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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
Kantoren Leuven en Tremelo in een nieuw jasje!
Onze kantoren van Leuven en Tremelo namen hun intrede in een nieuw gebouw. Je
kan er steeds persoonlijk, telefonisch of per e-mail bij onze klantenadviseurs terecht
met vragen over jouw dossier en de NZVL-ziekenfondsdiensten.
Leuven:
Naamsesteenweg 102
3001 Leuven
016 30 16 43
leuven@nzvl.be

Tremelo:
Astridstraat 13 bus 04
3120 Tremelo
016 85 10 42
tremelo@nzvl.be

Wijziging openingsuren
kantoren
Om het persoonlijk contact nog
beter af te stemmen met onze
klanten, kregen enkele kantoren
onlangs een wijziging in de openingsuren. Raadpleeg dus zeker
onze website www.nzvl.be om
te vermijden dat je voor een gesloten deur staat of vraag onze
folder ‘NZVL-kantorennetwerk’
aan via jouw vertrouwd kantoor.
Graag een persoonlijke afspraak
met jouw vertrouwde klantenadviseur om je dossier in alle rust
te bespreken? Dat kan! Neem
contact op met het kantoor in je
buurt. Je vindt alle contactgegevens terug op pagina 18.

Hervorming van de carensperiode voor
zelfstandigen
Vanaf 1 juli 2019 werd de ‘carensperiode’ of wachttijd voor
zelfstandigen bij arbeidsongeschiktheid hervormd. Deze hervorming omvat 3 belangrijke wijzigingen:
1. Inkorting en gedeeltelijke afschaffing carensperiode
Voor korte periodes van ziekte (1 t.e.m. 7 dagen) geldt
nog steeds een carensperiode. In dat geval ontvangt de
zelfstandige geen uitkeringen.
Voor ziekteperiodes die langer duren dan 7 dagen valt de
carensperiode volledig weg. M.a.w. bij langdurige ziekte
zullen zelfstandigen vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid een uitkering kunnen ontvangen.
2. Aanpassing aangiftetermijn van de arbeidsongeschiktheid
De termijn voor de aangifte van de arbeidsongeschiktheid
via het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid (GAO)
wordt ingekort van 14 naar 7 dagen, te rekenen vanaf de
eerste dag van de arbeidsongeschiktheid.

september - november 2019

3. Enkel erkenning mogelijk voor periode vanaf datum
opmaak getuigschrift arbeidsongeschiktheid
De arbeidsongeschiktheid zal pas bij het ziekenfonds erkend kunnen worden vanaf de datum waarop het getuigschrift door de arts werd opgesteld en ondertekend. De
eventuele dagen van arbeidsongeschiktheid voor datum
van ondertekening kunnen niet erkend worden.

Actueel
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Grote regionale verschillen inzake ereloonsupplementen
bij een ziekenhuisopname in een éénpersoonskamer!
Als ziekenfonds trachten we altijd jouw belangen te
verdedigen. Zo analyseerden we recent de gevraagde
maximale ereloonsupplementen in alle ziekenhuizen.
Wanneer een patiënt vrijwillig kiest voor een opname in een
éénpersoonskamer mogen alle artsen, zowel chirurgen als
anesthesisten, immers een extra ereloonsupplement aanrekenen bovenop het vastgestelde Rizivtarief.
De tijd dat men zich in dit geval beperkte tot het dubbele (100
%) is al even verleden tijd. Zo is het maximale ereloonsupplement in 2019 intussen opgelopen tot gemiddeld 177 %!
Het was al langer bekend dat de kostprijs voor een opname
in een éénpersoonskamer in Brussel hoger was dan bijvoorbeeld in Hasselt. Dat de ereloonsupplementen tot driemaal
meer kunnen zijn, is niet bepaald objectief verklaarbaar.
Op basis van de analyse van alle maximale ereloonsupplementen die momenteel in de verschillende ziekenhuizen worden
gevraagd in 2019, komen we tot volgende cijfers per gewest:

Gemiddeld maximale ereloonsupplement
éénpersoonskamer
• Vlaanderen: 141 %
• Wallonië: 206 %
• Brussel: 280 %
• Gemiddelde: 177 %

Van de 54 ziekenhuizen in Vlaanderen zijn er nog maar 15
ziekenhuizen die het maximum van 100 % hanteren, 8 tussen
105 en 125 %, 20 tussen 135 en 150 % en 11 ziekenhuizen,
vaak universitaire ziekenhuizen, hanteren het maximum van
200 %! Details van deze maximale supplementen kan je per
ziekenhuis terug vinden op onze website www.nzvl.be.
In Wallonië zijn er 28 ziekenhuizen. Slechts één ziekenhuis
vraagt maximaal 100 % ereloonsupplement en amper drie
blijven onder de 200 % ereloonsupplement. De overige 24
instellingen vragen minstens 200 %, met twee uitschieters tot
300 %. En deze Waalse uitschieter van 300 %, of viermaal
het afgesproken Rizivtarief, is de standaard in 9 van de 11
Brusselse instellingen.
Gelukkig voorziet onze comfortformule HospiPlus & AmbuPlus
een tussenkomst tot 200 % bovenop het Rizivtarief. Denk
dus tijdig aan een sterke hospitalisatieverzekering.
Overweeg ook telkens goed of je wel nood hebt
aan een éénpersoonskamer. Zeker bij een dagopname! Kies je voor een twee- of meerpersoonskamer bij
HospiPlus dan vermijd je kamer- en ereloonsupplementen, valt
de franchise weg en heb je een hoger budget voor de kosten
van voor- en nabehandeling!

TIP

Heb je een probleem met je ziekenhuisfactuur: raadpleeg gerust één van onze klantenadviseurs in jouw vertrouwd NZVLkantoor.
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Interview

Sportarts Tom Teulingkx
Van 1 tot 30 september vindt de 11de editie van de ‘Maand van de Sportclub’ plaats. Een actie georganiseerd
door Sport Vlaanderen. Tijdens deze maand wordt er aan sportclubs gevraagd om hun werking in de kijker te
zetten en hun deuren te openen voor iedereen die zin heeft om te sporten. Want, sporten is en blijft gezond!
Ondanks sporten voor iedereen aan te raden is, is het toch aangewezen om je te laten onderzoeken. We hebben hierover een gesprek met dokter Teulingkx, sportarts en voorzitter van de vereniging voor sportartsen.
Kan je jezelf even voorstellen?
Ik heb een opleiding gevolgd als huisarts in Leuven en dan
sportgeneeskunde bijgestudeerd. Ik ben na mijn studies gestart
met het begeleiden van ‘gewone’ sporters. Voor de Vlaamse
Overheid heb ik ook tien jaar dopingcontroles uitgevoerd. Van
daaruit ben ik beland bij enkele sportfederaties waaronder de
Wielerbond, waar ik ondertussen bondarts ben van de nationale ploeg. Daarnaast hebben we een zevental jaren geleden
een vereniging opgericht voor sport- en keuringsartsen, SKA.
Eén van onze speerpunten was toen het oprichten van een
tool om sportmedische onderzoeken te kunnen doen en om
mensen advies te geven over hoe ze het best kunnen sporten.
Daarnaast werk ik ook als huisarts. In het beroep van huisarts
ben je de hele dag bezig met zieke mensen. Bij sportgeneeskunde ben je bezig met mensen die aan hun gezondheid willen
werken door middel van sporten, want dit is en blijft gezond!
Ook voor zieke mensen kan sport en beweging er voor zorgen
dat we medicijnen kunnen schrappen. Beide takken van de
geneeskunde overlappen elkaar dus regelmatig.
Wat zijn de meest voorkomende problematieken of aandoeningen waar je als sportarts mee in aanraking komt?
Enerzijds heb je kinderen. Bij hen zie je vaak overbelastingen en groei gerelateerde letsels. Dit komt vooral omdat
kinderen vaak een hoge belasting opgelegd krijgen door
georganiseerde sporten waarbij ze trainingen moeten vol-
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gen. Vroeger was het sporten meer vrijblijvend en stopten
kinderen als ze pijn hadden of geen ‘goesting’ meer hadden. Nu wordt er meer en meer en langer getraind en zijn
er amper rustmomenten. Hierdoor zie je meer letsels bij
kinderen. Anderzijds heb je de sporters op leeftijd die het
sporten terug willen opnemen. Vaak zijn dit veertigers of
vijftigers met een ‘bucketlist’ zoals de 10-miles lopen of de
Mont Ventoux beklimmen. Bij deze mensen trachten we te
zorgen voor een goede begeleiding en preventief te werken
om letsels zo veel mogelijk te voorkomen. Heel typische
letsels bij lopers zijn bijvoorbeeld knieletsel of heupletsels
bij vrouwelijke lopers.
Daarnaast heb je ook nog professionele sporters. Zij hebben
een specifieke en meer intensieve aanpak nodig. Het doel is
om hen zo goed mogelijk te laten presteren met alle toegelaten
multidisciplinaire begeleiding.
De Vlaamse Overheid raadt iedereen aan om zich te
laten screenen. Waarom zijn zij hier voorstander van?
De term ‘screening’ is niet volledig correct. Dit wil zeggen dat
je een hele bevolking gaat onderzoeken op één welbepaalde
aandoening. Wij zijn hier zelf geen voorstander van. Wij spreken
liever over sportmedisch onderzoek en advies i.p.v. een screening. Bij zo’n keuring gaan we de volledige sporter onderzoeken
en met alle gegevens die we hierdoor verkrijgen trachten we
een zo goed mogelijk advies te verstrekken. Dit om letsels en

aandoeningen te voorkomen. Hiervoor is een online-instrument
ontwikkeld i.s.m. de Vlaamse Overheid voor iedereen die sport
of van plan is om te sporten. Je kan hier te weten komen of een
sportmedisch onderzoek raadzaam is, hoe dit moet gebeuren
en wat er onderzocht moet worden. Alles hangt af van je leeftijd,
de sport die je beoefent en de intensiteit ervan.
Hoe verloopt zo’n sportmedische keuring?
Via de website www.sportkeuring.be vul je eerst een vragenlijst
in. Deze vragen hebben betrekking op je eigen medisch verleden alsook op eventuele familiale aandoeningen. Voor kinderen
en jongeren is het aan te raden deze samen met de ouders in te
vullen. Op basis van je antwoorden wordt dan bepaald of een
medische keuring al dan niet aangewezen is. De belangrijkste
parameters die we hiervoor gebruiken zijn leeftijd, intensiteit en
voorgeschiedenis. Indien een onderzoek wordt aangeraden,
kan je de resultaten doorsturen naar een sportarts van jouw
keuze. Het is zeker niet de bedoeling rechtstreeks contact op te
nemen met bijvoorbeeld een hartspecialist. Sportartsen zijn perfect opgeleid om de medische keuringen te doen. Vervolgens
kan je met deze arts een afspraak maken. De arts zal samen
met jou de vragenlijst overlopen en eventueel aanvullen. Het
medisch onderzoek zelf bestaat uit een hartonderzoek in rust,
een orthopedisch onderzoek, een onderzoek van de zintuigen
en een nazicht van de longen. Zo’n onderzoek duurt 30 à 40
minuten. Na afloop ontvang je een overzicht van de resultaten
en een preventief advies. De kostprijs van dit onderzoek zit
tussen de 50 en 70 euro. Wij raden aan om dit onderzoek
tweejaarlijks te laten doen. Jaarlijks is niet noodzakelijk.
Wanneer is een sportmedische keuring verplicht?
Vanuit de overheid is een sportmedische keuring niet verplicht,
maar wordt dit wel aangeraden. Sommige sportfederaties zoals
Basketbal Vlaanderen, de federatie voor gymnasten, cycling
Vlaanderen… verplichten dit ondertussen wel voor hun leden,
maar nog niet elke sportfederatie verplicht dit. Vanuit de vereniging voor sport- en keuringartsen trachten we de federaties die
dit nog niet verplichten te sensibiliseren en te informeren, dat
gebeurt nog veel te weinig. Vanuit de verschillende federaties
bestaat immers de mogelijk om dit per sporttak te beslissen.
Vanuit onze vereniging gaan we de verschillende federaties ook
ondersteunen. We evolueren ook meer en meer naar maatwerk
voor de verschillende sportdisciplines. Voor individuele sporters
blijft de online-tool aangewezen.
Welke preventieve maatregelen zijn belangrijk om
sportaandoeningen of letsels te voorkomen?
Eén van de belangrijkste preventieve maatregelen is dat mensen
zelf goed moeten kunnen inschatten wat ze wel en niet kunnen.
We leven in een maatschappij waarbij mensen meer en meer
extremen gaan opzoeken zoals meerdere marathons lopen. We
moeten terug een beetje ‘gewoon doen’. Drie keer per week
een uurtje bewegen zorgt er voor dat onze gezondheid optimaal
wordt bevorderd. Heel wat mensen halen deze norm niet. Hen
moeten we aanzetten tot bewegen. Mensen die wel aan hun
conditie willen werken, moeten we het juiste advies kunnen
geven zodat ze niet overbelast raken. Dit kan door advies te

geven omtrent aangepaste sportmaterialen, verminderen van
de intensiteit of zelfs heroriënteren.
Het NZVL betaalt jaarlijks 30 euro terug voor een
sportmedische keuring aan zijn klanten ongeacht de
leeftijd. Vindt u dit zinvol?
Dit is een prima initiatief en kan heel wat aandoeningen of letsels voorkomen. Van alle ziekenfondsen betaalt het NZVL het
meeste terug aan zijn klanten. Als je een aantal kinderen hebt
die aan sport doen, kunnen de kosten al gauw oplopen. Het
sportmedisch onderzoek is niet opgenomen door het Riziv voor
terugbetaling waardoor de mensen dit zelf moeten betalen. De
sportmedische keuring werkt voornamelijk preventief en het is
dus jammer dat er geen wettelijke terugbetaling is voorzien. Preventie bespaart de overheid nochtans heel wat kosten. Doordat
er op voorhand advies wordt gegeven, zullen er minder aandoeningen of letsels zijn waardoor dit kostenbesparend werkt.
U schreef het boek ‘Sport Ouders’. Waarom wilde u
dit doen?
Ik heb dit boek samen geschreven met wetenschapsjournalist
en woordvoerder van de vereniging voor sport- en keuringsartsen Marc Geenen om aan ouders onder andere het belang uit
te leggen om een sportmedische keuring te laten doen bij hun
sportende kinderen. Uit onderzoek blijkt dat er een grote tevredenheid is bij mensen die zo’n keuring hebben laten doen en
dat mensen zich geholpen voelen bij het advies dat ze hebben
gekregen van hun sportarts. In het boek staan getuigenissen
van professionele sporters, maar evengoed van recreatieve
sporters. Tussen de getuigenissen door vind je heel wat informatie over de ontwikkeling van een kind, voeding, ziekte,
blessures… . Het is momenteel de meest complete handleiding
voor ouders van sportende kinderen van elke leeftijd en niveau.
Vanuit de vereniging van sport- en keuringsartsen blijft de
boodschap: doe de test en volg het advies!

Meer info:
www.sportkeuring.be
www.sportartsen.be

Sportarts
Tom Teulingkx

07

08

Gezondheid

10-daagse van de
Geestelijke Gezondheid
Van 1 tot 10 oktober vindt de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid plaats. Gedurende tien dagen
zetten we samen in op het verhogen van onze veerkracht. Want veerkracht is meer dan ooit overal nodig. Eén op de drie Vlamingen kampt met psychische problemen. En dat aantal neemt alleen maar toe.
Waarom moeten we aandacht hebben voor onze
geestelijke gezondheid?
Het is niet zo goed gesteld met de mentale veerkracht van
de Vlaming. Maar liefst 26 % geeft aan zich niet goed in zijn
of haar vel te voelen. Eén op acht van de Vlamingen neemt
antidepressiva en bij de Vlaamse ouderen loopt dit cijfer zelfs
op tot één op vier. Eén op vier mensen krijgt vroeg of laat af te
rekenen met min of meer ernstige psychische problemen. Maar
er is ook goed nieuws! Je kunt zelf iets doen aan je geestelijke
gezondheid. Goed in je vel zitten is belangrijk, want als je je
mentaal goed voelt, dan kan je je talenten ontplooien, ga je
beter om met dagelijkse stress, kan je productief en vruchtbaar
werken…. Je kunt bij jezelf meer gezondheid en welbevinden
creëren en zo je levenskwaliteit verhogen. Want hoe sterker je
mentale veerkracht, hoe beter je gewapend bent tegen mogelijke tegenslagen in het leven.
Wat is ‘veerkracht’?
Het leven zit vol uitdagingen, kleine en grote. Er komt dagelijks
heel wat emotie op ons af. En dat kan veel van je vragen. Hoe
komt het dat sommigen daar beter mee omgaan dan anderen?
Dat ligt aan je veerkracht. Jouw veerkracht bepaalt in hoeverre
jij je kunt aanpassen aan stress en tegenslag. Veerkracht is
belangrijk voor ons mentaal welbevinden. Veerkrachtige mensen voelen zich beter in hun vel. Nog straffer, ze weten een
negatieve gebeurtenis om te buigen tot een positieve ervaring.
Veerkracht kan je trainen
Veerkracht kan van moment tot moment verschillen. Een hoge
veerkracht wil niet zeggen dat je onkwetsbaar bent. Een lage
veerkracht betekent niet dat je er niets aan kan doen. Zoals je
een spier traint, kan je ook je veerkracht trainen. Jouw veerkracht kan je zo beschermen tegen psychische problemen.
Veerkracht is dus geen persoonlijkheidskenmerk. Je wordt dus
niet geboren als super-veerkrachtig! Veerkracht is een samen-
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spel van zowel erfelijke eigenschappen als omgevingsfactoren.
Positieve emoties bepalen onze veerkracht, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Veerkrachtige mensen…
• zijn optimistischer,
• zien problemen in een ruimer perspectief,
• stellen zichzelf doelen,
• zoeken afleiding in dingen waar ze blij van worden.
Hoe veerkrachtig ben jij?
Neem een kijkje op www.fitinjehoofd.be en doe de test om
te kijken hoe veerkrachtig jij bent. Op basis van jouw score
krijg je informatie en advies op maat. Nadien krijg je toegang
tot oefeningen en tips die je kunnen helpen om positief in het
leven te staan.
Ontdek er ook de 10 stappen die je helpen je goed in je vel te
voelen. Ze inspireren je om fit te blijven in je hoofd en hebben
al heel wat mensen geholpen. Het zijn geen toverformules,
maar wel middelen die een houvast bieden en je stukje bij
beetje voorthelpen naar een gelukkiger en gezonder leven.
De 10 stappen zijn:
1. vind jezelf oké,
2. praat erover,
3. beweeg,
4. probeer iets nieuws uit,
5. reken op je vrienden,

6. durf nee te zeggen,
7. ga ervoor,
8. durf hulp vragen,
9. gun jezelf wat rust,
10. hou je hoofd boven water.

Nog meer informatie kan je vinden op:
www.samenveerkrachtig.be
www.gezondleven.be

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

Dementie, het overkomt je niet alleen.
Lezing voor de mantelzorger en activiteit voor de
zorgbehoevende.
Dementie zorgt voor veel
vraagtekens zowel bij de persoon als bij de mantelzorgers.
Hoe ga je om met dementie,
wat is dementie en hoe kan je
als mantelzorger de persoon
met dementie ondersteunen?
Onze referentiepersonen verzorgen deze lezing.
Als mantelzorger is het niet altijd mogelijk om een lezing bij
te wonen omdat de persoon waarvoor jij zorgt moeilijk alleen
kan gelaten worden. Daarom zorgen wij samen met de vzw
Gewoon Leven voor een aangepaste activiteit voor de personen met dementie terwijl jij de lezing volgt. Inschrijving is
verplicht en het aantal deelnemers is beperkt.
Activiteit voor zorgbehoevende i.s.m. vzw Gezond Leven:
Samen soep maken, een alledaagse activiteit, in een ongedwongen sfeer waar de nadruk ligt op wat wél nog kan,
soms met een beetje hulp.

Donderdag 12 september : 13u30 tot 16u30
LDC De Dendervallei (zaal De Lotus)
Alfons De Cockstraat 12a - 9310 Herdersem
Spreker lezing: Referentiepersonen dementie
Johan Pessemier en Ine Moeur

Gezondheidsquiz
Zin om een gezellige namiddag
de hersenen te pijnigen met
leuke en interessante weetjes
over onze gezondheid? Deze
gezondheidsquiz zit vol met
humor, muziek en interessante weetjes over een gezonde
levensstijl. Geen quizzer, geen
probleem … de quizmaster
stelt enkel makkelijke vragen. Schrijf je zeker in!

Dinsdag 15 oktober: 14u30 tot 16u30
Zaal Roosevelt - Oud Strijdersplein 13 - 9400 Ninove
Paul De Kuyper i.s.m. Vl@s

Burn-out begint in de kleuterklas
Perfectionisme ontstaat meestal in de kindertijd als een overlevingsmechanisme. Op een
bepaald moment stelt een
kind (meestal onbewust) vast
dat het niet voldoet, niet oké
is zoals het is. Er ontstaat een
onbewust patroon dat gaat om 'moeten' en dat het voelen,
denken en doen van de persoon beheerst. Dit leidt vaak tot
een burn-out. Hoe ga je er mee om? Er worden praktische
tips gegeven en er is ruimschoots tijd om vragen te stellen.

Woensdag 9 oktober: 19u30 tot 21u30
CC Westrand - Kamerijklaan 46 - 1700 Dilbeek
(lokaal 304)
Ilse Peeters - perfectionisme- en gezondheidscoach
Dinsdag 22 oktober: 19u30 tot 21u30
CC Hasselt - Kunstlaan 5 - 3500 Hasselt
(vergaderzaal 1)
Ilse Peeters - perfectionisme- en gezondheidscoach

Omgaan met (je) hoogsensitiviteit
Hoogsensitieve personen zijn
meer dan gemiddeld gevoelig voor prikkels en indrukken
van de buitenwereld. 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.
Inschrijving is verplicht en het aantal deelnemers is beperkt.

Woensdag 13 november: 19u30 tot 22u00
Romaanse Poort - Brusselsestraat 63
3000 Leuven (lokaal A13)
Suzanne Keyaerts - HSP Vlaanderen

Workshop “De Binnenmilieudokter”
Nergens beter dan thuis… je
thuis is de plaats waar je jezelf
prettig en veilig voelt. Je brengt
er veel tijd door. Daarom is het
belangrijk dat je gezond en veilig woont. In deze interactieve
workshop ga je op zoek naar
de invloed van de binnenlucht op je gezondheid. Thema’s
die hierbij aan bod komen zijn ondermeer ventileren en verluchten, vocht, schimmel en koolstofmonoxide. Inschrijving
is verplicht en het aantal deelnemers is beperkt.

Donderdag 21 november 2019: 19u30 tot 21u30
NZVL Atelier 13 - Dr. André Sierensstraat 13
9300 Aalst
Anita De Bruyne - erkende lesgever Gezond Wonen
i.s.m. Logo Dender
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Fit en gezond
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Een frisse start met een
gezonde lunchbox
Het is weer zo ver: de vakantie is achter de rug! Terug vroeg
opstaan, ontbijten, zich haasten om de bus te halen… en dan
nog de lunchbox klaarmaken…. Niet echt iets om naar uit te
kijken… of toch wel?
Het vullen van de broodtrommel zou dit jaar wel eens anders
kunnen verlopen. Gedaan met de saaie boterhammen. Ook
onze kinderen vinden het heerlijk als we iets anders voorzien
dan brood om naar school mee te nemen. Laat ons aan het
begin van dit nieuwe schooljaar een frisse start nemen en
veelzijdige, kleurrijke lunchboxes klaarmaken voor ons gezin!
Ik geef alvast zes concrete tips voor een supercoole en
evenwichtige lunchbox:
1. De makkelijkste manier om naast (volkoren) brood nog iets
gezonds in de lunchbox te stoppen is groente om uit het
vuistje te eten. Worteltjes, radijsjes, plakjes komkommer,
kerstomaatjes met een lekkere dipsaus of humus en de
lunchbox ziet er alvast kleurrijk uit;
2. Vul een papieren cakevormpje met een handje ongezouten
noten; die zullen zorgen voor een goede verzadiging;
3. Een bakje vers fruit voor een portie extra vitaminen;
4. Maak broodspiesjes: minder brood, meer groentjes en
zuiver beleg – het oog wil ook wat ;
5. Een gekookt eitje levert voldoende eiwitten en vetten om
een dipje na de lunch te voorkomen;
6. Daarbovenop maakt een mooie, trendy broodtrommel het
klaarmaken zoveel leuker en makkelijker om er met volle
teugen van te genieten.
Eens testen?
Wraps kan je gemakkelijk en snel klaarmaken en er bestaat
een ruime keuze aan soorten beleg: kipfilet, rosbief, tonijn, een
paar blaadjes ijsbergsla, geraspte worteltjes of een tomaat zijn
maar een paar van de mogelijkheden...
Lekker is om de bodem van de wrap te besmeren met roomkaas of avocado zodat alles goed blijft ‘plakken’.
Geen tijd om ’s ochtends wraps te maken? Maak ze dan een
dag van tevoren, rol ze in folie en leg ze een nachtje in de
koelkast. Dan zijn ze de volgende dag lekker compact..., en
makkelijker om in stukjes te snijden.
Back to School of Back to Work, heb je er ook zin in gekregen? Wij alvast wel!
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Wrap met kip en… heel veel groentjes
Ingrediënten voor 2 personen:
• 3 grote volkoren wraps
• 6 plakjes gegrilde kipfilet
• 12 kleine tomaatjes
• 1 avocado
• klein zakje veldsla
• zakje geraspte wortel
• peper en zout
• griekse yoghurt
Bereiding:
1. Smeer een laagje Griekse yoghurt (gekruid met
peper en zout) op de wraps.
2. Leg er wat veldsla op en bedek deze met twee
plakjes kipfilet per wrap.
3. Leg er geraspte wortel en plakjes avocado op.
4. Snij de tomaatjes in twee en verdeel ze over de
wraps.
5. Rol je de wraps op en klaar is kees!

dichtbijvakantie! Zowel indi
met je familie of in groe

Dé garantie op een onvergetelijke
dichtbijvakantie! Zowel individueel,
met je familie of in groep.

De reisdienst van het NZVL

JouwZin
voordeel
lid van
om in alle als
veiligheid
11 ni
avonturen te beleven?
Neutraal Ziekenfonds:
• 15 % korting op je kamer + ontbijt

• 5 % korting op promoties en arrangem

Jouw voordeel als lid van een
Jouw voordeel als lid van
Neutraal
Ziekenfonds:
Vroegboekactie ‘Idyllisch eindejaar in Durbuy’!
Gastronomisch Frans weekend Neutraal Ziekenfonds:

Tijd om je 100 % familievriendelijke •vakantie
te boeken
Van 11 tot 13/10/2019
15 % korting
op je kamer + ontbijt
3 tot 35 % korting bij onderstaande part
DURBUY (
tijdens de kerstvakantie!
Klanten genieten
• 5 % korting op promoties en arrangementen
Mont des Pin
% korting
5
Formule:
Klanten genieten
0032 (0) 86
Formule:
• 2 overnachtingen in halfpension
5 % korting
www.denne
• 2 + 1 nacht gratis indien je vóór
• gastronomisch themamenu op vrijdag30/09 boekt!
en zaterdagavond + aperitief
DURBUY
• Verblijf in een comfortkamer
• 1/2(BOMAL
fles wijnS/O)
p.p. inclusief
OOSTDUIN
Mont
des
Pins
100
tussen 20/12/2019 en
Kinderlaan 4
0032 (0) 86 21 21 36
05/01/2020
Dubbele budgetkamer € 182 p.p.
0032 (0) 58
www.dennenheuvel.be
Dubbele standaardkamer € 192 p.p.
www.hoged
Supplement single € 30
DURBUY
Tijdens de herfstvakantie met
OOSTDUINKERKE
(Bomal-sur-Ourthe)
OOSTDUINKERKE
Kinderlaan
47oma naar zee? Ontdek
opa en
086 21 21 36,
058 23 40 52
OOSTEND
(0) 58promo!
23 40 52
www.dennenheuvel.be 0032onze
www.hogeduin.be
Kapucijnenst
www.hogeduin.be

0032 (0) 59

www.neutra

Dé garantie op een
onvergetelijke
OOSTENDE
dichtbijvakantie! Kapucijnenstraat
Zowel individueel,
36
met je familie
of(0)
in59groep.
0032
70 66 99

Zin om in alle veiligheid
avonturen te beleve

Liever in groep
op reis?
*Kortingen
zijn onderlin

Ontdek ons aanbod via www.nzvakanti

www.neutralia.be
*Kortingen zijn onderling niet cumuleerbaar.

*Kortingen

Jouw voordeel als lid van een
Neutraal Ziekenfonds:

Jouw voordeel als lid va
Neutraal Ziekenfonds:

• 15 % korting op je kamer + ontbijt

3 tot 35 % korting bij onderstaande pa

• 5 % korting op promoties en arrangementen

Midweekactie in Oostende
Genieten van de bruisende stad aan
zee buiten de drukke vakantieperiode!

Klanten genieten
5 % korting

Formule:
• 4 nachten inclusief ontbijt
• Aankomst op maandagen 2, 9, 23 en 30 september en
7 oktober
Single budgetkamer € 180 p.p.
Single standaardkamer € 200 p.p.
Dubbele budgetkamer € 130 p.p.
Dubbele standaardkamer € 138 p.p.
Ontdek ook de promo tijdens de
beruchte Oktoberfoor aan zee!

DURBUY (BOMAL S/O)
Mont des Pins 100
0032 (0) 86 21 21 36

Iemand verrassen?

www.dennenheuvel.be
Denk eens aan een cadeaubon van NZ

Vakanties. Voor een reis bij TUI, Thomas Cook,

OOSTDUINKERKE
7Plus en CroisiEurope. Of een verblijf in één
Kinderlaan
47vakantiedomeinen.
van onze
0032 (0) 58 23 40 52
www.hogeduin.be
OOSTENDE
Kapucijnenstraat 36
0032 (0) 59 70 66 99
www.neutralia.be

Bestel een bedrag
naar keuze (vanaf
€ 25)!

Liever in groep op reis?

Bestellen
Ontdekvia
ons aanbod via www.nzvakan
info@nzvakanties.be

OOSTENDE
*Kortingen zijn onderling niet cumuleerbaar.
059 70 66 99
www.neutralia.be

Zin in nog meer vakantietips
en promoties?
Maak kennis met ons
NZ Vakanties-krantje!

Meer info? Openingsuren HELPDESK VAKANTIES: maandag - vrijdag: van 9u tot 16u
info@nzvakanties.be | www.nzvakanties.be | gratis vakantienummer: 0800 95 180

*Kortin
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Make-A-Wish
Jules mocht chefkok
zijn van een Italiaans
restaurant

Verslag wensdag door de ogen van Jules
Woensdagmorgen 1 mei 2019. Vandaag is het mijn wensdag
waar ik al lang naar uitkijk. Straks komen de wensfeeën en
komt één van mijn wensen ECHT uit!!! Het beloofde alvast
een spannende dag te worden. Klokslag 10u30 open ik met
een stralende glimlach en fonkelende oogjes de deur voor
mijn wensfeeën. Daar stonden ze samen met een fotograaf
en een andere meneer met een mini-autootje dat leek op het
bolleke van Markske uit FC De Kampioenen, MEGACOOL.
Van Bert, de chauffeur, mocht ik eens luid toeteren. Dat
moest hij geen 2 keer vragen en ik toeterde met veel plezier.
Samen met mijn zus Louise begon de dag met een ritje richting Brugge naar de pizzeria waar ik chef mocht zijn voor één
dag. In de pizzeria “Sforno” werden we vriendelijk ontvangen
door Carine en mocht ik samen met chef Maurizio meehelpen aan de pizza’s voor mijn groot pizzafeest.
Uitgedost met koksmuts en schort mocht ik zoals een echte
chef een grote bol deeg maken voor de pizza’s, het deeg uitrekken en er kleine bolletjes van draaien. Het mocht allemaal
en zo was ik de chef van het restaurant die dag. Iedereen
van de familie was aanwezig en dat deed mij veel plezier.
Met trots maakte ik mijn lievelingspizza: eentje met gehakt
en hesp njammie njammie. Zoals de echte chefs proefde ik
uiteraard van alles om er zeker van te zijn dat "Jules favoriet"
perfect smaakte. De tafels waren ook mooi versierd met
ballonen in mijn lievelingskleuren tot zelfs de servietjes toe.
Ongelooflijk dat de wensfeeën daar aan hadden gedacht.
Dat maakte het feestje perfect af!
Na het pizzafeest hadden mijn wensfeeën nog een verrassing
in petto. Een heus pannenkoekenfeest op het dek van het
piratenschip in de binnenspeeltuin "diep in de zee". Naar
hartenlust kunnen klimmen en spelen met mijn vriendjes dat
was top. Het was een super super superdag, eentje om nooit
meer te vergeten !!! Bedankt lieve wensfeeën.
Vuistje en dikke knuffel,
Jules

Een welgemeende dank aan iedereen die meegeholpen heeft
om Jules zijn wens waar te maken. Het was een prachtige
dag waar Jules straalde en intens genoot van alles die op
hem afkwam. Een dag die exact een jaar na zijn diagnose een
leukere invulling en herinnering geeft. Eentje om te koesteren.
- Mama, papa en zus van Jules
Wensteam: Ann, Myriam & Christel
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Diensten
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Ergotherapie
Ergotherapie is een paramedische discipline. Algemeen streeft een ergotherapeut ernaar om dagelijkse
handelingen weer mogelijk te maken of te houden bij personen die door ziekte of beperking lichamelijke of
cognitieve problemen ondervinden in het dagelijks functioneren. De ergotherapeut zal hiervoor hulpmiddelen
inzetten of andere methoden van handelen aanreiken.
Ergotherapeuten kunnen in veel verschillende contexten
terecht komen, zoals in woonzorgcentra, in ziekenhuizen,
revalidatiecentra, als zelfstandig ergotherapeut, maar dus
ook in het ziekenfonds.
Ergotherapie in het ziekenfonds
De ergotherapeuten van het ziekenfonds kunnen heel wat
betekenen in het leven van een klant, maar ook voor de
mantelzorger en het netwerk. Want ook de omgeving van
de klant behoort tot de doelgroep van de ergotherapeuten.
Binnen het ziekenfonds worden voornamelijk klanten verder geholpen die een fysieke revalidatie doormaken na een
incident of bij een beperking, zoals na een ongeval of NAH
(niet aangeboren herstenletsel) en klanten die problemen
ondervinden bij het ouder worden. De ergotherapeuten bekijken hoe het dagdagelijks leven aangenamer kan gemaakt
worden door middel van het adviseren van aanpassingen aan
de woning of hulpmiddelen, bekijken of handelingen op een
andere manier kunnen gebeuren en het ondersteunen van de
mantelzorger met een aantal instrumenten of hulpmiddelen.
In de praktijk betekent het vaak dat klanten opnieuw naar
huis kunnen of langer thuis kunnen blijven door de tussenkomst van onze ergotherapeuten.
Een tweede grote opdracht van de ergotherapeuten is het
nagaan of er tussenkomsten mogelijk zijn voor de geadviseerde hulpmiddelen of aanpassingen en indien nodig helpen
met het indienen van de aanvragen. Voor klanten jonger dan
65 jaar, met ernstige beperkingen, zal de mogelijkheid van
tussenkomst via het Vlaams Agentschap voor Personen met

een Handicap bekeken worden. Wanneer men ouder is dan
65 jaar zijn er mogelijkheden via ‘Wonen Vlaanderen’ of via
een aantal gemeenten of provinciebesturen.
De ergotherapeuten kunnen doorverwijzen naar de juiste
leveranciers van hulpmiddelen, waarbij onze hulpmiddelenwinkel, ComfoPlus, uiteraard een belangrijke partner is.
Hulpmiddelen kunnen samen met de klant getest worden,
indien dit gewenst is.
Afspraak
Iedereen die omwille van ziekte, beperking of ouderdom
problemen ondervindt op het vlak van zelfredzaamheid, kan
contact opnemen met de ergotherapeuten. De hulpverlening
is gratis.
Onze ergotherapeuten maken graag voldoende tijd. Voor
woningaanpassingen is het aangewezen dat er een huisbezoek wordt gebracht om de problemen en mogelijkheden op
een geschikte manier in kaart te kunnen brengen.
Een bezoek op kantoor of in één van de thuiszorgwinkels van
ComfoPlus om demo’s te geven en hulpmiddelen te kunnen
testen behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Meer weten of een afspraak maken?
Dienst Maatschappelijk Werk
ergotherapie@nzvl.be
053 76 99 71
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In de spotlight
Seniorenuitstap Gent
16/05 en 21/05

Affligemloop

Het NZVL trok
ook deze zomer
op pad doorheen
Vlaanderen.

08/06

Opening kantoor Ninove
13/06
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Rommelmarkt Welle
30/06

Natourcriterium
29/07

Theater aan Zee (TAZ) Oostende
04/08
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Steekkaart

Orthodontie
Wanneer de tandarts gebitsafwijkingen vaststelt en het nodig acht om een corrigerende behandeling te
starten, zal hij je doorverwijzen naar een orthodontist. Orthodontie is een bijkomende universitaire specialisatie in beugelbehandelingen of correcties aan je kaken. De orthodontist zorgt er dus voor dat je tanden
in de juiste positie komen te staan.
Wanneer de behandeling starten?
Wanneer je best kan beginnen met een orthodontische behandeling is afhankelijk van de soort afwijking, de doorbraak van de
definitieve tanden en van de groei van de patiënt. Bij sommige
kinderen is een vroege orthodontische behandeling noodzakelijk om te voorkomen dat bepaalde problemen of afwijkingen
verergeren. Denk maar aan duimzuigen, ruimtegebrek bij de
wisseling van melktanden naar definitieve, ontbrekende tanden
of het foutief op elkaar passen van de boven- en ondertanden.
Deze afwijkingen kunnen enkel gecorrigeerd worden bij een
groeiend kind.
Vanaf de leeftijd van 14 tot 15 jaar is de kaak volgroeid en kan
een gewone of regelmatige orthodontische behandeling worden
opgestart voor een correctie van de stand van de tanden, of de
behandeling van een kaakprobleem.
Er zijn ook mensen die op volwassen leeftijd nog beginnen
met een orthodontische behandeling. Let er wel op dat er
een leeftijdslimiet staat op de wettelijke terugbetalingen voor
orthodontische behandelingen.
Wat doet de tandarts of orthodontist?
• Tijdens een eerste bezoek bekijkt de orthodontist je gebit en
de stand van je kaken. Indien nodig zal hij hiervan röntgenfoto’s maken. De behandeling moet gestart worden binnen
de twee jaar na de aanvraag. Wanneer de behandeling niet
onmiddellijk moet worden gestart, moet de orthodontist een
attest ‘ten bewarende titel’ afleveren voor het ziekenfonds.
Hiermee kan de behandeling op een later tijdstip worden
gestart zonder dat je de terugbetaling uit de wettelijke verzekering verliest.
• Bij de start van de behandeling zal hij op basis van een
gipsafdruk of een digitale scan van je gebit de beugel maken.
• Eens de beugel geplaatst is, moet je regelmatig op controle
gaan. De frequentie hangt af van de behandelingswijze, de
fase in de behandeling, het soort beugel en je eigen medewerking.
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• In een tweede fase of retentiefase wordt het bereikte resultaat
zo goed als mogelijk vastgehouden met een retentiebeugel
(kunststofkapje). Na de behandeling kunnen de tanden immers nog verschuiven.
De duur van de behandeling varieert, maar schommelt gewoonlijk tussen de 18 en 24 maanden. In moeilijke gevallen kan de
behandeling nog langer duren. Meestal moet de beugel om de
4 tot 6 weken gecontroleerd en aangepast worden.
Welke soorten beugels bestaan er?
• Een losse of uitneembare beugel bestaat uit een plaa
tje van hars met speciaal gebogen metaaldraadjes dat
tegen je gehemelte zit. De plaat zit vast met haakjes rond
de tanden en kiezen. Deze beugel kan je gemakkelijk zelf
inbrengen en uitnemen.
• Een vaste beugel blijft de gehele periode in de mond. Metalen of kunststof blokjes of ‘brackets’ worden op je tanden gekleefd, waar een draad doorheen wordt geregen.
Een ‘bracket’ is als het ware een klein handvatje op je tand.
Dankzij deze blokjes kan de orthodontist een kracht uitoefenen en de tanden in de gewenste richting verplaatsen.
In combinatie met een vaste beugel worden ook elastiekjes gebruikt om de tanden te verschuiven van plaats en er
voor te zorgen dat de tanden in de onder- en bovenkaak
goed op elkaar passen.
• Een buitenbeugel bestaat uit een metalen boog die vast
zit aan de kiezen en naar buiten komt, in combinatie met
een nekband of kapje. Deze wordt vaak gebruikt om kiezen in de bovenkaak naar achter te duwen of trekken en
zo de groei van de bovenkaak af te remmen.
De keuze van de beugel wordt bepaald op grond van onderzoek, gebitsmodellen en (röntgen)foto’s.
Wat wordt terugbetaald?
De wettelijke verzekering vergoedt twee behandelingen:
• De vroege orthodontiebehandeling bij jonge kinderen
voor bepaalde afwijkingen op het melkgebit of wisselge-

bit. Om deze behandeling te starten moet het ziekenfonds
in het bezit zijn van het kennisgevingsformulier (bijlage
60bis) afgeleverd door de orthodontist, en moet de behandeling beëindigd zijn vóór de 9de verjaardag. Je hebt
ook steeds een akkoord van de adviserend arts van het
ziekenfonds nodig.
Tarieven 2019:
Nomen- Omschrijving
clatuur

305933
305955

Forfait begin
behandeling
Forfait einde
behandeling

Terugbetaling
verhoogde
tegemoetkoming
€ 204,00

Terugbetaling
gewone
verzekerden
€ 158,50

€ 204,00

€ 158,50

• De gewone orthodontiebehandeling. Hier is het belangrijk dat je vóór de leeftijd van 15 jaar de toelating krijgt
van de adviserend arts om de behandeling op te starten.
Laat hiervoor de kennisgeving (bijlage 60) invullen door de
tandarts of orthodontist en bezorg het formulier zo snel
mogelijk aan de adviserend arts van het ziekenfonds.
De behandeling moet gestart worden binnen de twee jaar
na de aanvraag. In sommige gevallen kan de orthodontische behandeling onderbroken worden.
Kinderen groeien soms sneller, om nadien weer een poos
niet meer te veranderen. In dit geval moet de orthodontist
de code 305653 attesteren.
Deze orthodontiebehandeling moet beëindigd zijn voor de
leeftijd van 22 jaar om recht hebben op een tegemoetkoming door de wettelijke ziekteverzekering.
Tarieven 2019:
Nomen- Omschrijving
clatuur

305550
305572

305631
305616
305653

305675

305852

Voorafgaand
onderzoek
Analyse van de
gegevens en
opmaakbehandelingsplan
Forfait voor het apparaat (plaatsing)
Maandelijkse
controle
Onderbreking van
de behandeling
(na 6 maanden)
Forfait voor het
apparaat (na 6
maanden)
Controle nadat het
apparaat is verwijderd

Terugbetaling
verhoogde
tegemoetkoming
€ 46,00

Terugbetaling
gewone
verzekerden
€ 35,50

€ 38,00

€ 27,50

€ 192,50

€ 147,00

€ 24,50

€ 18,00

€ 24,50

€ 18,00

€ 192,50

€ 147,00

€ 18,50

€ 12,00

Extra tussenkomsten van jouw ziekenfonds
Omwille van de techniciteit en de duur is een orthodontische
behandeling niet goedkoop. Je zal na de tussenkomst uit de
wettelijke ziekteverzekering nog een aanzienlijke som moeten
opleggen. Daarom voorzien wij binnen onze aanvullende verzekering een tussenkomst die kan oplopen tot maximum 750
euro. Wie ook kiest voor onze extra verzekering MaxiPlan is er
nog een tussenkomst tot max. 250 euro per behandelingsplan,
ongeacht of je al dan niet recht hebt op een wettelijke tussenkomst (twee schijven van 125 euro, bij de start van de behandeling en na 12 maanden). Daarbovenop komen ook nog de
terugbetaling van 50 % van de wettelijke remgelden, gemiddeld
nog eens 125 euro, waardoor ons MaxiPlan ongeveer 375 euro
extra terugbetaalt bij een orthodontische behandeling.
Aanvullende verzekering ziekenfonds
• bij de plaatsing van het apparaat:
• na 6 maandelijkse zittingen:
• na 12 maandelijkse zittingen:
• na 30 maandelijkse zittingen:
• na 36 maandelijkse zittingen:

€ 150
€ 150 (samen: € 300)
€ 150 (samen: € 450)
€ 150 (samen: € 600)
€ 150 (samen: € 750)

De gewone behandeling duurt meestal rond 24 maanden met
een terugbetaling van 450 euro. Bij een langdurige behandeling
kan de terugbetaling oplopen tot 750 euro na 36 maanden.
Wie zonder akkoord van de adviserend arts start met orthodontie én ouder is dan 15 jaar ontvangt een éénmalige tegemoetkoming van 150 euro na een behandeling van 6 maanden. Vraag
hiervoor het in te vullen formulier bij je ziekenfonds.

Maxi
Ongeacht of je al dan niet recht hebt op een tussenkomst
in de wettelijke ziekteverzekering betaalt MaxiPlan jou tot
maximum 250 euro per behandelingsplan terug en 50 % van
de wettelijke remgelden.
• € 125 bij de plaatsing van het apparaat *
• € 125 na 12 zittingen *
* Hou er rekening mee dat, om recht te hebben op de tussenkomst,
de behandeling pas gestart mag worden nadat de wachttijd van 12
maanden verstreken is.

Voorbeeld: Voor Sofie, 13 jaar, wordt een gewone orthodontiebehandeling gestart. Ze draagt een blokjesbeugel gedurende
24 maanden en de ouders van Sofie betalen een totale kost
van 2.500 euro (*) bij een niet-geconventioneerde orthodontist.
Uit de wettelijke ziekteverzekering krijgen de ouders van Sofie
een terugbetaling van 678 euro. Ze genieten natuurlijk als lid
van het NZVL ook van het voordeel uit ons aanvullend pakket
en krijgen nog eens 450 euro terugbetaald in de loop van de
eerste 12 maanden. Zonder dit voordeel zouden ze nog 1.822
euro van hun eigen centjes moeten betalen.
Gelukkig hadden mama en papa hun gezin ook aangesloten bij
het MaxiPlan en krijgen ze bijkomend 375 euro terugbetaald,
wat hun eigen aandeel in de kosten terugbrengt naar net geen
1000 euro verspreid over 2 jaar.
* Dit is slechts een indicatie. Het totale kostenplaatje kan verschillen van de hierboven
vermelde bedragen.
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Vraag aan de klantenadviseur
Vanaf welke leeftijd kan mijn (klein)
VRAAG
kind ingeschreven worden voor het
voorhuwelijkssparen?
Antwoord:
(Klein)kinderen worden zo snel groot. Voor je het weet spreken ze over trouwen of samenwonen. Als (groot)ouder wil je
steeds het beste voor je (klein)kind.
Je (klein)kind, dat klant is van het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen kan ingeschreven worden vanaf het jaar van de 14e
verjaardag en tot zijn/haar 27ste verjaardag. Dankzij het NZVL
kan je speciaal voor hen een mooi spaarpotje aanleggen.
Hoeveel kan ik jaarlijks sparen?
Het jaarlijks spaarbedrag kies je zelf. De minimum bijdrage
bedraagt 18 euro per jaar, de maximum bijdrage is 48 euro
per jaar. De formule stopt wanneer hij/zij trouwt, samenwoont
of de leeftijd van 30 jaar bereikt. De spaarder zelf moet niet
aangesloten zijn bij het NZVL.

OPGELET

Als je gaat samenwonen ben je niet verplicht om
het gespaarde bedrag op te vragen. Je kan verder
blijven sparen tot je gaat trouwen of 30 jaar wordt.

Wendy
Klantendienst Leuven
Wat bij trouwen of wettelijk samenwonen?
Jouw (klein)zoon of (klein)dochter ontvangt het gespaarde
kapitaal met daarbovenop interesten tot 125% afhankelijk
van de duur van de periode waarin gespaard werd.
Wat bij niet wettelijk samenwonend of niet getrouwd?
Niet getreurd, hij of zij ontvangt het gespaarde kapitaal met
daarbovenop interesten tot 100% afhankelijk van de duur
van de periode waarin gespaard werd.
Het voorhuwelijkssparen is een voordelige spaarformule, een
mooie en vooral veilige belegging die je elders niet meteen
zal vinden! Vraag zeker meer info bij je vertrouwd kantoor in
de 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
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
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
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

september - november 2019

Fun for kids
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Kleur, knip en lijm!
Laat ons van je meest creatieve kant zien en geef deze uil opnieuw een kleurtje. Lijm hem vervolgens
in elkaar zoals het voorbeeld in de rechterbovenhoek. We ontvangen jouw inzending graag per post
op NZVL – marketing, Statieplein 12, 9300 Aalst of via objectief@nzvl.be. Het mooiste ontwerp
belonen we met een Fun-waardebon van maar liefst 125 euro. Veel plezier!

De winnaar van de
kleurwedstrijd van
het juni-nummer is
fam. Vandewalle uit
Roeselare. Proficiat!


Meldpunt suggesties en klachten
Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen streeft steeds naar een kwalitatieve dienstverlening. Daarom is er een meldpunt
suggesties en klachten.
Waarvoor kan je bij het meldpunt terecht?
• Suggesties geven om onze werking te verbeteren.
• Opmerkingen formuleren over je kantoor of het contact
met één van onze medewerkers.
• Je ontevredenheid uiten over de behandeling van jouw
dossier.
• Een klacht formuleren.

Hoe gaan we te werk?
• Je stuurt ons schriftelijk je suggestie of klacht
• Er is een invulformulier voor klanten en een invulformulier
voor zorgverleners.
• Je suggestie of klacht wordt geregistreerd en professioneel
behandeld.
• We proberen voor elke klacht een antwoord te formuleren
binnen de 10 werkdagen.

Voor een snelle behandeling raden we je aan het online invulformulier te gebruiken. Maar je kan ook een mail sturen naar
suggestiesenklachten@nzvl.be of een brief sturen naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, Meldpunt “suggesties en
klachten”, Statieplein 12, 9300 Aalst.

ComfoPlus promoties
van 1 september tot 15 oktober 2019 (*)

(*) Actieprijzen niet verenigbaar met andere voordelen.
Gratis leveren aan huis vanaf een bestelwaarde groter dan 45 Euro.

Comfortabele relaxzetels

Blijven bewegen = investeren in gezondheid!

• Relaxzetel Comfortlax
De Comfortlax is een elektrische relaxzetel met 2 motoren waarmee zowel
de rug, de beensteun als de sta-op
functie afzonderlijk worden bediend.
De zetel heeft een hoogwaardige,
duurzame en onderhoudsvriendelijke
kunstlederen bekleding. Technisch:
zitdiepte van 52 cm, zithoogte van 49 cm, zitbreedte van
52 cm en belastbaar tot 100 kg. De zetel is beschikbaar
in de kleuren zwart, chocoladebruin, beige en donkergrijs.
Comfortlax
€ 1.250 € 999

Laat er geen gras over groeien en haal een handig oefentoestel in huis. Zo kom je in de beste conditie herfst en winter
door! Enkele mogelijkheden…
• De oefenfiets F 20 is een magnetisch geremde hometrainer voor gebruikers tot 135 kg.
Met zijn vliegwiel van 9 kg en 8 verschillende
weerstandniveaus haal je een comfortabele en
stille oefenpartner met erg lage instap in huis.
Tunturi oefenfiets F20

• Relaxzetel op maat Medilax
Een op maat gemaakte relaxzetel biedt
een ongeëvenaard comfort voor mensen met een specifiekere lichaamsbouw. Wanneer we, door toenemende leeftijd steeds meer en langer gaan
zitten, betekent dat extra comfort geen
overbodige luxe. Met sta-op functie, verwarming, massage, stroomkabel of batterij… de mogelijkheden zijn quasi
onbeperkt. Zelfs ‘zwaargewicht’ zetels voor gebruikers tot
350 kg zijn leverbaar. Een maatwerk relax is al beschikbaar vanaf € 1.750.
Op bestellingen geplaatst tussen 1 september en 15 oktober bieden we je 20 % korting op een maatwerk relaxzetel.
De kortingen lopen zo op van 300 tot 600 euro per zetel!

€ 399

€ 340 (1)

• De C50-R is een achterwiel aangedreven
crosstrainer, een prachttoestel voor mensen
die iets intensiever willen gaan bewegen.
Tunturi crosstrainer C50-R

€ 749

€ 635 (1)

• De T40 is een vouwbare loopband met
een maximale snelheid van 16 km/u en
deze kan een hellingsgraad tot 12 %
aan. Een must voor joggingfanaten!
Tunturi loopband T40

€ 1.099

€ 935 (1)

Het Tunturi aanbod is erg uitgebreid. Verken het aanbod op:
http://www.tunturi.com/nl/collection/cardio-nl. Tijdens deze
actieperiode bieden we de materialen via deze link aan met
een korting van 15 %.

Functionele bescherming bij ongewild urineverlies
Attends Soft zijn kleine anatomisch gevormde inleggers met
maximale bescherming bij licht
urineverlies. De zeer zachte bovenlaag geeft een uiterst droog
gevoel aan de huid en de sterk
absorberende kern zorgt voor extra veiligheid bij kleine ongelukjes.
Attends ‘For Men’ zijn speciaal
voor mannen ontwikkelde anatomisch gevormde opvangverbanden. Bij druppelverlies gebruik je
de levels 1 en 2, bij zwaardere
problematiek zijn de verbanden
type 3 en 4 aangewezen.

Product

stuks/
zak

bestelnr

prijs
stuk /
per zak doos

Voordeelprijs ComfoPlus
1 doos

2 dozen 4 dozen

Attends Soft
Ultra Mini 0

28

205 075

€ 3,00

8 x 28

€ 24,00

€ 22,80

€ 21,60

Soft Mini 1

20

205 327

€ 2,75

12 x 20

€ 33,00

€ 31,35

€ 29,70

Soft Mini Long 1

16

204 863

€ 2,80

12 x 16

€ 33,60

€ 31,92

€ 30,24

Soft Normal 2

12

207 246

€ 2,35

8 x 12

€ 18,80

€ 17,86

€ 16,92

Soft Extra 3

10

207 260

€ 2,45

8 x 10

€ 19,60

€ 18,62

€ 17,64

Soft Extra Pus 3+

10

205 112

€ 3,05

12 x 10

€ 36,60

€ 34,77

€ 32,94

Soft Super 4

8

204 894

€ 2,75

12 x 8

€ 33,00

€ 31,35

€ 29,70

Soft 5

38

204 771

€ 12,90

4 x 38

€ 51,60

€ 49,02

€ 46,44

Soft 6

38

204 795

€ 13,00

4 x 38

€ 52,00

€ 49,40

€ 46,80

Soft 7

34

204 818

€ 12,70

4 x 34

€ 50,80

€ 48,26

€ 45,72

Attends For Men
Attends voor mannen 1

25

899 561

€ 7,90

4 x 25

€ 31,60

€ 30,02

€ 28,44

Attends voor mannen 2

16

201 794

€ 5,60

4 x 16

€ 22,40

€ 21,28

€ 20,16

Attends voor mannen 3

14

205 952

€ 4,90

12 x 14

€ 58,80

€ 55,86

€ 52,92

Attends voor mannen 4

14

205 976

€ 5,90

12 x 14

€ 70,80

€ 67,26

€ 63,72

september - november 2019

(1) Gratis aan huis geleverd (drempel gelijkvloers). De toestellen worden verpakt
afgeleverd – voor 30 euro extra geniet je ook van onze montageservice.
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Bestellen of info nodig? T. 03 292 21 60 of mail naar info@comfoplus.be
www.comfoplus.be
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Super dekbed voor allergiegevoelige rakkers

Een personenalarm beperkt incidentenrisico's

Het Velfont vierseizoendekbed is huisstofmijtbestendig dankzij
de natuurlijke Acarsan behandeling. Zowel de hoes als de
vulling uit polyester microvezel is zijdezacht. Het dekbed heeft
een laag van 125 g/m² en eentje van 250 g/m² waardoor je tal
van mogelijkheden hebt om in te spelen op de temperatuur in
elk seizoen. Het dekbed is wasbaar op 40° C en de Acarsan
werking blijft ook na het wassen gewaarborgd.

Een personenalarm brengt je, met
een eenvoudige druk op de knop, in
contact met de alarmcentrale of, zo
je dat wil, rechtstreeks met één van
jouw vertrouwelingen. Binnen onze uitleendienst bieden we je zowel de vaste
PAS als de MPAS (mobiele PAS) aan.
Een MPAS kan ingezet worden voor het traceren, lokaliseren
en terugvinden van personen met dwaalrisico. Dat toestelletje is uitermate geschikt voor mensen die er nog regelmatig
op uit trekken.

27/11/15 09:12

• 140 x 200 720.136
• 200 x 200 720.136
• 220 x 240 720.136

€ 106,95
€ 136,95
€ 157,35

€ 79
€ 99
€ 119

Vaste PAS

Startkost (1)

Dagprijs (2)

PAS vaste lijn - 1 zender

€ 58,00

€ 0,60

PAS vaste lijn - 2 zenders

€ 64,00

€ 0,80

PAS met SIM - 1 zender

€ 64,00

€ 0,80

PAS met SIM - 2 zenders

€ 70,00

€ 1,00

MPAS

Startkost (1)

Dagprijs (2)

eigen opvolging

€ 52,00

€ 0,90

met alarmcentrale

€ 78,00

€ 1,10

Puzzel
Schrijf het antwoord op de vragen in de voorziene vakjes. Stuur het woord, dat verschijnt in de groene vakjes vóór 1 november
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 euro voor een verblijf in één van onze vakantiedomeinen. Veel succes!
1. Toestel verkrijgbaar bij ComfoPlus dat via een eenvoudige
druk op de knop, je in contact brengt met de een
alarmcentrale of met één van de opgegeven vertrouwelingen.
2. Via Make-A-Wish Belgium Vlaanderen kon opnieuw een kind
zijn droom in vervulling laten gaan. We zoeken de naam van
van het kindje dat voor één dag chefkok werd.

1
2
3

3. Infosessie omtrent een thema waarin zowel aandacht
besteed wordt aan mantelzorger als aan zorgbehoevende.
4. Vanaf 1 juli 2019 wijzigt de wachttijd voor zelfstandigen. We
zoeken de naam voor deze periode.
5. Naam van de specialist die beugelbehandelingen of
correcties aan je kaken doet.
6. Vul de slagzin van onze vakantiedienst Krunsj (voor jongeren
tussen 5 en 18 jaar) aan: Vakanties om in te ...
7. Geef de naam van het kantoor dat onlangs verhuisde naar
een locatie in de Astridlaan.
8. In deze editie spraken we met een arts over de
sportmedische keuring. Geef de naam van de arts.

4
5
6
7
8

Het juiste antwoord van onze puzzel in het juninummer van
Objectief was ‘Reisgids’. Uit de juiste inzendingen koos onze
onschuldige hand P. De Block uit Oostende als winnaar. Proficiat!

(1) inclusief levering en plaatsing (niet voor MPAS eigen opvolging)
(2) huurprijs per dag met maandelijkse facturatie

klantenkaart

terugkomdag

r
zaterdag 7 septembe
vanaf 16 u
on
Jeugdverblijf De Horiz
Bredene
Kapellestraat 88, 8450

Om onze Krunsj-z
omer af te sluite
n, nodigen
we jullie graag ui
t op onze barbec
ue. We
organiseren leuk
e activiteiten en
het is
dé kans om de an
imatoren en je vr
ienden/
vriendinnen teru
g te zien. Smul va
n
knapperige (veg
gie) vleesjes m
et verse
groenten en geni
et van de gezelli
ge,
ontspannen sfee
r!

VOOR ALLE
DEELNEMERS,
OUDERS,
EN
G E ÏN T E R E S S E E R D
S
E N V R IJ W IL L IG E R
Deelnemers
vakantie
2019:
GRATIS

Kinderen
jonger dan
6 jaar:
GRATIS

Meer info en
inschrijven op
KRUNSJ.BE of
telefonisch via
053 42 11 00

Vanaf 13 jaar:
€ 10

Kinderen van
6 tot en met
12 jaar:
€8

De zomer was...

feesteli
j

vraag
van
een
ouder

k

gezellig

“Mijn zoon kwam met veel
straffe verhalen terug
vanop Krunsj-vakantie,
maar ook met een T-shirt
minder. Kunnen wij deze
nog terugkrijgen?”

zonnig

magisch

Na elke vakantie krijg je
een link naar de verlore
n
voorwerpen toegestuu
rd.
Laat zeker iets weten ind
ien
je iets herkent, dan wo
rdt
dit kosteloos opgestuur
d.
Alle verloren voorwerpe
n
worden bijgehouden tot
aan
de volgende vakantiep
eriode.
Daarna worden deze aan
een
goed doel geschonken.

!
P
I
T

Zet zeker de
naam van je
zoon of
dochter in hu
n kledingstu
kken, zo
vinden ze sn
eller hun eige
naar terug.

Contact

Krunsj vzw | Kareelstraat 132 | 9300 Aalst
053 42 11 00 | info@krunsj.be | krunsj.be
Ondernemingsnummer: 0443.096.196

inschrijven
kan vanaf
26.08.2019

IN ELKE VAKANTIE KRUNSJ PLEZIER
5-12j
Oostduinkerke

Zo. 12.04
Vr. 17.04

5-12j
Sint-Katelijne-Waver

5-12j
Aalst

13-14j
Gent

Zo. 23.02
Za. 29.02

Zo. 27.10
Za. 02.11

Zo. 12.04
Vr. 17.04

13-18j+
Oostenrijk

13-14j
Leuven

Za. 22.02
Za. 29.02

Zo. 27.10
Wo. 30.10

ONTDEK HET VOLLEDIGE AANBOD IN ONS WINTERMAGAZINE OF OP WWW.KRUNSJ.BE

Leeftijd

Herfst: 5-12j
(2014-2007)
Krokus: 5-12j
(2015-2008)

WAAR?

Herfst:
Aalst
Krokus:
Sint-Katelijne-Waver

PRIJS

3 nachten:

Hoeveel nachten blijf jij? 3 of 6?
Zowel in de herfst- als in de
krokusvakantie kan je zelf kiezen hoelang
je op vakantie gaat. Wil je graag eens
kennismaken met Krunsj of kan je geen
volledige week? Schrijf je dan in voor 3
onvergetelijke nachten! Ga je liever voor
een volledige week? Dan kan je genieten
van 6 nachten vol Krunsj-plezier.

Meer info via www.krunsj.be
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Harry Malter
laserbattle (8(5-7) of
-12)

keuze tu

€ 105*/€ 168

s

herfst

haatsen
sen rolsc

en klims

chouw

februari

6 nachten:
€ 210*/€ 335
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26
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ter (5-7) o
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f Comics Sta

krokus
tion (8-12)

Elke groengekleurde dag op de kalender is ofwel
een start- of een vertrekdag. In- en uitchecken kan
zowel van 9u tot 10u30 als van 16u tot 18u.

“Kasper vond Krunsj
vorig jaar. Hij kwam mdit jaar nog leuker dan
et
en sprak wonderen ov een big smile terug
er de
Chapeau voor de anim activiteiten.
atoren!”
Nathal
ie en Bram, mama

en papa van Kasp

er (11)

“De sterkte van Krunsj is de totale
organisatie die overal vlot verloopt, alsook
de communicatie, het onthaal en de
!”
vriendelijkheid van iedereen. Doe zo verder
Stef, papa van June (6)

*Prijs met korting voor leden van Vlaamse Neutrale Ziekenfondsen die in regel zijn met de ziekenfondsbijdrage

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.

