,50

€ 63,00

302153

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

€ 15,00

€ 15,00

€ 11,50

302175

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

€ 15,00

€ 15,00

€ 11,50

302190

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

€ 15,00

€ 15,00

€ 11,50

302212

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

€ 15,00

€ 15,00

€ 11,50

302234

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

€ 15,00

€ 15,00

€ 11,50

de

de

de

de

Conserverende verzorging
Tot 15 jaar
373811

Vulling melktanden op één tandvlak

€ 49,00

€ 49,00

€ 49,00

373833

Vulling melktanden op twee tandvlakken

€ 65,50

€ 65,50

€ 65,50

373855

Vulling melktanden op drie of meer tandvlakken

€ 82,00

€ 82,00

€ 82,00

373892

Vulling blijvende tanden op één tandvlak

€ 49,00

€ 49,00

€ 49,00

373914

Vulling blijvende tanden op twee tandvlakken

€ 65,50

€ 65,50

€ 65,50

373936

Vulling blijvende tanden op drie of meer tandvlakken

€ 82,00

€ 82,00

€ 82,00

373951

Opbouw knobbel of incisale rand van blijvende tand

373973

Volledige opbouw blijvende tand

€ 98,00

€ 98,00

€ 98,00

€ 114,50

€ 114,50

€ 114,50

Tot 18 jaar
374312

Behandeling en vulling wortelkanalen van eenzelfde tand: één wortelkanaal

374533

Behandeling en vulling wortelkanalen van eenzelfde tand: twee wortelkanalen

€ 93,50

€ 93,50

€ 93,50

€ 112,50

€ 112,50

€ 112,50

374555

Behandeling en vulling wortelkanalen van eenzelfde tand: drie wortekanalen

€ 169,50

€ 169,50

€ 169,50

374570

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

€ 224,50

€ 224,50

€ 224,50

Vanaf 18 jaar
304371

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

€ 44,00

€ 44,00

€ 38,00

304393

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

€ 49,00

€ 49,00

€ 40,00

304415

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

€ 73,00

€ 73,00

€ 64,00

304312

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

€ 93,50

€ 93,50

€ 81,00

304533

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

€ 112,50

€ 112,50

€ 100,00

304555

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

€ 169,50

€ 169,50

€ 157,50

304570

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

€ 224,50

€ 224,50

€ 212,00

Andere voorkomende verstrekkingen vanaf de 18de verjaardag
304430

Opbouw knobbel of incisale rand van blijvende tand

€ 80,50

€ 80,50

€ 66,00

304452

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

€ 98,00

€ 98,00

€ 83,50

TIP

Wie niet jaarlijks naar de tandarts gaat, betaalt voor bepaalde prestaties meer. Maak daarom elk
kalenderjaar een afspraak met jouw tandarts! Omwille van de coronamaatregelen wordt momenteel
één jaar respijt gegeven.
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Huisartsen
Codenr.

Aard verstrekking

Honoraria

Terugbetaling
VT

Terugbetaling
andere

Raadpleging huisarts
101010
101032
101076

Raadpleging alg. geneeskundige met verworven rechten

€ 16,60

€ 15,10

€ 10,60

MET GMD

€ 16,60

€ 15,60

€ 12,60

Raadpleging erkende huisarts

€ 22,60

€ 21,10

€ 16,60

MET GMD

€ 22,60

€ 21,60

€ 18,60

Raadpleging geaccrediteerde erkende huisarts

€ 27,25

€ 25,75

€ 21,25

MET GMD

€ 27,25

€ 26,25

€ 23,25

Globaal medisch dossier
101496

Opmaak of verlenging eGMD (101533)

Codenr.

Aard verstrekking

€ 32,23
Honor.

Huisbezoeken huisarts
Bezoek alg. geneesk. met verworven rechten

103110
103132
104215
104230

104252

MET GMD

TIP

€ 32,23

Terugbet.
VT

Terugbet.
andere

+75 jaar en chronisch ziek

10-75 jaar
€ 29,75

€ 20,40

€ 29,75

€ 21,40

€ 30,92

€ 24,92

€ 29,75

€ 21,40

€ 30,71

€ 24,86

€ 38,32

€ 32,32

€ 37,18

€ 25,21

€ 37,18

€ 26,21

€ 38,32

€ 32,32

€ 37,18

€ 26,21

€ 38,13

€ 30,45

€ 53,62

€ 51,02

€ 42,13

€ 48,70

€ 35,23

€ 48,70

€ 36,23

€ 51,02

€ 42,13

€ 48,70

€ 36,23

€ 48,70

€ 36,23

€ 92,73

€ 88,94

€ 67,62

€ 85,40

€ 60,60

€ 85,40

€ 61,60

€ 88,94

€ 67,62

€ 85,40

€ 61,60

€ 85,40

€ 61,60

€ 57,60

€ 46,85

€ 55,26

€ 39,77

€ 55,26

€ 40,77

€ 57,60

€ 46,85

€ 55,26

€ 40,77

€ 55,26

€ 40,77

€ 40,32

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

€ 32,23
Terugbet.
andere

€ 24,92

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

Terugbet.
VT

€ 30,92

MET GMD
Bezoek door erkende huisarts tussen 18 en 21u

Terugbet.
andere

- 10 jaar
€ 32,92

MET GMD
Bezoek alg. geneesk. aanvul. opleiding

Terugbet.
VT

€ 60,48

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

Specialisten
Codenr.

Aard verstrekking

Honoraria

Terugbetaling
VT

Terugbetaling
andere

Raadpleging geaccrediteerd geneesheer-specialist (*)
102550

Inwendige geneeskunde

€ 48,23

€ 45,23

€ 36,23

102572

Kinderarts

€ 42,84

€ 39,84

€ 30,84

102594

Cardioloog

€ 40,85

€ 37,85

€ 28,85

102616

Gastro-enteroloog

€ 40,85

€ 37,85

€ 28,85

102631

Pneumoloog

€ 45,13

€ 42,13

€ 33,13

102653

Reumatoloog

€ 61,25

€ 58,25

€ 49,25

102675

Neuroloog

€ 62,19

€ 59,19

€ 50,19

102690

Psychiater

€ 51,30

€ 48,30

€ 39,30

102712

Neuropsychiater

€ 51,30

€ 48,30

€ 39,30

102756

Dermatoloog

€ 34,92

€ 31,92

€ 22,92

102535

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

€ 27,25

€ 24,25

€ 15,25

103471

Neuropediater

€ 74,40

€ 71,40

€ 62,40

Bij de artsen-specialisten bedraagt het remgeld 12 euro voor de gewoon verzekerden en 3 euro voor de personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming.
(*) Terugbetaling VT = verhoogde tegemoetkoming
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).

Kinesitherapeuten
Codenr.

Aard verstrekking

Honor.

Terugbet.
VT

Terugbet.
andere

Verstrekkingen in de praktijkkamer
567011

Individuele zitting 30 minuten, eerste 9 zittingen

€ 26,00

€ 23,50

€ 19,75

560011

Individuele zitting 30 minuten

€ 22,26

€ 19,76

€ 16,01

€ 8,33

€ 4,58

€ 22,26

€ 19,76

€ 16,01

560055

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

560092

Consultatief onderzoek

Verstrekkingen bij de rechthebbende thuis
567136

Individuele zitting 30 minuten, eerste 9 zittingen

€ 27,37

€ 24,87

€ 21,12

560313

Individuele zitting 30 minuten

€ 23,63

€ 21,13

€ 17,38

€ 9,70

€ 5,95

€ 23,63

€ 21,13

€ 17,38

560350

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

560394

Consultatief onderzoek

Verstrekkingen aan gehospitaliseerden
560501

Individuele zitting 30 minuten

€ 26,00

€ 23,50

€ 19,75

560501

Individuele zitting 30 minuten, indien 567206 niet mag aangerekend worden (*)

€ 22,26

€ 19,76

€ 16,01

560523

Individuele zitting die niet gekoppeld is aan het begrip duur

€ 7,23

€ 6,23

€ 5,23

(*) De tegemoetkoming wordt kleiner als ze, voor sommige behandelingen, een bepaald aantal overschrijdt. De honoraria werden voor deze verstrekkingen niet officieel vastgesteld.

LET OP!

Dit zijn de officiële tarieven. Niet-geconventioneerde zorgverleners kunnen bijkomende supplementen
aanrekenen.
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Vraag aan de klantenadviseur
VRAAG

Wat is het voordeel om mijn gezin aan
te sluiten bij TandPlus?

Een mooi en verzorgd gebit is meer dan ooit de norm. Maar
jammer genoeg worden heel wat tandbehandelingen (zo goed
als) niet terugbetaald via de verplichte ziekteverzekering. Ons
ziekenfonds blijft daarom pleiten voor betere terugbetalingen.
Maar we wachten daar niet op om tandzorgen voor jou
en jouw gezin nu al betaalbaar te maken. Met het NZVL
tandvoordeel én de tandverzekering TandPlus ben je tot de
tanden gewapend. Beide voordelen zijn perfect te cumuleren.
We illustreren jou dit graag met het gezin van Natalie en
Wouter. Zoon Joran, 13 jaar, kreeg een goedkeuring van
het ziekenfonds voor een orthodontiebehandeling. De
behandeling nam 24 maanden in beslag en koste uiteindelijk
2.750 euro waarvan slechts 764 euro terugbetaald werd
door de verplichte ziekteverzekering. TandPlus gaf voor deze
behandeling een tussenkomst van 875 euro: 250 euro bij de
opstart, 250 euro bij de 12de behandeling en 250 euro op
24 maanden en 125 euro voor de wettelijke remgelden. Tel
daar ook nog eens de tussenkomst orthodontie bij van het
NZVL ten bedrage van 900 euro en dan kom je uit op een
terugbetaling van maar liefst 1.775 euro!
De tussenkomst orthodontie in TandPlus kan voor langdurige
behandelingen zelfs oplopen tot 1.000 euro én dit geldt
ook voor volwassenen die bv. voor een behandeling met
onzichtbare beugels kiezen.
Bij Wouter werden er twee implantaten met kronen geplaatst:
een prijskaartje van 4.000 euro volledig door Wouter zelf te
betalen. Zijn TandPlus betaalde hem 1.250 euro terug en
dankzij het tandvoordeel NZVL kon hij nog eens 950 euro
terugbetaald krijgen.
Natalie heeft een driedelige brug in porselein laten maken
om een kauwprobleem op te lossen en haar gebit mooier te
maken. Kostprijs: 2.226 euro. Dankzij TandPlus ontving zij een
tegemoetkoming van 1.113 euro én met het tandvoordeel
NZVL kwam daar nog eens 506,50 euro bij. De waarborg van
1.250 euro per kalenderjaar voor implantaten en bruggen geldt
ook voor kronen, stiften parodontologie en tandextracties.
Nog een troef van TandPlus is de jaarlijkse terugbetaling van
50% van alle wettelijke remgelden bij de tandarts. Jij hoeft
hiervoor zelf niets te doen. Telkens je een getuigschrift krijgt
van de tandarts, houden we het door jou betaald wettelijk
remgeld bij om jou dan één keer per jaar 50 % van die
remgelden automatisch terug te betalen. Nogal wat tandartsen
zijn niet-geconventioneerd en rekenen supplementen aan.
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An Visschers
Regio Oost-Vlaanderen
TandPlus betaalt jou die jaarlijks tot 125 euro terug. Ik raad
onze verzekerden TandPlus aan het aangifteformulier altijd
mee te nemen bij een bezoek aan tandarts of orthodontist
voor terugbetaling van deze supplementen.
TandPlus is een gezinsverzekering; dit wil zeggen dat iedereen
op één ziekenfondsboekje verplicht moet aansluiten. Je kan
al aansluiten vanaf 8,28 euro per maand. Kinderen tot 6 jaar
sluiten gratis aan en vanaf het vierde en jongste kind is geen
premie verschuldigd.
Denk er wel tijdig aan om een tandverzekering te
onderschrijven want er geldt een wachttijd van 12 maanden,
tenzij je overstapt van een gelijkaardige verzekering. Je kan
aansluiten ongeacht je medische voorgeschiedenis of leeftijd.
Zoals je uit de voorbeelden zelf kan opmaken, vormen NZVL
én TandPlus samen een ijzersterke tandem voor je tanden.
Kies je ook voor de verzekering MaxiPlan dan heb je nog eens
extra recht op 250 euro tussenkomst voor orthodontie en 500
euro voor tandzorgen.
Voor meer info surf je naar www.nzvl.be, bel je naar
053 76 99 79 of mail je naar info@hospiplus.be. Je kan ook
altijd een afspraak maken in jouw vertrouwde NZVL kantoor.
Het NZVL, met ondernemingsnummer BE418.999.418, en ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen onder het nummer 2007, treedt op als verzekeringstussenpersoon voor de VMOB
HospiPlus, met ondernemingsnummer BE0471.458.404, en door de
CDZ erkend als verzekeringsmaatschappij onder het nummer 250/01
om de tak 2 ‘ziekte’ te beoefenen. De infofiches van MaxiPlan en
TandPlus, evenals de algemene voorwaarden, zijn terug te vinden op
www.hospiplus.be en www.nzvl.be. Het Belgisch recht is van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. De verzekeringsovereenkomst
geldt levenslang. Eventuele klachten omtrent de verzekeringsovereenkomst, of de uitvoering ervan, kunt u richten aan klachten@hospiplus.be,
of aan de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as,
info@ombudsman.as, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel).

Klant aan het woord
Eline, (hoofd)animator bij Krunsj
Dag Eline. Jij bent zelf animator & hoofdanimator bij
Krunsj en je hebt intussen al een heleboel Krunsjvakanties begeleid. Waarom heb je hiervoor gekozen?
Ik sta al sinds mijn tienerjaren heel graag in contact met
kinderen. Ik vond het vroeger fijn om oppas te zijn voor mijn
nichtjes en kinderen van vrienden. Ik wist dan ook snel dat
ik graag vakanties wou begeleiden voor kinderen/jongeren.
Eerst probeerde ik speelpleinwerking uit, maar ik merkte
al snel dat ik mij hierbij vrij onzeker voelde. Ik hoopte dat
een animatorattest mij hierin zou kunnen helpen. Ons gezin
was kort nadien van ziekenfonds veranderd, waarna we al
snel een magazine van Krunsj in de brievenbus kregen. Na
het nodige duwtje in de rug van mijn papa, besloot ik me
dan uiteindelijk in te schrijven voor hun cursus animator. Na
een geweldige cursusweek en stage was er dan ook weinig
twijfel dat ik enkele jaren later mijn cursus hoofdanimator
zou doen.
Wat houdt dat exact in, ‘animator zijn bij Krunsj’?
Voor mij houdt ‘animator zijn bij Krunsj’ in dat je er alles aan
doet om kinderen en jongeren de week van hun leven te
bezorgen. Maar daarnaast natuurlijk zelf ook een enorm fijne tijd te beleven. Je creëert vriendschappen voor het leven
en beleeft telkens opnieuw een enorm fijne vakantie samen
met je mede-animatoren en de deelnemers. Bovendien leer
je enorm veel bij over de omgang met kinderen, hoe je samenwerkt als team en over jouw eigen groeipotentieel.
Jij bent zelf ook al regelmatig meegegaan als ‘inclusie-animator’ op Krunsj-vakantie. Wat betekent
dit precies?
Krunsj is een inclusieve organisatie en we proberen dan ook
alle kinderen en jongeren een geweldige week te bezorgen,
ook deelnemers die extra ondersteuningsnoden hebben.
Afhankelijk van deze noden, proberen we indien mogelijk
de nodige aanpassingen en extra begeleiding (een inclusie-animator dus) te voorzien. Als inclusie-animator probeer
je naast je rol als animator ook specifiek oog te hebben voor
de deelnemers met extra ondersteuningsnoden.
Welke ervaringen vanop Krunsj-vakantie wil je graag
met ons delen?
Ik heb al zó veel grappige, gekke en fijne momenten meegemaakt op vakantie dat ik het moeilijk vind om er eentje te
kiezen. Maar het mooiste van al vind ik dan toch de band
die je opbouwt met de deelnemers. De glimlachen tijdens
een tof spel, de trots in hun ogen nadat ze zelf iets gecreëerd of gedaan hebben, de grappige opmerkingen die ze
soms geven ... Dat zijn voor mij echt de redenen waarom ik
al zo vaak ben meegegaan als animator op Krunsj-vakantie.

Het is ondertussen al even
geleden dat je zelf jouw eigen cursus animator deed. Hoe
heb jij jouw cursus animator ervaren?
De zomer van 2022 wordt mijn vijfde zomer bij Krunsj. Ik
schreef mij vijf jaar geleden in voor mijn cursus animator met
een zeer klein hartje: ik was toen nogal verlegen. Ik besliste
om helemaal alleen naar de cursus te vertrekken en kende
daar dus niemand om op terug te vallen. Dat ik zenuwachtig
was, is misschien wel een groot understatement, maar ik
was nog geen vijf minuten aangekomen en iedereen deed
al zó hard zijn best om mij me thuis te laten voelen. Het was
een geweldige week, waar ik bijzonder veel geleerd heb en
vrienden voor het leven heb gemaakt.
Heeft deze cursus animator een grote impact gehad
op jouw leven?
Cursus animator volgen bij Krunsj heeft een bijzonder grote impact gehad op mijn leven. Ik heb mezelf hierdoor beter leren kennen en ik ben zo veel gegroeid. Ik kreeg meer
zelfvertrouwen en kwam te weten wat mijn sterke punten
en groeipunten waren. Ik bleef (en blijf) elke vakantie dan
ook steeds weer aan mezelf werken. Als ik over Krunsj praat
tegen mijn vrienden die Krunsj niet kennen, zeg ik telkens:
“Krunsj heeft me gevormd tot wie ik vandaag ben”. Soms
word ik hier best wel emotioneel over, want ik heb immens
veel moois te danken aan Krunsj.
Heb je nog veel contact met de mensen die je daar
hebt leren kennen?
Ja, heel erg veel zelfs! Enkele van mijn beste vrienden heb ik
leren kennen op een Krunsj-vakantie. Het mooie aan Krunsj
is dat je een vakantie kan starten met mensen die je totaal
niet kent en op het einde van de week een fantastisch mooie
en vertrouwde vriendschap hebt opgebouwd. Ook tussen
de vakanties door ligt het contact tussen de Krunsj’ers zeker
niet stil, integendeel!
Wil je zelf graag nog iets kwijt over animator zijn
bij Krunsj?
Elke jongere die ik ken, raad ik op een bepaald moment wel
eens aan om zich in te schrijven voor de cursus animator. Ik
weet wat voor moois het teweeg gebracht heeft voor mij en
wens dan ook iedereen dezelfde ervaring toe!
Vanaf de start van de zomervakantie zal je kunnen inschrijven
voor onze cursus van 2023. Stuur gerust een mailtje naar
info@krunsj.be of een berichtje via Facebook of Instagram
als je graag wilt dat we je op de hoogte houden van zodra
de inschrijvingen opnieuw geopend zijn!

17

18

In de spotlight
2021 is ook voor het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen een bewogen jaar geweest. Onze collega's
hebben er alles aan gedaan om een kwaliteitsvolle NZVL-dienstverlening aan te bieden. We zetten bij
deze ook even enkele kerncijfers op een rijtje:

Aantal getuigschriften
verstrekte hulp ingediend
en verwerkt

1.080.000

Doorlooptijd terugbetalingen
getuigschriften

94.5 %

binnen de 3 dagen

Aantal klanten met een
extra verzekering

HospiPlus: 35.397
MaxiPlan: 2.142
TandPlus: 3.503

18.532

Doccle-gebruikers

maart - mei 2022

Aantal elektronische attesten
(E-attest)

180.000

Aantal gescande papieren
documenten

650.000

Aantal nieuwe klanten

1,8% groei in 2021
Totaal aantal klanten
in 2021:

125 519

2.800

app-gebruikers

ComfoPlus promoties
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Lodderstraat 20 B • 2880 Bornem

Dr. André Sierensstraat 11 • 9300 Aalst

van 1 maart 2022 tot 16 april 2022

Antwerpsestraat 145 • 2500 Lier
info@comfoplus.be
klantenkaart

(*) Deze actieprijzen kan je niet combineren met andere kortingen.
Comfoplus_Klantenkaart.indd 1

Tijdens de actieperiode kunnen bestellingen
voor jou:

- zonder leveringskost klaargezet worden in
jouw plaatselijk ziekenfondskantoor;
- zonder leveringskost aan huis bezorgd worden
vanaf een bestelwaarde van 45 euro. Voor
verzending van kleinere bestellingen wordt
7,50 euro aangerekend

Drijf- en zwemvestje ‘Swimhero’ voor kleine
kinderen
‘Swimhero’ is een zwemvestje
voor kinderen tussen 2 en 5 jaar
(11 - 18 kg) dat werd ontwikkeld
om stapsgewijs te leren zwemmen.
Ingewerkte vlottertjes stimuleren
de horizontale positie in het water.
De drijfblokjes kunnen stapsgewijs
afgebouwd worden tot finaal enkel
het zwempakje rest. De triatlonstof
zorgt bovendien voor een beter behoud van de lichaamswarmte.

€ 53,95

€ 45,00

Badplank (Marina)
Een badplank kan het verschil maken om veilig in en uit het bad te
stappen. Een veilige plaatsing is
echter een voorwaarde: de Marina badplank heeft onderaan een klemsysteem en 4 antislippunten om het wegschuiven te beletten. De badplank is
tevens voorzien van een handgreep. Afmetingen: 33 x 69
cm; de klemmen zijn verstelbaar van 40 tot 63 cm. Maximaal
gebruikersgewicht: 150 kg.

€ 51,65

€ 35,00

27/11/15 09:12

Verzorgingsbed AKS L5
Oerdegelijk verzorgingsbed van
Duitse makelij met houten afwerking, voorzien van alle gebruiksgemak: elektrische hoogteverstelling,
apart verstelbare hoofd- en beengedeelten, handbediening met
blokkagefunctie, 4 vergrendelbare
wielen, compleet met oprichter en
zijsponden.
Afmetingen ligvlak: 90 x 200 cm;
buitenafmetingen: 105 x 219 cm.
Hoogte ligvlak (zonder matras): verstelbaar 40 - 80 cm.

€ 1.197,00

€ 999,00

Bedtafel Nova
Bijzettafel op wieltjes met verstelbaar,
kantelbaar blad, ideaal om bij een
(verzorgings)bed te plaatsen. De opstaande rand voorkomt dat spullen
van het tafelblad glijden. Twee van
de vier wieltjes zijn voorzien van een
parkeerrem. Tafelblad: 40 x 60 cm;
in hoogte verstelbaar: 72 - 110 cm.
Gewicht: 9 kg; max. draagvermogen: 10 kg.

€ 65,00

€ 50,00

Zadelstoel Jobri
In hoogte verstelbare kruk met
zadelkussen. Zorgt voor het
kantelen van het bekken, wat
resulteert in een optimale zithouding en ontlasting van de
wervelkolom. Let wel: de wieltjes kunnen niet geblokkeerd
worden. Kleur zadel: zwart. Afmetingen zitting: 43 x 36 cm; in
hoogte verstelbaar: 53 - 71 cm.

€ 215,00

€ 175,00

Bestellen kan telefonisch of via e-mail, maar ook
via onze online catalogus: www.comfoplus.be.
Tel 03 292 21 60 – info@comfoplus.be
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NZ Vakanties
De reisdienst van het NZVL
Uitkijken naar mooie momenten in 2022 met NZ Vakanties

Lentekriebels in
Durbuy tijdens de
Paasvakantie

Een zalige zomer
aan zee

In ons vakantiedomein Dennenheuvel
kom je de lente opsnuiven en
genieten van de prachtige natuur.
Bovendien word je verwend met
één extra gratis nacht bovenop je
driedaags verblijf!
- Promotie: 3 + 1 nacht gratis,
aankomst mogelijk op 3, 4 en 5
april of 10, 11 en 12 april 2022.
- Opgelet! Reserveer vóór 06 maart
om van je promotie te genieten!

Verlang jij ook naar een zomer
vol zon, zee en strand? Misschien
slaap jij wel in één van onze nieuwe
comfortkamers?
- Promotie: 4 + 1 nacht gratis,
aankomst mogelijk vanaf 2
augustus op dinsdag, woensdag,
donderdag of zondag.
- Reserveren vóór 31 mei 2022.

Een avontuurlijke
zomer in de
Ardennen
Kom tijdens de welverdiende
zomervakantie helemaal tot rust
in Dennenheuvel. Geniet van de
zon en de rustgevende natuur. Of
ben jij eerder een avontuurlijk type,
dan hebben we ook nog tal van
activiteiten voor jou in petto!
- Promotie: 3 + 1 nacht gratis,

Dé garantieaankomst
op eenmogelijk
onvergetelijke
in juli en
augustus
op
zondag
of maandag.
dichtbijvakantie! Zowel individueel,
Reserveren
vóór
31
mei
2022.
met je familie of in groep.

Vanaf nu geniet je als klant het hele jaar 30 % korting op de kamerprijs in onze vakantiedomeinen!
Dé garantie op een onvergetelijke
Zin om in alle veiligheid nieuw
voordeel
als lidcumuleren?
van een
Deze korting is ook cumuleerbaar met onze promoties. Hoe deJouw
promoties
met je klantenkorting
dichtbijvakantie!
Zowel
individueel,
avonturen
te beleven?
Ontdek je promotiecode op onze website!
Neutraal Ziekenfonds:

met je familie of in groep.

• 15 of
% korting
op je kamer + ontbijt
Meer informatie en eenvoudig reserveren via www.hogeduin.be
www.dennenheuvel.be.
• 5 % korting op promoties en arrangementen

Jouw
als lid van
een wat andere reiskortingen
Jouwaanbiedt
voordeel
Wist
je voordeel
dat NZ Vakanties
ook heel
? als lid van ee
Neutraal Ziekenfonds:

Neutraal Ziekenfonds:

• 15 % korting op je kamer + ontbijt

3 tot 35 % korting
bij onderstaande partner
DURBUY (BOMAL S/O)

• 5 % korting op promoties en arrangementen

-4 %

-4 %

-5 %

-5 %

-5 %

-5 %

-10 %

Mont des Pins 100
0032 (0) 86 21 21 36

-10 %

-35 %

www.dennenheuvel.be

Meer informatie over hoe je kan boeken met korting vind je via www.nzvakanties.be
DURBUY (BOMAL S/O)
Mont des Pins 100
Bomal-sur-Ourthe (Durbuy)
0032 (0) 86 21 21 36
info@dennenheuvel.be
T. 086
21 21 36
www.dennenheuvel.be
OOSTDUINKERKE
Meer info? Openingsuren HELPDESK
VAKANTIES: maandag - vrijdag: van 9 tot 16 uur
info@nzvakanties.be
| gratis vakantienummer: 0800 95 180
maart| www.nzvakanties.be
- mei 2022
Kinderlaan 47
0032 (0) 58 23 40 52

OOSTDUINKERKE
Kinderlaan 47
Oostduinkerke
0032 (0) 58 23 40 52
info@hogeduin.be
www.hogeduin.be
T. 058 23
40 52
OOSTENDE
Kapucijnenstraat 36
0032 (0) 59 70 66 99

Fun for kids
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Kleur of versier deze tekening in
en stuur vóór 1 mei 2022 je ontwerp door naar NZVL- marketing,
Statieplein 12, 9300 Aalst of post
het op je openbaar Facebook
en/of Instagram profiel met de
hashtag #funforkids en vergeet
ons zeker niet te taggen:
@neutraalziekenfonds
(Instagram) en
@Neutraalziekenfondsvlaanderen
(Facebook).
Hierdoor maak je extra kans om
deze bon te winnen. Wij delen
graag jullie kunstwerkjes. Het
mooiste ontwerp belonen we
met een Fun-waardebon van
maar liefst € 125. Veel plezier!
De winnaar van de kleurwedstrijd van
het december-nummer is Brunson S.
uit Ransdonk. Proficiat!



Puzzel

Schrijf het antwoord op de vragen in de voorziene vakjes. Stuur het woord, dat verschijnt
in de groene vakjes, vóór 1 mei 2022 naar onze redactie: zo maak je kans op een waardebon van 150 euro voor een verblijf in één van onze vakantiedomeinen. Veel succes!

1. Hoe heet de organisatie die
hulpbehoevenden en vrijwillige helpers
samenbrengt?
2. Wat moet je zeker elke dag doen om voor
je lichaam en geest te zorgen?
3. Hoeveel duizend stappen moet je per dag
zetten om een positief effect te hebben op
je gezondheid? (cijfer voluit schrijven)
4. Wat is één van de drie types kanker
waarvan het CvKO Vlamingen uitnodigt
om zich preventief te laten onderzoeken?
5. Hoe noem je het verlof voor vrouwen die
net moeder zijn geworden?
6. Waarvoor staat de ‘KO’ in CvKO?
7. Hoe heten onze vakanties voor kinderen
en jongeren?
8. Hoeveel korting genieten onze klanten
voortaan op de kamerprijs in onze
vakantiedomeinen?
9. Hoe heet ons vakantiedomein aan zee?
10. Wat is de naam van de campagnes om
mensen te motiveren in te gaan op een
preventief kankeronderzoek?
11. Welke online sessie gaat er door op 2 juni?
12. Hoe heet onze tandverzekering?
13. Wie helpt je om een gezonde levensstijl
aan te nemen?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Het juiste antwoord van onze puzzel in het december-nummer was ‘fijne feesten’.
Uit de juiste inzendingen koos onze onschuldige hand Mevr. De Smedt uit
Oeselgem als winnaar. Proficiat!
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AV ON TU UR

5-14

I N B O M A L, K A S T E R L E E
EN RONSE

lage touwenpiste
muurklimmen
deathride
highlandgames
survivalworkshop
Adventure Valley
archery tag
speleologie

paintball

dropping
geocachen
lasershooten
boogschieten
zwaardvechten
via ferrata
knuffelpaal

hoogteparcours

W AT E R P R E T

KR IE BE LS IN DE BU IK
IK
IN OOS TDU INK ERK E,
E,
KAS TER LEE EN NED ERL AND

Bobbejaanland
Plopsaland
Bellewaerde
skyriden
laserkarten
trampolinepark

5-16

RK
IN OO ST DU IN KE

5-14

D I E R E N P L E ZTI
IN BU GG EN H OU
D
EN N ED ER LA N

E

Aqualibi
Plopsaqua
waterskiën
tuben
zeilen
zwemparadijs
sch
ropi
subt
Aquafun
Sunpark
(opblaasbaar waterpark)

Walibi

5-12

ER

7-14

Bellewaerde Aquapark

CR EATI VI TE IT
IN OOS TDU INK ERK E
EN BOM AL

kampen bouwen
muurschilderen
koken
LEGO-workshops
raket bouwen

zeehonden spotten
Beekse Bergen
huifkartocht
timmeren aan
eigen boomhut

paardrijden &
paardenactiviteiten

vroegboekkorting!
Boek jouw Krunsj-zomervakantie vóór 15 maart en ontvang bovenop
je klantenkorting* van € 125 een vroegboekkorting van € 10 (binnenland en
Nederland) tot € 20 (buitenland)!

Contact

Krunsj vzw | Kareelstraat 132 | 9300 Aalst
053 42 11 00 | info@krunsj.be | krunsj.be
Ondernemingsnummer: 0443.096.196
RPR: Gent - afdeling Dendermonde

CORONA

ZOMER BUITENLAND
avontuur in Oostenrijk

strandplezier en
waterpret in Frankrijk

PRIJS

€ 505*
€ 630

PRIJS

€ 350*
€ 475

Ook tijdens onze zomervakan
ties van 2022 zullen we
opnieuw nauwgezet alle maa
tregelen en protocollen
opvolgen om ervoor te zorg
en dat alle kinderen en
jongeren op een veilige en vera
ntwoorde manier
kunnen genieten van hun Kru
nsj-vakantie.

WANNEER?

Di. 09.08 wo. 17.08

WANNEER?

Zo. 24.07 vr. 29.07

(13-16 jaar)

(13-14 jaar)

paardrijden in Nederland
(13-16 jaar)
PRIJS

€ 400*
€ 525

zon, zee en strand in Malta
(13-18 jaar)

paasvainkantie
Oostduinkerke

PRIJS

€ 595*
€ 720
WANNEER?

Zo. 03.07 za. 09.07

PRIJS

€ 180*
€ 305

WAAR?

Vr. 01.07 do. 07.07 of
do. 18.08 wo. 24.08

WANNEER?

genieten aan het
Gardameer in Italie

pasen

Oostduinkerke
Vakantiedomein
Hoge Duin

WANNEER?

Zo. 10.04 vr. 15.04

vervoer

Gratis bus of
eigen vervoer

wandeltrekking in Noorwegen
PRIJS

(13-16 jaar)

€ 790*
€ 915

PRIJS

€ 595*
€ 720

PA A S K R I E B E L S

WANNEER?

Za. 23.07 ma. 01.08

WANNEER?

Wo. 27.07 vr. 05.08

ZOMERVAKANTIE14IN
DE ARDENNEN 5-

ACTIE MAXI

7-9

2017-2008

tiedomein
Maak kennis met vakan
middenin de
Dennenheuvel, gelegen
en vlak bij de
n
sse
groene Ardense bo
van sport- en
tal
er
zijn
n
Ourthe. Buite
t van deze locatie
spelmogelijkheden wa
voor een weekje
de ideale uitvalsbasis
puur natuur maakt!
ce Center, Adventure
UITBLINKERS: Euro Spa
y tag & lasershooten,
Valley, paintball, archer
& geocachen,
speleologie, dropping
cours & deathride,
bumperbal, hoogtepar
dvechten, timmeren
boogschieten & zwaar
llness & sauna, kajak
aan eigen boomhut, we

5-6

(16-18 jaar)

Va
lockaatnietiede kijk in
er

10-12
WINDKRACHT 10

PRIJS
vanaf

€ 219*
€ 344

WANNEER?

verschillende
weken in
augustus

STIJLVOLLE
(ZEE)STERREN

10-12

waar?

Bomal-sur-Ourthe
Vakantiedomein
Dennenheuvel
vervoer

Gratis busvervoer
vanuit Mechelen en
Erpe-Mere

Meer info en inschrijven op www.krunsj.be
* Prijs met korting voor klanten van het Neutraal Ziekenfonds
Vlaanderen die in regel zijn met de ziekenfondsbijdrage

Facturen tellen
of zorgeloos herstellen?
Dankzij onze HospiPluskaart regelen wij bij een
hospitalisatie jouw facturen rechtstreeks met
het ziekenhuis

www.nzvl.be

