
 Testafnames Begeleiding 

Christelijke Mutualiteit 
051 26 53 00 (algemeen) 

Geen tussenkomst  

Liberale Mutualiteit 
050 45 01 00 (algemeen) 

Laura.DeBrandt@lm.be (!) 
 

Geen tussenkomst Elk lid van de Liberale Mutualiteit die 
rechtgevend is op kinderbijslag heeft recht op 
een tussenkomst van € 20 per sessie indien 
hij of zij bij u op consultatie komt. De jongere 
dient doorverwezen te zijn door een arts, een 
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg of 
een Centrum voor Leerlingenbegeleiding. 
Indien u zelf een cursus minfulness geeft, 
heeft de jongere die werd doorverwezen door 
bovenvermelde instanties tevens recht op een 
tussenkomst van 60% van de kostprijs van de 
cursus. De tussenkomst voor beide vormen 
van psychotherapeutische begeleiding mag € 
120 per kalenderjaar niet overschrijden.  
 
De tussenkomst gebeurt nadat het lid het door 
de psychotherapeut ingevulde formulier bij zijn 
ziekenfonds afgeeft of naar zijn ziekenfonds 
opstuurt. Het formulier zelf kan het lid 
verkrijgen bij zijn ziekenfonds of van de 
website van zijn ziekenfonds afprinten.  

Vlaams en neutraal ziekenfonds 

015 28 90 90 (algemeen) 
(Neutrale ziekenfondsen) 

Geen aparte regeling – vorm van begeleiding 
moet niet gespecifieerd worden (= zelfde 
formulieren gebruiken voor testafnames) 
 

Tot 18 jaar:  
€10 per begeleiding terugbetaald met een 
maximum van 10 sessies per jaar 
formulieren www.vnz.be 

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen 

053 76 99 99 (algemeen) 
(Neutrale ziekenfondsen) 

Nog geen antwoord   

Symbio 

02 733 97 40 (algemeen) 
(Neutrale ziekenfondsen) 

Nog geen antwoord   



Onafhankelijke ziekenfonds OZ 

078 15 30 91 (algemeen) 
(Onafhankelijke ziekenfondsen) 

Nog geen antwoord   

Partena  
02 218 22 22 (algemeen) 
(Onafhankelijke ziekenfondsen) 

Griet.DeMeulemeester@partena-ziekenfonds.be (!) 

Geen tussenkomst  

Securex 

056 23 68 11 (algemeen) 
(Onafhankelijke ziekenfondsen) 

Nog geen antwoord   

Bond Moyson  
056 230 230 (algemeen) 

Geen tussenkomst 50% van de kosten met een maximum van 
250 euro per jaar.  
Er is een voorschrift van een arts nodig + het 
aanvraagformulier voor de tegemoetkoming 
laten invullen door de psycholoog: 
http://www.bondmoyson.be/SiteCollectionDoc
uments/Formulieren/309/paramzorgen_admin
_2014.pdf  
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