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Bij vragen kan u steeds terecht bij de sociale dienst, via: 
sociale.dienst@heilighartlier.be 
 
Dit is een gedeelde brochure binnen het ziekenhuisnetwerk Briant. 

SOCIALE STEUN, FINANCIËLE VOORDELEN, FORFAITS EN TEGEMOETKOMINGEN VOOR CHRONISCH ZIEKEN 

(de bedragen zijn geïndexeerd aan het jaartal 2021)  

Verhoogde tegemoetkoming 
= Via de verhoogde tegemoetkoming krijg je meer terugbetaald voor je gezondheidskosten 
= Voor personen met een leefloon, inkomensgarantie, tegemoetkoming voor personen met een handicap of een 
toeslag voor kinderen met een handicap of aandoening. 

➔ Aanvragen bij je ziekenfonds 

 

Statuut chronische aandoening  
= Voordelen om je medische kosten onder controle te houden  
= Je uitgaven voor geneeskundige verzorging bedragen minstens 320,70 euro/kwartaal  

➔ Aanvragen via je ziekenfonds 

 

Zorgforfait voor chronisch zieken  
= Een forfait om bijkomende gezondheidskosten te financieren.  
= 450 euro/jaar (zonder verhoogde tegemoetkoming) 
= 365 euro/jaar (met verhoogde tegemoetkoming) 

➔ Aanvragen gebeurt automatisch via je ziekenfonds 

 

Premies via de zorgkas: 
Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood  
= Een zorgbudget voor 65’+ers met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen. 
= Variabel bedrag met maximaal 618 euro/maand 

➔ Aanvragen bij ziekenfonds, OCMW of gemeentehuis 

➔ Je kan zelf een aanvraag doen via: https://www.vlaamsesocialebescherming.be/ethab 

 
Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden  
= Een zorgbudget voor mensen die veel zorg nodig hebben, zowel voor ouderen die in een woonzorgcentrum 
verblijven, als voor mensen die thuis veel ondersteuning nodig hebben.  
= 130 euro/maand  

➔ Aanvragen via de Vlaamse sociale bescherming 

 

Zorgbudget voor personen met een handicap  
= Een zorgbudget voor mensen met een erkende handicap.  
= 300 euro/maand 

➔ Aanvragen gebeurt automatisch via de zorgkas 

 

Integratie-en inkomensvervangende tegemoetkoming FOD 
= Tegemoetkoming voor als je tussen 18-65 jaar oud bent en je door je handicap niet of minder kan gaan werken 

➔ Aanvragen via https://handicap.belgium.be/nl/onze-dienstverlening/integratietegemoetkoming.htm 

 

Terugbetaling in de prijs van actieve verbandmiddelen om chronische wonden te verzorgen 
= Een terugbetaling van verbandmiddelen  

➔ Aanvragen bij je behandelende arts en de aanvraag bezorgen aan de adviserend geneesheer van je 
ziekenfonds 
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Terugbetaling in de prijs van pijnstillers 
= Een terugbetaling van 20% van de pijnstillers voor geneeskundige verzorging.  
Aanvragen bij je behandelende arts en de aanvraag bezorgen aan de adviserend geneesheer van je ziekenfonds 

 

Tussenkomst voor sondevoeding 
= Een terugbetaling het materiaal en/of de voeding voor enterale of parenterale sondevoeding.  

➔ Aanvragen bij je behandelende arts en de aanvraag bezorgen aan de adviserend geneesheer van je 
ziekenfonds. Bij bevestiging kan je de facturen binnenbrengen bij je ziekenfonds. 

 

Tussenkomst huisvuilzakken voor chronisch zieken (chronische incontinentie, stomapatiënten, nierdialyse en 
huidaandoening)  
= Sommige gemeenten voorzien een sociale correctie om tegemoet te komen aan de kosten die een chronische 
ziekte met zich meebrengt op vlak van vuilzakken.  
- Aantal gratis vuilzakken, aard van financiële tegemoetkoming en voorwaarden om aan te voldoen zijn 

afhankelijk per gemeente  
- Meer info hier te vinden: https://www.stoma-actief.be/mijn-voordelen/sociale-correctie/ 

 

 

Incontinentieforfait (voor onbehandelbare incontinentie) 
= Een tegemoetkoming voor patiënten die lijden aan een onbehandelbare vorm van urinaire incontinentie 

➔ Aanvragen bij je behandelende arts en de aanvraag bezorgen aan de adviserend geneesheer van je 
ziekenfonds.  

 

Incontinentieforfait (voor incontinentie bij afhankelijke personen) 
= Een tegemoetkoming voor patiënten die gedurende ten minste 4 maanden een instemming van de adviserend 
arts verkregen hebben voor een verpleegkundige behandeling die aanleiding kan geven tot de betaling van de 
forfaits.  

➔ Aanvragen gebeurt automatisch via je ziekenfonds 

 

Tussenkomst kortverblijf en herstelverblijf via ziekenfonds 
➔ Neem voor meer info rond mogelijkheden en prijzen contact op met je ziekenfonds 

 

Medisch voorschrift voor een mobiliteitshulpmiddel 
= De Vlaamse sociale bescherming zorgt ervoor dat een mobiliteitshulpmiddel betaalbaar is voor mensen met 
een blijvende of langdurige beperking.  

➔ Aan te vragen via je behandelend arts  
➔ Document en meer info hier te vinden: https://www.vlaamsesocialebescherming.be/formulieren-en-

documenten-over-mobiliteitshulpmiddelen 
 
VAPH 
= Het VAPH biedt budgetten en tegemoetkomingen aan personen met een handicap om hun zorg en 
ondersteuning op maat te financieren 

➔ Voor meer info kan je terecht bij je mutualiteit.  
➔ Surf naar: https://www.vaph.be/hulpmiddelen/algemeen 

 

TEGEMOETKOMINGEN VOOR MANTELZORGERS VAN CHRONISCH ZIEKEN 
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(de bedragen zijn geïndexeerd aan het jaartal 2021)  

Mantelzorgpremie  
= Een premie dat verschilt van gemeente tot gemeente en wordt uitbetaald aan de mantelzorger. 

➔ Aanvragen bij het gemeentehuis van jouw gemeente. 

 

Tegemoetkoming voor werkende mantelzorgers  
= Voor mantelzorgers die gedeeltelijk of volledig hun job moeten opgeven om voldoende tijd te kunnen 
spenderen aan de zorgbehoevende.  

➔ Aanvragen bij je vakbond of personeelsdienst 

 

Vlaamse aanmoedigingspremie 
= Een premie die je krijgt in het geval van een aantal zorgtaken: 

- De zorg voor een kind dat maximum 7 jaar oud is (11 jaar als het kind voor 66% gehandicapt is) 
- De zorg voor een moeder of vader ouder dan 70 jaar 
- De bijstand aan een persoon die leidt aan een ongeneeslijke ziekte en die zich in een terminale fase bevindt 
- De bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid 
➔ Aanvragen via https://www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremies/aanmoedigingspremie-aanvragen 

 

Premies via de zorgkas: 
Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood  
= Een zorgbudget voor 65’+ers met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen. 
= Variabel bedrag met maximaal 618 euro/maand 

➔ Aanvragen bij ziekenfonds, OCMW of gemeentehuis 
 
Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden  
= Een zorgbudget voor mensen die veel zorg nodig hebben, zowel voor ouderen die in een woonzorgcentrum 
verblijven, als voor mensen die thuis veel ondersteuning nodig hebben.  
= 130 euro/maand  

➔ Aanvragen via de Vlaamse sociale bescherming 
 
Zorgbudget voor personen met een handicap  
= Een zorgbudget voor mensen met een erkende handicap.  
= 300 euro/maand 

➔ Aanvragen gebeurt automatisch via de zorgkas 

 

Verlof voor medische bijstand  
= Verlof wanneer je voor een zwaar ziek gezinslid of familielid wilt zorgen. Het is een wettelijk vastgelegd verlof 
dat je het recht geeft om gedurende een bepaalde periode in je loopbaan minder of niet te werken. 
= Je krijgt via de RVA een vervangingsinkomen.  

➔ Aanvragen via de RVA 
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TEGEMOETKOMINGEN EN FORFAITS VOOR KANKERPATIËNTEN 

(de bedragen zijn geïndexeerd aan het jaartal 2021)  

Aanvraag ernstige ziekte  
= Tussenkomst van je hospitalisatieverzekering bij een aantal ernstige ziektes, zoals kanker, diabetes, … 

➔ Informeer hiervoor bij je hospitalisatieverzekering  

 

Kankerfonds  
= Een fonds opgericht door de organisaties Kom op tegen Kanker en Stichting tegen Kanker. 
= Een tegemoetkoming voor kankerpatiënten die niet kunnen genieten van steun van o.a. ziekenfonds, OCMW, 
overheid, …  
= Een bedrag tussen 250 en 1750 euro/jaar  

➔ Aanvragen via je ziekenfonds, Sociaal Huis, gemeente, …  
➔ Meer info en voorwaarden hier te vinden: https://www.kanker.be/financielesteun 

 

Tegemoetkoming in de reiskosten voor kankerpatiënten  
= Een tegemoetkoming voor patiënten die niet zijn opgenomen in een ziekenhuis, maar regelmatig chemotherapie 
krijgen of een behandeling met stralingen volgen.  
= 0,25 euro/kilometer  

➔ Aanvragen via een attest bij je behandelende arts. Op basis van deze aanvraag kent het ziekenfonds deze 
tegemoetkoming automatisch toe 

➔ Meer info hierover te vinden via: https://www.allesoverkanker.be/tussenkomsten-voor-vervoer-bij-
kanker#ambulante-behandeling 

➔ Attest: https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/formulier-reiskosten-kankerpatient.pdf 

 

Tussenkomst voor een pruik 
= Een gedeeltelijke terugbetaling voor een pruik via het ziekenfonds voor patiënten die door chemotherapie of 
bestraling van het hoofd, volledig kaal worden. 
= 180 euro voor een tijdelijke kaalhoofdigheid 
= 270 euro voor blijvende kaalhoofdigheid  

➔ Aanvragen bij je ziekenfonds  
 
Tussenkomst voor een pruik en muts voor borstkankerpatiënten  
= Een eenmalige tussenkomst van 200 euro voor een pruik en 69 euro voor  een muts voor mensen die het 
financieel moeilijk hebben (inkomen van de persoon als alleenstaande bedraagt minder dan 1500 euro).  

➔ Aan te vragen via Think Pink: info@geefomhaar.be. 

 

Tussenkomst bij een poortkatheter  
= Een terugbetaling voor de kosten van de spoeling van de katheter bij de patiënt thuis. 
= 2,35 euro (met verhoogde tegemoetkoming) 
= 1,77 euro (zonder verhoogde tegemoetkoming) 

➔ Aanvragen bij je ziekenfonds 

 

Tussenkomst van steunkousen voor lymfoedeem  
= Een tegemoetkoming van je ziekenfonds in de prijs van steunkousen 

➔ Informeer hiervoor bij je ziekenfonds   
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Gratis consultatie voor toelichting over diagnose en behandeling  
= Een raadpleging bij je huisarts of specialist voor een uitgebreide toelichting over je diagnose en behandeling. 
= 58,05 euro, maar wordt volledig terugbetaald door je ziekenfonds  

 

Andere voordelen: 
Een parkeerkaart 
= Het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen.  

➔ Aanvragen bij de dienst Sociale Zaken of Burgerzaken van je gemeente 
Tariefvermindering openbaar vervoer 
= Vervoersmaatschappij De Lijn en de NMBS voorzien tariefvermindering voor personen met een handicap, 
verhoogde tegemoetkoming, … 

➔ Meer informatie hierover vraag je best na via: www.delijn.be en www.nmbs.be  
Sociaal tarief voor gsm, telefoon of internet  
= Een vermindering van het normale tarief voor personen met een verhoogde tegemoetkoming of invaliditeit 

➔ Meer informatie hierover vraag je best na bij de betrokken telefoonmaatschappij 
Maximumtarief elektriciteit en gas  
= Het recht op verlaagde elektriciteits-en aardgasprijzen.  

➔ Meer informatie hierover vind je terug op: https://www.vlaanderen.be/sociaal-tarief-voor-elektriciteit-en-
aardgas-sociale-maximumprijzen 
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TEGEMOETKOMINGEN VOOR PALLIATIEVE PATIËNTEN 

(de bedragen zijn geïndexeerd aan het jaartal 2021)  

Palliatief forfait of palliatieve thuiszorgpremie  
= Een tegemoetkoming voor geneesmiddelen, verzorgingsmateriaal en hulpmiddelen die palliatieve 
thuispatiënten zelf moeten bekostigen. 
= 693,17 euro/jaar   

➔ Aanvragen via de huisarts  

 

Vrijstelling van remgeld 
= Een patiënt met een palliatief statuut is vrijgesteld van het betalen van remgeld. 

➔ Dit hoeft niet aangevraagd te worden 

 

Vlaamse aanmoedigingspremie 
= Een bijkomende premie bovenop die van de RVA voor werknemers die tijdskrediet opnemen en tewerkgesteld 
zijn in het Vlaams Gewest. 

➔ Raadpleeg hiervoor het RIZIV 

 

Bijkomende premies voor de patiënt  
= Sinds 1 januari 2022 kunnen mensen met een attest palliatief forfait rechtstreeks toegang krijgen tot een 
zorgbudget zwaar zorgbehoevenden (130 EUR).  

➔ Voor meer info kan je terecht bij de dienst maatschappelijk werk van de mutualiteit 
= Sommige gemeentes bieden vaak nog bijkomende premies aan onder voorwaarden. 

➔ Vraag dit zeker na bij je gemeente 

 

Mantelzorgpremie  
= Een premie dat verschilt van gemeente tot gemeente en wordt uitbetaald aan de mantelzorger. 

➔ Aanvragen bij het gemeentehuis van jouw gemeente. 

 

Palliatief zorgverlof  
= Als je palliatieve zorg wilt verstrekken aan ongeneeslijke zieke, terminale patiënt, kan je 'palliatief verlof' nemen. 
= Tijdens dit verlof, ontvang je van de RVA een vervangingsinkomen. Dit bedrag kan je raadplegen via de site van 
de RVA. 

➔ Aanvragen via de RVA 

 

Verlof voor medische bijstand  
= Verlof wanneer je voor een zwaar ziek gezinslid of familielid wilt zorgen. Het is een wettelijk vastgelegd verlof 
dat je het recht geeft om gedurende een bepaalde periode in je loopbaan minder of niet te werken. 
= Je krijgt via de RVA een vervangingsinkomen. Dit bedrag kan je raadplegen via de site van de RVA. 

➔ Aanvragen via de RVA 
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