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WAT IS DAT?
•

Een cheque die je gebruikt om gezonder te eten, meer te bewegen, je mentaal
beter te voelen of te minderen/stoppen met roken, alcohol of drugs.

•

Een cheque die je gebruikt voor de begeleiding hiervoor.

•

Een cheque waarmee je maximum 45 euro terugkrijgt van het deel dat je zelf
betaalt.

•

Je kunt maximum 4 cheques gebruiken: 1 cheque om gezonder te eten, 1
cheque om meer te bewegen, 1 cheque om je mentaal beter te voelen en 1
cheque om te minderen of stoppen met roken, alcohol of drugs.

BIJ WIE KAN JE DE CHEQUE
GEBRUIKEN?
In deze folder lees je bij welke zorgbegeleiders je de cheque kan gebruiken.
Let op: de zorgbegeleiders moeten erkend zijn. Het gaat om diëtisten,
kinesitherapeuten, orthopedagogen en psychologen met een visum. Vraag dit na
bij je zorgbegeleider.
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JE WIL HULP OM GEZONDER TE ETEN
Wie helpt je?
Een diëtist helpt je gezonder te eten. Eerst spreek je met de diëtist om kennis te
maken, daarna geeft de diëtist je advies.

Hoeveel kost het?
• Je betaalt tussen 35 euro en 50 euro per sessie.
• Je mutualiteit betaalt een deel terug.
• Volg je minimum 3 sessies? Dan krijg je met de cheque nog tot 45 euro extra
terugbetaald.

Hoe zoek je een diëtist?
• Praat met je huisarts of mutualiteit.
• Zoek zelf een diëtist op https://vbvd.be/vind-een-dietist.

Heb je een voorschrift van je huisarts nodig?
• Neen.

Wanneer is je diëtist erkend?
• Je diëtist is enkel erkend als hij of zij een
visum heeft.
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JE WIL HULP OM MEER TE BEWEGEN
Wie helpt je?
Een kinesitherapeut helpt je om meer te bewegen. De kinesitherapeut gaat bijvoorbeeld oefeningen
geven. Eerst spreek je met de kinesitherapeut om kennis te maken, daarna maakt de kinesitherapeut
een schema voor je om meer te bewegen.

Hoeveel kost het?
• Je betaalt geen vaste prijs: je bespreekt de prijs met de kinesitherapeut.
• Je mutualiteit betaalt een deel terug.
• Volg je minimum 3 sessies? Dan krijg je met de cheque tot 45 euro extra terugbetaald.

Hoe zoek je een kinesitherapeut?
• Praat met je huisarts of mutualiteit.
• Zoek zelf een kinesitherapeut op www.desocialekaart.be.

Heb je een voorschrift van je huisarts nodig?
• Ja.

Wanneer is je kinesitherapeut erkend?
• Je kinesitherapeut is enkel erkend als hij of zij een visum heeft.
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JE WIL HULP OM JE MENTAAL
BETER TE VOELEN
Wie helpt je?

N

De psycholoog of orthopedagoog helpt je bij mentale problemen zoals angst en depressie.
• Je gaat naar de eerstelijnspsycholoog voor snelle, kortdurende hulp. Je probleem mag
nog niet te groot zijn. Per kalenderjaar heb je recht op maximaal 8 individuele sessies of 5
groepssessies bij een eerstelijnspsycholoog.
• Je gaat naar de klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog voor langdurige hulp. Hij
of zij is specialist in zwaardere problemen.

Hoeveel kost het?

Bij de eerstelijnspsycholoog:
• Je betaalt 11 euro voor 1 gesprek.
• Heb je een verhoogde tegemoetkoming? Je betaalt 4 euro voor 1 gesprek.
• Je mutualiteit betaalt niets terug.
• Volg je minimum 3 sessies? Dan krijg je met de cheque tot 45 euro terugbetaald.
Bij de klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog:
• Je betaalt tussen 45 euro en 55 euro voor 1 gesprek.
• Je mutualiteit betaalt een deel terug.
• Volg je minimum 3 sessies? Dan krijg je met de cheque nog tot 45 euro extra
terugbetaald.

Hoe zoek je een psycholoog of orthopedagoog?
•
•
•
•

Praat met je huisarts of mutualiteit.
Zoek zelf een eerstelijnspsycholoog op www.elpkwadraat.be/onze-psychologen.
Zoek zelf een klinisch psycholoog op https://vvkp.be/zoek-psycholoog.
Zoek zelf een klinisch orthopedagoog op https://vvo.be/lijst-orthopedagogen/.

Heb je een voorschrift van je huisarts nodig?
• Neen.

Wanneer is je psycholoog of orthopedagoog erkend?
• Je eerstelijnspsycholoog, klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog is enkel erkend als
hij of zij een visum heeft.
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JE WIL HULP OM TE MINDEREN OF STOPPEN
MET TABAK, ALCOHOL OF DRUGS
Wie helpt je?
Ook om te minderen of stoppen met roken, alcohol of drugs kan je terecht bij een psycholoog.
• Je gaat naar de eerstelijnspsycholoog voor snelle, kortdurende hulp. Je probleem mag nog niet
te groot zijn. Per kalenderjaar heb je recht op maximaal 8 individuele sessies of 5 groepssessies
bij een eerstelijnspsycholoog.
• Je gaat naar de klinisch psycholoog voor langdurige hulp. Hij of zij is specialist in zwaardere
problemen.

Hoeveel kost het?
Bij de eerstelijnspsycholoog
• Je betaalt 11 euro voor 1 gesprek.
• Heb je een verhoogde tegemoetkoming? Je betaalt 4 euro voor 1 gesprek.
• Je mutualiteit betaalt niets terug.
• Volg je minimum 3 sessies? Dan krijg je met de cheque tot 45 euro terugbetaald.
Bij de klinisch psycholoog:
• Je betaalt tussen 45 euro en 55 euro voor 1 gesprek.
• Je mutualiteit betaalt een deel terug.
• Volg je minimum 3 sessies? Dan krijg je met de cheque nog tot 45 euro extra terugbetaald.

Hoe zoek je een psycholoog?
• Praat met je huisarts of mutualiteit.
• Zoek zelf een klinisch psycholoog op https://vvkp.be/zoekpsycholoog.
• Zoek zelf een eerstelijnspsycholoog op www.elpkwadraat.be/onze-psychologen.

Heb je een voorschrift van je huisarts nodig?
• Neen.

Wanneer is je psycholoog erkend?
• Je eerstelijnspsycholoog of klinisch psycholoog is enkel erkend als hij of zij een visum heeft.
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De gezondheidscheque is een actie van het Chronic Care Project empact!
en Logo Midden-West-Vlaanderen vzw.

Heb je vragen?
• Neem een kijkje op onze webpagina www.empactzorgt.be
• Mail naar jana.empact@wvlzorgt.be
• Bel Jana op via 051 23 17 46
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