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Enkele praktische afspraken

• Graag micro’s uitzetten

• Maak je bekend

• Geen opname

• Vragen zijn welkom in de chat

• Duur: ongeveer 2u

• Pauze tussen de twee delen

• Wat bespreken we vandaag? En wat niet?
o De belangrijkste algemene maatregelen
o Bij wie je deze kan aanvragen
o Niet: persoonlijke vragen gelinkt aan specifieke aandoeningen

> waar kan je hiervoor terecht
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1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform?

2. Chronische ziekte en financiële gevolgen

3. De tegemoetkomingen van de federale overheid

Pauze

4. Vlaamse sociale bescherming

5. Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap

6. Belangrijk om mee naar huis te nemen



1. Wat is het 
Vlaams 
Patiëntenplatform?



Het VPP vertolkt de stem van patiënten



Gehoord willen worden:
• Meer stemmen is meer 

slagkracht
• Belang lidmaatschap

Onafhankelijk zijn:
• Geen middelen van 

farmaceutische sector of 
ziekenfondsen

• Wel overheids- en 
projectsubsidies

Geworteld in patiëntenverenigingen

Ontstaan uit 16 patiëntenverenigingen in 1999



Ik krijg de best mogelijk zorg op 
de voor mij best mogelijke plaats

Mijn zorg is toegankelijk en 
betaalbaar

In mijn persoonlijke zorg gaan kwaliteit 
van leven en professionele expertise 
hand in hand

Handvatten op vlak van 
patiëntenparticipatie en 
lotgenotencontact zitten vervat in mijn 
zorg en in het zorg- en welzijnsbeleid 

Indien ik dit wens neem ik 
mijn zorg in eigen handen

In 5 strategieën naar meer levenskwaliteit
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Heb je ooit contact gehad met de dienst maatschappelijk werk of 
de sociale dienst van je ziekenfonds?



2. Chronische ziekte en financiële gevolgen

• Soms veel medische kosten

• Soms (tijdelijk) een lager inkomen

• Uitkeringen, tegemoetkomingen, … 

= ingewikkeld doolhof
oBevoegdheden: federaal, Vlaams,…

Belangrijk! Krijgen waar je recht op hebt!
Hoe? Maak een afspraak met de sociaal assistent 
van je ziekenfonds
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3. Tegemoetkomingen 
van de federale 
overheid 

Deel 1. Maatregelen van het RIZIV



Situering: verschil verplichte en 
aanvullende ziekteverzekering

Verplichte 
ziekteverzekering

• Federale overheid (RIZIV)

• Voor iedereen hetzelfde 
(ongeacht je ziekenfonds)

• Gefinancierd met geld van 
overheid

• Bv. consultatie huisarts, 
terugbetaling medicatie

Aanvullende verzekering

• Extra aanbod van 
ziekenfonds (ledenpakket)

• Kan sterk verschillen 
tussen ziekenfondsen

• Gefinancierd met 
ledenbijdrage

• Bv. tussenkomst 
vaccinaties, diëtist, brillen 
/ lenzen, uitleendienst

• Vergelijken? Spaargids: 
rubriek verzekeringen



Worden ereloonsupplementen terugbetaald?



Terugbetalingsprincipe RIZIV

• Verplichte ziekteverzekering wordt beheerd door RIZIV = 
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

• Uitbetalingen via ziekenfonds

• Op basis van terugbetalingsprincipe

• Geconventioneerde zorgverlener? https://webappsa.riziv-inami.fgov.be/silverpages/

https://webappsa.riziv-inami.fgov.be/silverpages/


Maatregelen voor een betere financiële 
toegankelijkheid

Verhoogde 
tegemoetkoming

Derde 
betalersregeling

Maximumfactuur 
(MAF)

Statuut van 
persoon met 

een chronische 
aandoening



a) Verhoogde tegemoetkoming (VT)

Wat?

• Je betaalt minder remgeld (persoonlijk aandeel) per 
verzorging of verstrekking

Voor wie?

• Automatisch, op basis van een specifieke inkomenssituatie 
(bv. tegemoetkoming als persoon met een handicap)

• Na een inkomensonderzoek uitgevoerd door het ziekenfonds



a) Verhoogde tegemoetkoming (VT)



a) Verhoogde tegemoetkoming



b) Derde betalersregeling

Wat?

• Bedragen blijven hetzelfde maar het ziekenfonds betaalt 
rechtstreeks terug aan de zorgverlener

• Patiënt betaalt enkel persoonlijk aandeel

Voor wie?

• Personen met verhoogde tegemoetkoming (verplicht bij 
huisarts)

• Raadpleging op afstand 

• Sinds 1/1/’22 is verbod op derde betaler opgeheven



b) Derde betalersregeling



c) Maximumfactuur (MAF)

Wat?

• Per jaar maximumbedrag aan persoonlijke aandelen, 
daarboven wordt het volledig wettelijk tarief terugbetaald door 
ziekenfonds

Voor wie?

• Iedereen heeft een MAF-plafond

• Hoogte wordt bepaald door je inkomen of door je situatie



c) Maximumfactuur (MAF)



c) Maximumfactuur (MAF)

• Het remgeld van volgende verstrekkingen telt mee:
o remgeld voor verstrekkingen door artsen, tandartsen, verpleegkundigen, 

kinesitherapeuten en andere zorgverleners;
o remgeld voor geneesmiddelen uit de categorieën A, B en C (Cs en Cx niet) en 

voor magistrale bereidingen;
o remgeld voor technische prestaties zoals operaties, RX-foto’s, 

labonderzoeken;
o bepaalde kosten bij opname in het ziekenhuis zoals het persoonlijk aandeel in 

de ligdagprijs (bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis enkel tot de 365ste 
dag);

o afleveringsmarge voor implantaten;
o griepvaccins
o…

• Meer info: www.riziv.be

http://www.riziv.be/


c) Maximumfactuur (MAF)

• Volgende verstrekkingen tellen NIET mee:
oHonorarium- of ereloonsupplementen

oVerblijfskosten in een instelling voor bejaarden of in een 
woonzorgcentrum

oKostprijs van geneesmiddelen die niet door RIZIV worden terugbetaald

oTandzorgen waarvoor geen terugbetaling door RIZIV gebeurt

oProthesen waarvoor geen terugbetaling door RIZIV gebeurt

oKosten voor ziekenvervoer



c) Maximumfactuur (MAF)

Wat moet je doen? 

• Maximumfactuur wordt automatisch toegekend

• Zit ik al mijn plafond?
o Online je dossier bij ziekenfonds raadplegen
o Aan loket van je ziekenfonds informeren naar de teller

Opgelet! 

Terugbetalingen MAF worden berekend op basis van je inkomsten van 2 jaar 
terug. Als er sinds dat referentiejaar een sterke daling is geweest van het 
inkomen 

behartenswaardige situatie

informeren bij sociaal assistent ziekenfonds!



d) Statuut chronische aandoening

Voor wie?

• Je krijgt het forfait chronisch zieke

• OF je medische kosten bedroegen 8 opeenvolgende kwartalen 
minstens € 365,18 (volledig wettelijk tarief) per kwartaal



d) Statuut chronische aandoening

Wat?

• Een vermindering met 112,62 € van je plafond van 
maximumfactuur

• Mogelijkheid voor derdebetalersregeling bij je huisarts, specialist of 
tandarts  is nu uitgehold

• Statuut wordt automatisch toegekend voor 2 kalenderjaren. Daarna 
automatisch verlengd als je nog aan voorwaarden voldoet. 

TIP!

Neem kopie van het bewijs van je statuut chronische

aandoening en neem dit mee naar de consultatie!



d) Statuut chronische aandoening

Voor wie? 

• Personen met een zeldzame ziekten hebben recht op:
oLangere toekenningsperiode statuut 

oMeer soepele verlenging statuut 

Wat nodig?

• Zeldzame aandoening moet vermeld staan op Orphanet

• Attest van arts-specialist: indienen bij ziekenfonds 



3. Tegemoetkomingen 
van de federale 
overheid 

Deel 2. Maatregelen van de FOD Sociale 
Zekerheid



Vanaf welke leeftijd kan je een tegemoetkoming bij de Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid aanvragen?

oVanaf 21 jaar

oVanaf 18 jaar



Tegemoetkomingen van personen met een 
handicap (FOD SZ)

Algemene voorwaarden

• Leeftijd: 18-65 jaar 

• Zelf aanvragen, wordt niet automatisch toegekend 

• Soort laatste vangnet (eerst andere tegemoetkomingen zoals 
werkloosheid, arbeidsongeschiktheid,…)

• Inkomen altijd van belang!

• Medische erkenning van handicap 

 sociaal assistent ziekenfonds kan dit aanvragen



Tegemoetkomingen voor personen met een 
handicap (FOD SZ)

Wijzigingen:

• Inkomen van partner geen invloed meer op 
integratietegemoetkoming (prijs van de liefde)

• Stijging inkomensvervangende tegemoetkoming met 
10,75% tegen 2024 

• Leeftijdsgrens IVT & IT: gezakt naar 18 jaar

• Verdiengrenzen IT: opgetrokken

• Meer info op www.handicap.fgov.be

http://www.handicap.fgov.be/


Inkomensvervangende tegemoetkoming 
(IVT)

Elementen die van belang zijn:

• Verdienvermogen is gedaald tot 1/3 (66% AO): zou je kunnen 
werken? 

• Gezinssituatie bepaalt categorie tegemoetkoming: 
alleenstaand, samenwonend, personen ten laste,… 

• Inkomen huishouden bepaalt uiteindelijke bedrag

• Vrijstellingsgrenzen inkomen



Integratietegemoetkoming (IT)

Elementen die van belang zijn:

• Bepaalde beperking van zelfredzaamheid: minstens 7 punten 
op schaal van zelfredzaamheid

• Vrijstellingsgrenzen inkomen uit arbeid of vervangingsinkomen

TIP!

Zelfredzaamheid beoordelen op moment

dat je je het slechtst voelt



Andere vormen van ondersteuning

• Toeslag op belastingvrije som inzake personenbelasting

• Abonnement De Lijn

• Parkeerkaart

• Voordelen bij andere instanties: sociaal tarief gas en 
elektriciteit, verhoogde tegemoetkoming,…

• European Disability Card: cultuur, sport en vrije tijd

https://handicap.belgium.be/docs/nl/bijlage-automatisch-
toegekende-maatregelen-volwassenen.pdf

https://handicap.belgium.be/docs/nl/bijlage-automatisch-toegekende-maatregelen-volwassenen.pdf


Meer informatie
Directie-Generaal Personen met een Handicap
• Informatie op website: www.handicap.fgov.be

• MyHandicap: 
o Online aanvragen van tegemoetkoming
o Dossier online raadplegen en invullen
o Via elektronische ID en kaartlezer

• Via contactformulier op website 

Sociaal assistenten
• Ziekenfonds

• Gemeente, OCMW, CAW of sociaal huis, zie 
https://handicap.belgium.be/docs/nl/contactpunten-gemeenten-nl.pdf

• FOD SZ zelf: zitdagen in provincies, nu op afspraak, zie 
https://handicap.belgium.be/docs/nl/zitdagen-vlaanderen-brussel.pdf

http://www.handicap.fgov.be/
https://handicap.belgium.be/docs/nl/contactpunten-gemeenten-nl.pdf
https://handicap.belgium.be/docs/nl/zitdagen-vlaanderen-brussel.pdf


Pauze 
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4. Vlaamse sociale 

bescherming
• Inleiding en Principe

• 3 zorgbudgetten

• Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

• Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

• (Zorgbudget voor mensen met een handicap)

• Mobiliteitshulpmiddelen

• Woonzorgcentra

• Psychiatrische Verzorgingstehuizen en Initiatieven 
voor Beschut Wonen

• Revalidatie

• Thuiszorg



Ben je verplicht om je zorgpremie voor de Vlaamse sociale 
bescherming te betalen?



Principe VSB

• = extra bescherming bovenop de federale

sociale zekerheid

• Voor wie?
oMensen die een lange periode veel zorg nodig hebben

• Hoe?
oVerplichte zorgpremie: 

• Jaarlijkse bijdrage van €58 of €29 (VT)

• Vanaf 26 jaar

• Aansluiting bij zorgkas

=> Recht op tegemoetkomingen in de vorm van een zorgbudget
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Vlaamse sociale bescherming bestaat uit …

Uitdovend! 
Opgegaan in Groeipakket: 
ondersteuningstoeslag



1. Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Wat?

• €135 per maand voor niet-medische kosten

• Vrij te besteden

• Mantelzorg en thuiszorg

• Residentiële zorg

Voor wie?

• Aangesloten bij de VSB

• Geen leeftijdsgrens

• Zwaar zorgbehoevend: bewijzen met een attest
o Residentiële zorg: verblijfsattest
o Mantel- en thuiszorg: geldig attest (ziekenfonds, gezinszorg, FOD)

Hoe aanvragen?

• Vaststelling zorgbehoefte

• Attest aan zorgkas of automatisch



2. Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Wat?

• Maximaal € 683 per maand 

• 5 categorieën: zorgzwaarte en (gezins)inkomen 

• Vrij te besteden

Voor wie?

• Aangesloten bij VSB

• +65 jaar

• Minstens 7 punten op ‘schaal van zelfredzaamheid’



2. Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Hoe aanvragen? 

• Online vragenlijst invullen met eID

• Hulp nodig bij invullen?
oDienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds

oOCMW

oMaatschappelijk werker van je gemeente

• Verwittig je behandelend arts

• Gesprek met arts



4. Vlaamse sociale 
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Mobiliteitshulpmiddelen

Wat?

• Tegemoetkoming in kosten voor aankoop of huur van een 
mobiliteitshulpmiddel

• Bv: Een rolstoel, elektrische scooter, duwwandelwagen, 
driewielfiets ... 

Voor wie?

• Aangesloten bij VSB

• Geen leeftijdsgrens

• Voorgeschreven door arts of gespecialiseerde zorgverlener



Mobiliteitshulpmiddelen

Hoe aanvragen?

1. Voorschrift of rapport van huisarts of gespecialiseerd team 

2. Naar een verstrekker van mobiliteitshulpmiddelen (bandagist):
1. advies over mogelijkheden
2. hulpmiddel voorstellen
3. aanvraagformulier invullen

3. Verstrekker stuurt aanvraag naar zorgkas

4. Brief met beslissing van zorgkas of en voor welk mobiliteitshulpmiddel 
ontvang je een tegemoetkoming 

5. Verstrekker bezorgt je je hulpmiddel
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5. Vlaams Agentschap 
voor Personen met een 
Handicap

• Principe

• Soorten hulp

• Rechtstreeks toegankelijke hulp 

• Persoonsvolgend budget 

• Hulpmiddelen en aanpassingen



Kan je bij het VAPH terecht voor aanpassingen 

aan je woning?



Principe VAPH

• Budgetten en tegemoetkomingen voor 
personen met een handicap 

=> Zorg en ondersteuning op maat financieren

Voorwaarden:

• Handicap moet erkend zijn: wordt nagegaan bij 1ste steunaanvraag

• < 65 jaar

• In Vlaanderen wonen

• Verblijfsvoorwaarden: 5 jaar ononderbroken of 10 jaar in je leven in 
België zijn



5. Vlaams Agentschap 
voor Personen met een 
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Soorten hulp

• Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH): 
o beperkte, handicap-specifieke ondersteuning voor wie af en toe hulp nodig 

heeft

o geen aanvraag VAPH nodig

• Persoonsvolgend Budget (PVB): 
o intensieve ondersteuning

o gepersonaliseerd bedrag per jaar = “persoonsvolgend”

o zorg en ondersteuning inkopen bij eigen netwerk of professionelen 
(al of niet VAPH-erkend)

• Hulpmiddelen en aanpassingen: 
o tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen aan je woning of wagen



Soorten hulp

• Beperkte, handicap-specifieke ondersteuning voor wie af en toe hulp 
nodig heeft

• Geen aanvraag VAPH, rechtstreeks met zorgaanbieder

• Maximaal acht punten per kalenderjaar besteden + maximale eigen 
bijdrage

• Ondersteuningsvormen:
o Begeleiding: individuele of groepssessies
o Dagopvang
o Verblijf (overnachting)

• Aanbod: https://isis.vaph.be/wegwijzer/rth

• https://www.vaph.be/video/rechtstreeks-toegankelijke-hulp-rth

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

https://isis.vaph.be/wegwijzer/rth
https://www.vaph.be/video/rechtstreeks-toegankelijke-hulp-rth


Soorten hulp

Procedure:

1. Je vraag goed in kaart brengen

2. Ondersteuningsplan opstellen, evt. met hulp van dienst 
ondersteuningsplan (DOP) of dienst maatschappelijk 
werk van ziekenfonds

> Bezorgen aan VAPH

3. Opstellen multidisciplinair verslag door multidisciplinair team
> Bezorgen aan VAPH

4. Commissie beoordeelt aanvraag: erkenning handicap, budgetcategorie 
en prioriteitengroep (geen termijn)

=> Aanbod: www.zorgwijs.be/index

Persoonsvolgend budget (PVB)

http://www.zorgwijs.be/index


Soorten hulp

Procedure:

1. Eerst aanvragen, dan pas aankopen!

2. Formulier aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen invullen 

> Bezorgen aan VAPH

3. Contact opnemen met multidisciplinair team 
dat gespecialiseerd is in hulpmiddelen

> Verslag bezorgen aan VAPH

Soms vereenvoudigde aanvraag mogelijk
bv. bij vervanging

Hulpmiddelen en aanpassingen



Soorten hulp

Voorbeelden hulpmiddelen:

• Statafel

• Badsteun

• Schrijfhulp

• Hulpmiddelen voor het gebruik van computer of tablet

• …

Aanbod hulpmiddelen: Hulpmiddelendatabank VAPH 

www.vaph.be/hulpmiddelen/databank

Hulpmiddelen en aanpassingen

http://www.vaph.be/hulpmiddelen/databank
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6. Belangrijk om 
mee naar huis te 
nemen



6. Belangrijk om mee naar huis te nemen

• Hoe krijgen waar je recht op hebt? 

 Maak een afspraak met de sociaal 
assistent van je ziekenfonds!

• Check voor jezelf:
 Recht op verhoogde tegemoetkoming, statuut 

chronische aandoening, IVT, IT, zorgbudget, … ?
 Nood aan mobiliteitshulpmiddel?
 Erkende handicap?  Recht op ondersteuning VAPH?



Bedankt!
Vullen jullie nog even 
het evaluatieformulier 
in?

https://forms.gle/EvcC
GEjknW1UnPEe8

https://forms.gle/EvcCGEjknW1UnPEe8


Honger naar meer 
informatie?

1. Volg ons op Facebook 

2. Volg VPP vzw op Twitter of op 
Instagram

3. Blijf op de hoogte van onze 
activiteiten via LinkedIn

4. Schrijf je in voor onze digitale 
Nieuwsbrief Samenspraak door een 
mailtje te sturen naar 
info@vlaamspatientenplatform.be

Andere infosessies en brochures

https://www.facebook.com/vlaamspatientenplatform/
https://twitter.com/vppvzw
https://www.instagram.com/vppvzw/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQG_S4wUX1LTsgAAAYPk_n04uTOAYIjqwxxroGqTEduF99gDG07j4xBTzoV1FghY7nqxSoRXmtNyqIKAHAbcQYsuxPSxO1K2DPa1ZCw3ZaBOUV05bd3uca5jbe1GaaNYEiWr6oE=&original_referer=&sessionRedirect=https://www.linkedin.com/company/vlaams-pati%C3%ABntenplatform-vzw
https://vlaamspatientenplatform.be/nl/publicaties?categories[nieuwsbrief][subcategories]=all


www.vlaamspatientenplatform.be

info@vlaamspatientenplatform.be

www.facebook.com/vlaamspatientenplatform

www.twitter.com/VPPvzw 

Meer informatie?

Vlaams Patiëntenplatform vzw

Groenveldstraat 15

3001 Heverlee

016 23 05 26

470.448.218 – RPR – Leuven


