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TERUGBETALING VAN PSYCHOTHERAPIE EN 
PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING 
door De VoorZorg Antwerpen 

Maart 2017 

Het Vlaams Patiëntenplatform maakte een overzicht van de terugbetaling van 

psychotherapie en psychologische begeleiding per ziekenfonds, op basis van de informatie 

op de websites van de ziekenfondsen. Deze informatie werd vervolgens nagelezen en waar 

nodig verbeterd door de ziekenfondsen zelf. De analyse gaat over de terugbetaling van 

ambulante consultaties bij een psycholoog of psychotherapeut.  

Een algemeen artikel over de vergelijking van de terugbetaling door alle ziekenfondsen is 

terug te vinden op http://vlaamspatientenplatform.be/themas/geestelijke-gezondheid. 

Hier vind je ook een document met informatie over de terugbetaling door de andere 

ziekenfondsen. 

De terugbetaling van psychotherapie en psychologische begeleiding is niet inbegrepen in de 

verplichte verzekering (die voor elk ziekenfonds hetzelfde is). Het gaat dus om de 

aanvullende voordelen en diensten, die verschillen per ziekenfonds. De verplichte 

ziekteverzekering voorziet wél terugbetaling voor consultaties bij psychiaters. Niet alle 

psychiaters bieden echter ook psychotherapie aan.  

De analyse gebeurde op basis van de volgende vragen: 

 Wie heeft recht op terugbetaling voor psychotherapie/psychologische begeleiding? 

(doelgroep) 

 Om welke soort psychotherapie/psychologische begeleiding gaat het? 

 Hoeveel bedraagt de terugbetaling en wat zijn de voorwaarden hiervoor? 

 Welke eisen worden gesteld aan de psychotherapeut/psycholoog? 

http://vlaamspatientenplatform.be/themas/geestelijke-gezondheid


 

Informatie nagekeken door De VoorZorg Antwerpen  op 06.03.2017 

Vlaams Patiëntenplatform vzw & OPGanG   Groenveldstraat 15   3001 Heverlee    
Tel.: 016 23 05 26 – Ondernemingsnummer : 470.448.218 

info@vlaamspatientenplatform.be – www.vlaamspatientenplatform.be  
info@opgang.be - www.opgang.be  

   2 
 

Socialistische Mutualiteiten 
Provin
cie of 

afdelin
g 

Leeftijds-
groep 

Soort psychotherapie / 
begeleiding 

Terugbetaling Aantal sessies 
Voorwaarden 

psychotherapeut / 
psycholoog 

Andere voorwaarden 

Antwer
pen:  

De 
VoorZo
rg 

Iedereen 

 

Psychologische begeleiding 
door Well2DAY-psycholoog,  
-seksuoloog of -pijntherapeut 

50% korting  
(je betaalt 28€ 
i.p.v. 56€) 

Max. 12 sessies 
per kalenderjaar. 

Na de 12e 
consultatie 
betaal je 42€. 

Psycholoog of 
psychotherapeut 
waarmee het 
ziekenfonds 
samenwerkt  
(well2DAY@devoorzorg.be 
of 03/285 43 53 ) 

Als je een afspraak 
annuleert < 24 uur 
voor de afspraak 
plaatsvindt, wordt 
100% van de 
gereserveerde 
consultatie 
aangerekend. 

Relatie- en gezinstherapie 

44% korting  
(je betaalt 42€ 
i.p.v. 75€, 
ongeacht het 
aantal personen) 

Max. 8 sessies 
per kalenderjaar. 

Vanaf de 9de 
consultatie 
betaal je 66€. 

Psychologische begeleiding 
door erkende psycholoog of 
psychotherapeut 

10€ per sessie 
Max. 5 sessies 
per kalenderjaar 

Psycholoog erkend door 
de 
Psychologencommissie 
of psychotherapeut 
erkend door het 
ziekenfonds 
(voordelen@devoorzorg.b

e of 03/285 46 55) 

De tegemoetkoming 
bij een erkend 
psycholoog of 
psychotherapeut en 
de korting bij de 
Well2DAY-psycholoog 
of -psychotherapeut 
kan je niet 
combineren binnen 
dezelfde sessie. 
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Leeftijds-
groep 

Soort  

psychotherapie 
Terugbetaling Aantal sessies 

Voorwaarden 
psychotherapeut / 

psycholoog 
Andere voorwaarden 

Kinderen en 
jongeren tot 
en met 18 
jaar, of 
zolang er 
recht is op 
kinderbijslag 

Psychologische 
begeleiding 

Leden zonder 
verhoogde 
tegemoetkoming:  
- 15€ per individuele 
sessie 
- 5€ per groepssessie 
(max. 90€ per 
kalenderjaar) 

Leden met verhoogde 
tegemoetkoming: 
- 30€ per individuele 
sessie  
- 10€ per groepssessie 
(max. 180€ per 
kalenderjaar) 

Individuele 
therapie:  
max. 6 sessies 
per kalenderjaar. 
 
Groepstherapie: 
max. 12 sessies 
per kalenderjaar. 

Psycholoog erkend door 
de Psychologen-
commissie of 
psychotherapeut erkend 
door het ziekenfonds 
(voordelen@devoorzorg.be 
of 03/285 46 55) 

Geen 
tegemoetkoming voor 
behandelingen 
tijdens een 
hospitalisatie of 
verblijf in een 
instelling voor 
gehandicapten. 
 

Kinderen en 
jongeren 

Intelligentie- 
onderzoek 
(4-15 jaar)  

en 
neuropsychologisch 

onderzoek 
(6-15 jaar) 

112 €  
in plaats van 200 € 
per test  

Max. 2 
onderzoeken per 
gezin 

Bij de kinderpsychologen 
van Well2DAY - 
Psycholoog of 
psychotherapeut 
waarmee het 
ziekenfonds samenwerkt  
(well2DAY@devoorzorg.be 
of 03/285 43 53) 

Als je een afspraak 
annuleert minder dan 
24u voor de afspraak 
plaatsvindt, wordt 
100% van de 
gereserveerde 
consultatie 
aangerekend. 
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Procedure om korting te verkrijgen voor Well2DAY-psycholoog/psychotherapeut en 

relatie- & gezinstherapie 

1. Maak een afspraak bij een van de psychologen of psychotherapeuten (zie hieronder). 

Stuur een e-mail naar Well2DAY@devoorzorg.be of bel 03/285 43 53. 

Well2DAY-centra: 

Antwerpen, Amerikalei 110 

Geel, Werft 59 

Herentals, Zandstraat 42 

Heist-op-den-Berg, Binnenweg 3 

Mechelen, Désiré Boucherystraat 10 

Turnhout, de Merodelei 19 

 

Well2DAY-spots: 

Antwerpen, Sint-Bernardsesteenweg 200 

Bornem, Kapelstraat 36 

Boom, Antwerpsestraat 33 

Kapellen, Dorpsplein 9 

Mortsel, Statielei 4 

Schoten, Churchilllaan 53 

Sint-Katelijne-Waver, Borgersteinlei 100 

2. De korting wordt onmiddellijk verrekend tijdens de consultatie. 

Procedure om terugbetaling te verkrijgen voor psychologische begeleiding 

1. Zoek een psycholoog die erkend is door de psychologencommissie (zoekfunctie op 

https://www.compsy.be/mijn-psycholoog-erkend) of een psychotherapeut erkend 

door het ziekenfonds  

(zie lijst: http://www.devoorzorg.be/SiteCollectionDocuments/Lijst-tabel-

grafiek/304/lijst%20erkende%20psychotherapeuten.pdf 

2. Download het behandelingsattest: 

 voor kinderen en jongeren: 

http://www.devoorzorg.be/SiteCollectionDocuments/Formulieren/304/Psyc

hologische%20bijstand%20jongeren%20-%20terugbetalingsformulier.pdf  

 voor volwassenen: 

http://www.devoorzorg.be/SiteCollectionDocuments/Formulieren/304/Pych

ologische%20bijstand%20volwassenen%20-%20terugbetalingsformulier.pdf  

3. Laat het formulier invullen door de psycholoog en bezorg het aan je ziekenfonds. 

4. De tegemoetkoming wordt op je rekening overgeschreven.  

5. Meer info via voordelen@devoorzorg.be of 03/285 46 55. 

mailto:Well2DAY@devoorzorg.be
https://www.compsy.be/mijn-psycholoog-erkend
http://www.devoorzorg.be/SiteCollectionDocuments/Lijst-tabel-grafiek/304/lijst%20erkende%20psychotherapeuten.pdf
http://www.devoorzorg.be/SiteCollectionDocuments/Lijst-tabel-grafiek/304/lijst%20erkende%20psychotherapeuten.pdf
http://www.devoorzorg.be/SiteCollectionDocuments/Formulieren/304/Psychologische%20bijstand%20jongeren%20-%20terugbetalingsformulier.pdf
http://www.devoorzorg.be/SiteCollectionDocuments/Formulieren/304/Psychologische%20bijstand%20jongeren%20-%20terugbetalingsformulier.pdf
http://www.devoorzorg.be/SiteCollectionDocuments/Formulieren/304/Pychologische%20bijstand%20volwassenen%20-%20terugbetalingsformulier.pdf
http://www.devoorzorg.be/SiteCollectionDocuments/Formulieren/304/Pychologische%20bijstand%20volwassenen%20-%20terugbetalingsformulier.pdf
mailto:voordelen@devoorzorg.be

