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Gezondheidscheque: veel gestelde vragen 

ALGEMEEN 

1. Voor welke leeftijden is de cheque geldig?  

• De gezondheidscheque is geldig voor zowel kinderen als volwassenen. Wel moet 

voldaan zijn aan de voorwaarden: de persoon heeft recht op verhoogde 

tegemoetkoming en/of heeft een chronische aandoening en woont in de regio Midden-

West-Vlaanderen. 

 

2. Hoeveel cheques kan je maximum gebruiken?  

• 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. 

• Je kan geen 2 cheques gebruiken voor eenzelfde thema.  

 

3. Ik wil veranderen van zorgbegeleider, wat nu?  

• Je gaat bijvoorbeeld 2 keer langs bij klinisch psycholoog X. Je hebt geen klik met 

psycholoog X. Je kiest om te veranderen van klinisch psycholoog. Vanaf nu volg je 

sessies bij klinisch psycholoog Y.  

• Je kan nog steeds gebruik maken van de cheque, zolang je maar minimum 3 sessies 

volgt. Je laat je cheque invullen en ondertekenen door de verschillende 

zorgbegeleiders.   

 

4. Hoe wordt bepaald hoeveel je van de €45 terugkrijgt?  

• Je zorgbegeleider vult per sessie het bedrag in dat je zelf moet betalen. De som hiervan 

voor de verschillende sessies die je gevolgd hebt, is het bedrag dat je terug betaald 

krijgt. Opgelet! Je moet wel minimaal 3 sessies gevolgd hebben om terugbetaling te 

kunnen krijgen.  

 

5. Moet je betalen voor de gezondheidscheque?  

• Neen. De cheque kan je gratis krijgen via een doorverwijzer (huisarts, apotheker, lokaal 

bestuur, ziekenfonds, maatschappelijk werker, thuisverpleegkundige,…). 

 

6. Moet ik de gezondheidscheque terug meenemen naar huis na elke sessie? 

• Ja. Als je een sessie gevolgd hebt bij een zorgbegeleider laat je het formulier invullen 

en ondertekenen. Je neemt de cheque telkens terug mee naar huis. Tenzij je afspreekt 

met de zorgbegeleider dat hij/zij de cheque bijhoudt totdat je minimaal 3 sessies 

gevolgd hebt.  

 

7. Ik ben mijn gezondheidscheque kwijt. Wat nu?  

• Vraag een nieuwe cheque aan via jana.empact@wvlzorgt.be en vraag aan je 

zorgbegeleider om de cheque opnieuw in te vullen.  

mailto:jana.empact@wvlzorgt.be
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8. Ik verhuis naar een regio waar de cheque niet geldig is. Wat nu?  

• De gezondheidscheques worden gefinancierd door het Chronic Care project empact! 

dat werkzaam is in de regio’s Ieper, Roeselare, Izegem en Tielt. Jammer genoeg kan 

je de cheque dus niet meer gebruiken als je verhuist.  

 

9. Ik woon in Diksmuide of Kortemark, kan ik gebruik 

maken van de gezondheidscheque?  

• De regio’s die gebruik kunnen maken van de 

gezondheidscheque zijn op de kaart omlijnd met de 

blauwe lijn (Regio Ieper, Roeselare en Izegem-Tielt).  

• De gezondheidscheques worden gefinancierd door 

het Chronic Care project empact!. Diksmuide en 

Kortemark liggen niet binnen de empact!-regio. Om 

die reden kunnen inwoners van Diksmuide en 

Kortemark geen gebruik maken van de 

gezondheidscheque.  

 

10. Hoeveel sessies mag ik maximum volgen bij een 

zorgbegeleider?  

• Dat is om het even. Je mag zoveel sessies volgen als je wilt bij een erkend 

zorgbegeleider. Je moet minimum 3 sessies volgen bij een erkend zorgbegeleider om 

tot €45 terugbetaald te krijgen.  

 

11. Welke chronische ziekten komen in aanmerking?  

• Als je een chronische aandoening hebt, kan je de gezondheidscheque gebruiken. Dus 

niet enkel personen met het statuut chronische aandoeningen. Om welke chronische 

aandoeningen gaat het dan? Er is geen eindige lijst van chronische ziekten die in 

aanmerking komen voor de gezondheidscheque. Enkele voorbeelden van 

aandoeningen zijn: hart- en vaatziekten, kanker, chronische luchtwegaandoeningen, 

diabetes, psychische aandoeningen, gevolgen van verwondingen, artrose, 

neurologische aandoeningen, leverziekten en chronische nierziekten.  

 

12. Heb ik recht op een verhoogde tegemoetkoming?  

• In bepaalde gevallen hebben personen automatisch recht op verhoogde 

tegemoetkoming, sommigen moeten eerst een aanvraag indien bij de mutualiteit. 

• Er zijn 2 mogelijkheden: je kan recht hebben op basis van bepaalde sociale 

voordelen/statuten OF op basis van je gezinsinkomen. 

o Op basis van sociaal statuut: je krijgt automatisch recht de verhoogde 

tegemoetkoming als je een van de volgende sociale uitkeringen hebt: 

▪ het leefloon van het OCMW (minstens gedurende 3 maanden) 

▪ de inkomensgarantie voor ouderen 

▪ de toelage voor personen met een handicap, toegekend door de 

Federale overheidsdienst (FOD) sociale zekerheid 

▪ de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden 

EN 
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▪ een kind met een erkende handicap van minstens 66% 

▪ de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV’s) 

▪ een weeskind die beide ouders verloren heeft 

Op je mutualiteitsklever staat links onderaan een code van 2 keer 3 cijfers. Is het laatste 

cijfer een 1, dan heb je al recht op de verhoogde tegemoetkoming. Je hoeft dus geen 

aanvraag te doen. 

o Op basis van gezinsinkomsten: je moet eerst een aanvraag indienen bij de 

mutualiteit 

▪ Je huidig gezinsinkomen ligt onder het jaarlijks grensbedrag 

(alleenstaande 22.315,89 euro + 4.131,28 euro per bijkomend gezinslid) 

en  

• Je bent weduwnaar/weduwe, invalide, gepensioneerde 

• Je bent erkend als persoon met een handicap 

• Je bent al minstens 1 jaar volledig werkloos of in 

arbeidsongeschiktheid 

• Een eenoudergezin. 

▪ Je bevindt zich niet in een van bovengenoemde situaties maar je huidig 

gezinsinkomen is langer dan het jaarlijks grensbedrag (alleenstaande 

20.292,99 euro + 3.753,71 euro per bijkomend gezinslid)  

De mutualiteit zal op basis van een onderzoek nagaan of je aan de voorwaarden 

voldoet. Zo ja, dan kan je onmiddellijk genieten van de verhoogde tegemoetkoming. 

VOEDING 

13. Mag ik met de gezondheidscheque ook sessies volgen bij een 

lifestylecoach/voedingscoach/gewichtscoach/…?  

• Neen. Enkel erkende zorgbegeleiders met een FOD visum komen in aanmerking.  

 

BEWEGEN 

14. Mag ik met de cheque begeleidingssessies bij een Bewegen op Verwijzing-coach 

volgen?  

• Met de gezondheidscheque kan je aankloppen bij volgende zorgbegeleiders: diëtisten, 
kinesitherapeuten, eerstelijnspsychologen, klinisch psychologen of klinisch 
orthopedagogen.  
De Bewegen Op Verwijzing-coachen zijn jammer genoeg niet als aparte discipline 
opgenomen in dit lijstje en dat vinden we zelf ook enorm jammer. We hebben hiervoor 
geijverd maar het is ons niet gelukt. Het heeft te maken met de financiering van het 
project.  

• Specifiek voor begeleiding naar meer beweging komt enkel begeleiding door een 
kinesitherapeut in aanmerking. Dit betekent wel dat de gezondheidscheque kan 
gebruikt worden voor begeleiding door een BOV-coach die een diploma voor 
kinesitherapeut heeft en hiervoor een FOD visum heeft. BOV-coachen zonder diploma 
voor kinesitherapeut komen jammer genoeg niet in aanmerking.  
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MENTALE GEZONDHEID 

15. Ik heb 2 sessies bij een eerstelijnspsycholoog gevolgd. Nu word ik doorverwezen 

naar een klinisch psycholoog voor de volgende sessies. Kan ik nog steeds gebruik 

maken van de cheque?  

• Ja, je neemt de cheque mee naar de klinisch psycholoog en vraagt om het formulier 

verder aan te vullen.  

 

16. Wat is het verschil tussen een klinisch psycholoog en een klinisch orthopedagoog?  

• Een klinisch psycholoog stelt een diagnose van de klachten van de patiënt. Vervolgens 

behandelt of begeleidt de klinisch psycholoog de patiënt.  

• Een klinisch orthopedagoog stelt ook een diagnose. De klinisch orthopedagoog focust 

op problemen in verband met de opvoeding en de ontwikkeling van personen. 

Vervolgens behandelt of begeleidt de klinisch orthopedagoog de patiënt ook.  

 

17. Wat is het verschil tussen een eerstelijnspsycholoog en een klinisch psycholoog?  

• De eerstelijnspsycholoog is makkelijk te bereiken. De eerstelijnspsycholoog kan je 

vergelijken met de huisarts, maar dan voor mentale gezondheid. Je kan er voornamelijk 

terecht met minder ernstige problemen zoals burn-out, stress, angst, 

relatieproblematieken,…. Bij ernstigere problemen kan de eerstelijnspsycholoog jou 

doorverwijzen naar een klinisch psycholoog of psychiater.  

• Een klinisch psycholoog behandelt ernstigere mentale problemen.  

 

18. Is de gezondheidscheque geldig bij een psychotherapeut?  

• Neen. Omdat de titel van psychotherapeut niet beschermd is, kan iedereen zich 

eigenlijk psychotherapeut noemen.  

MIDDELENGEBRUIK 

19. Kan ik met de cheque begeleidingssessies bij een tabakoloog volgen?  

• Met de gezondheidscheque kan je aankloppen bij volgende zorgbegeleiders: diëtisten, 
kinesitherapeuten, eerstelijnspsychologen, klinisch psychologen of klinisch 
orthopedagogen. De tabakologen zijn jammer genoeg niet als aparte discipline 
opgenomen in dit lijstje en dat vinden we zelf ook enorm jammer. We hebben hiervoor 
geijverd maar het is ons niet gelukt. Het heeft te maken met de financiering van het 
project.  

• Specifiek voor begeleiding naar minder middelengebruik (tabak, alcohol en drugs) komt 
enkel begeleiding door een eerstelijns of klinisch psycholoog in aanmerking. Dit 
betekent wel dat de gezondheidscheque kan gebruikt worden voor 
rookstopbegeleiding door een tabakoloog die een diploma psychologie heeft en 
hiervoor een FOD visum heeft. Tabakologen zonder diploma psychologie komen 
jammer genoeg niet in aanmerking.  
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VRAGEN VOOR DOORVERWIJZERS 
 
20. Moeten cliënten een attest indienen van een verhoogde tegemoetkoming of een 

chronische aandoening.  

• Neen. Dat is niet nodig.  
 
21. Is dit een eindig project?  

• Ja. De laatste begeleidingssessie van de cliënt moet plaatsvinden voor 31/12/2022.  
 
22. Is de cheque over heel Vlaanderen geldig?  

• Neen. Mensen die wonen in de volgende regio’s kunnen gebruik maken van de cheque: 
regio Roeselare, regio Ieper, regio Tielt-Izegem.  

• Wel kunnen cliënten die recht hebben op een cheque terecht bij zorgbegeleiders in 
heel België.  

 
23. Moeten de gezondheidscheques die gegeven worden aan cliënten geregistreerd 

worden door de doorverwijzer.  

• Neen.  
 
VRAGEN VOOR ZORGBEGELEIDERS 
1. Wat als je als diëtist geen visum hebt?  

• Nadat je een erkenning hebt ontvangen van één van de Gemeenschappen, ontvang je 
automatisch je visum van de FOD Volksgezondheid. Je hoeft dus zelf geen stappen te 
ondernemen: het is de desbetreffende Gemeenschap die jouw dossier opvolgt.  

• Je hebt voortaan ook zelf toegang tot uw visum op het downloadportaal van zodra dit 
werd toegekend. Je kan het op ieder moment eenvoudig downloaden met jouw 
elektronische identiteitskaart (eID) of met de app “Itsme”. 

• Indien je over een buitenlands diploma beschikt, dien je wel een visum aan te vragen 
om in België te kunnen werken.  
 

 

Is jouw vraag nog niet beantwoord? Neem dan contact op met Jana via 

• jana.empact@wvlzorgt.be 

• 051 23 17 46 
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