
 
 

 

 

GEZONDHEIDSCHEQUE 

Regio Ieper-Roeselare-Tielt 

Info voor de doorverwijzer (apotheker, huisarts, 

thuisverpleegkundige, maatschappelijk werker, CAW, lokaal bestuur) 

De gezondheidscheque werd in het leven geroepen om personen aan te sporen om gezonder 

te eten, meer te bewegen, zich mentaal beter te voelen, te minderen of stoppen met roken, 

alcohol of drugs.  

Met de gezondheidscheque krijgen ze een financieel duwtje in de rug om beroep te doen op 

begeleiding door een zorgbegeleider zoals een diëtist, kinesitherapeut, orthopedagoog of 

psycholoog. Die helpt hen om de eerste stappen te zetten naar een gezonde leefstijl én om 

het vol te houden.  

De gezondheidscheque is een initiatief van Chronic Care Project empact! en Logo Midden-

West-Vlaanderen vzw. 

Wie kan de gezondheidscheque gebruiken?  

De cheque is geldig voor personen met een chronische aandoening en/of personen die recht 

hebben op verhoogde tegemoetkoming en met woonplaats in: 

• Regio Ieper (Heuvelland, Houthulst, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, 

Mesen, Poperinge, Vleteren, Zonnebeke) 

• Regio Roeselare (Ardooie, Hooglede, Ledegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare, 

Staden) 

• Regio Tielt (Dentergem, Ingelmunster, Izegem, Lendelede, Meulebeke, 

Oostrozebeke, Pittem, Tielt, Ruiselede, Wingene) 

Wat wordt bedoeld met een chronische aandoening?  

De cheque is geldig voor alle patiënten met een chronische aandoening. Dus niet enkel voor 

patiënten met het statuut chronische aandoeningen.  

Wat wordt bedoeld met verhoogde tegemoetkoming?  

Personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming. Zij betalen 

minder voor gezondheidszorg en hebben nog andere financiële voordelen. 

 

Wat is de gezondheidscheque nu concreet?  

Personen die in aanmerking komen kunnen de gezondheidscheque gebruiken om zich te laten 

begeleiden naar een gezonde leefstijl door een erkend zorgbegeleider (vb. diëtist, 

kinesitherapeut, klinisch psycholoog, klinisch orthopedagoog, eerstelijnspsycholoog).  

 

 

 



 
 

 

Als ze beroep doen op een erkend zorgbegeleider, bijvoorbeeld een diëtist, betalen ze altijd 

een deel zelf. Soms betaalt de mutualiteit ook een deel terug. 

Met de cheque krijgen ze tot maximum 45 euro terug van het deel dat ze zelf betalen. Ze 

moeten wel minimaal drie begeleidingssessies volgen.  

Per thema (voeding, beweging, middelengebruik, geestelijke gezondheid) kunnen ze een 

cheque inzetten. Elke persoon kan dus gebruik maken van maximum vier cheques.  

Opgelet! De cheque kunnen ze enkel gebruiken bij erkende zorgbegeleiders. Meer informatie 

kan je hier terugvinden.  

Wat wordt verwacht van jou als doorverwijzer?  

Als (huis)arts, apotheker, ziekenfonds, thuisverpleegkundige, maatschappelijk werker of 

lokaal bestuur kan je een gezondheidscheque geven aan cliënten die hiervoor in aanmerking 

komen. Op de gezondheidscheque kan je in het kadertje aangeven dat de doorverwijzing via 

jou gebeurde. Dat kan met behulp van een stempel of door je naam/handtekening te noteren 

in het kadertje.  

Daarnaast kan je gericht doorverwijzen naar erkende zorgbegeleiders die de begeleiding 

kunnen geven naar voeding, beweging, middelengebruik of geestelijke gezondheid.  

Welke begeleiding komt in aanmerking? 

Met de gezondheidscheque kan je cliënt aankloppen bij volgende erkende zorgbegeleiders: 

• Kinesitherapeuten 
• Eerstelijnspsychologen 
• Klinisch psychologen of klinisch orthopedagogen 
• Diëtisten 

Hoe weet je of een zorgbegeleider erkend is? 

• Een kinesitherapeut, eerstelijnspsycholoog, klinisch psycholoog, klinisch 
orthopedagoog en diëtist is erkend als hij/zij een visum van de Federale 
Overheidsdienst Volksgezondheid heeft. Meer info hierover vind je in de folder.   

Om de cheque te kunnen gebruiken moet je cliënt minimaal 3 begeleidingssessies volgen 

binnen één leefstijlthema. De derde sessie moet bovendien plaatsvinden voor 31/12/2022. 

Bijvoorbeeld: Je cliënt kiest om de cheque in te zetten voor begeleiding naar een 

gezonde leefstijl op het vlak van voeding bij een diëtist. Dan moet je cliënt drie 

sessies volgen bij een diëtist om de cheque te kunnen gebruiken.  

Eenzelfde persoon kan voor elk leefstijlthema (voeding, beweging, middelengebruik of 

geestelijke gezondheid) een andere gezondheidscheque gebruiken. Het aantal cheques dat 

eenzelfde persoon kan gebruiken is dus maximaal 4.  

Bijvoorbeeld: Je cliënt wil zowel stoppen met roken en gezonder gaan eten. Dan kan 

je cliënt twee gezondheidscheques gebruiken.  

 

 

https://empactzorgt.be/acties/gezondheidscheque/


 
 

 

Welke formulieren moet je cliënt invullen?  

Je cliënt moet zelf een aantal gegevens invullen in het formulier bij de gezondheidscheque 

om de betaling van de cheque mogelijk te maken. Daarnaast moet ook de zorgbegeleider 

die de begeleiding geeft het kader in het formulier invullen en ondertekenen.  

Om de terugbetaling van maximum €45 te ontvangen, moet je cliënt het formulier maximum 

2 weken na de laatst gevolgde begeleidingssessie indienen per mail 

via jana.empact@wvlzorgt.be of opsturen per post naar Logo Midden-West-Vlaanderen 

t.a.v. Jana Rotsaert, Mandellaan 101, 8800 Roeselare. 

Welk tarief moet je cliënt betalen aan de begeleider van de leefstijlsessies en 

wat krijgt hij terugbetaald? 

Je cliënt betaalt het gebruikelijke tarief aan de zorgbegeleider die hem begeleidt naar een 

gezonde leefstijl.   

Je cliënt betaalt bij die zorgbegeleider altijd een deel zelf ook als hij beroep kan doen op 

verhoogde tegemoetkoming. 

Met de cheque krijgt je cliënt tot maximum 45 euro terug van het deel dat hij zelf 

betaalt.  

Meer info 

Meer info vind je op de webpagina of contacteer Jana Rotsaert via volgende gegevens.  

• E-mailadres: jana.empact@wvlzorgt.be  

• Telefoonnummer: 051/23.17.46 

Downloads 

• Link naar gezondheidscheque 

• Link naar de folder 

mailto:jana.empact@wvlzorgt.be
https://empactzorgt.be/acties/gezondheidscheque/
mailto:jana.empact@wvlzorgt.be
https://empactzorgt.be/fileadmin/media/empact/Documenten/gezondheidscheque-nummer-DEF2.pdf
https://empactzorgt.be/fileadmin/media/empact/Documenten/folder-DRUK-DEF2.pdf

