
1/4

JOUW CHEQUE VAN MAXIMUM 45 EURO  
VOOR EEN BETERE GEZONDHEID

deze cheque helpt je op weg om …

gezonder te eten    

meer te bewegen 

je mentaal beter te voelen   

te minderen of stoppen met roken, alcohol of drugs

aan de doorverwijzer: 
• kruis hierboven aan waarom je deze cheque aan je cliënt geeft. 
• zet hiernaast je stempel of handtekening.

Wie kan deze cheque gebruiken?
•  Je hebt een chronische aandoening en/of je krijgt een verhoogde tegemoetkoming.

•  Je woont in:  
Regio Roeselare: Ardooie, Hooglede, Ledegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare, Staden.

Regio Tielt: Dentergem, Ingelmunster, Izegem, Lendelede, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Tielt, Ruiselede, Wingene.

Regio Ieper: Heuvelland, Houthulst, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Poperinge, Vleteren, Zonnebeke.

Wanneer kan je deze cheque gebruiken?
•  Je wil gezonder eten, meer bewegen, je mentaal beter voelen of minderen/stoppen met roken, alcohol of drugs.

•  Je krijgt hierbij hulp van ‘een erkende zorgbegeleider’: het betreft diëtisten, kinesitherapeuten, orthopedagogen en 
 psychologen met een visum. Vraag dit na bij je zorgbegeleider.

•  Je gaat minimum 3 keer bij deze begeleider langs.

•  Je derde sessie is ten laatste op 31 december 2022.

Wat krijg je terugbetaald met deze cheque?
•  Bij hulp van ‘een erkende zorgbegeleider’ betaal je altijd een deel van de sessies zelf. Soms betaalt de mutualiteit ook 

een deel van de sessies. 

• Je krijgt met deze cheque maximum 45 euro terug 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/stoppen met roken, alcohol en drugs.



Hoe gebruik je deze cheque?

1. Vul zelf de info in dit kader in:

Familienaam: ___________________________________________________________________________________

Voornaam: ______________________________________________________________________________________ 

Rijksregisternummer: ____________________________________________________________________________

Straat en huisnummer: ___________________________________________________________________________

Postcode en gemeente: __________________________________________________________________________

GSM-nummer:____________________________________________________________________________________  

E-mail: __________________________________________________________________________________________

Rekeningnummer:  BE ___________________________________________________________________________

Handtekening*: 

* Hierbij geef ik mijn akkoord voor het gebruik van mijn persoonlijke gegevens volgens de privacy clausule van empact. Meer informatie vind je op www.empactzorgt.be.

2. Geef dit formulier door aan je erkende zorgbegeleider. Hij of zij vult dit kader in.  
    Jij moet dit kader dus niet invullen.

•  Waarom krijgt je patiënt een gezondheidscheque? (kruis aan)

Chronische aandoening  

 Verhoogde tegemoetkoming

• Wat is jouw functie? (kruis aan) 

 Diëtist

 Kinesitherapeut

 Eerstelijnspsycholoog

 Klinisch psycholoog

 Klinisch orthopedagoog
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DATUM NAAM BEGELEIDER
BEDRAG PERSOONLIJK 

AANDEEL PATIËNT
HANDTEKENING  

BEGELEIDER

Sessie 1

Sessie 2

Sessie 3

Sessie 4

Sessie 5

Sessie 6

TOTAAL

 

• Extra info voor de begeleider: 

Zijn er meer dan 6 sessies? Noteer de sessies verder op de achterkant van dit blad.

Heb je vragen over de gezondheidscheque? Mail jana.empact@wvlzorgt.be.

3. Na de laatste sessie krijg je dit formulier terug van je begeleider.
•  Stuur alles met de post naar:

Logo Midden-West-Vlaanderen
t.a.v. Jana Rotsaert
Mandellaan 101
8800 Roeselare 

of  scan alles en mail het naar jana.empact@wvlzorgt.be.

Doe dit binnen de 14 dagen na je laatste sessie. 

4. We krijgen het formulier.  
•  Maximum 2 maanden erna betalen we je tot €45 terug van het deel dat je zelf betaald hebt.

NAAR EEN GEZONDER LEVEN
We wensen je veel succes op je weg

•  Vul hieronder de gevolgde sessies in.
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WIL JE MEER BEWEGEN, GEZONDER ETEN, 
JE MENTAAL BETER VOELEN, MINDEREN OF 
STOPPEN MET ROKEN, ALCOHOL OF DRUGS?

De gezondheidscheque helpt je op weg!
Met de gezondheidscheque krijg je  
tot €45 terugbetaald bij het volgen van  
sessies naar een gezonde levensstijl.

Meer informatie vind je terug op www.empactzorgt.be


