
          PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING (regeling vanaf 01-01-22)

   809152 

Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen voorziet een tussenkomst voor psychologische begeleiding  

van 10 euro per consultatie (max. 10 consultaties/kalenderjaar) 

Wat zijn de voorwaarden? 
• De verstrekker is één van volgende: een master in de orthopedagogie / psychologie OF aangesloten bij de

psychologencommissie (www.compsy.be ) OF een klinisch psycholoog / orthopedagoog met visumnummer FOD

volksgezondheid OF een seksuoloog aangesloten bij de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie

• Er is geen tussenkomst mogelijk indien er een terugbetaling is voorzien via de verplichte verzekering.

• U bent in orde met de betaling van de ziekenfondsbijdragen.

• De ziekenfondsdiensten hebben een verjaringstermijn van 2 jaar.

Bezorg het volledig ingevuld attest aan uw plaatselijk kantoor of via een NZVL-brievenbus. 

U kan het ook digitaal bezorgen via “jouw NZVL” op www.nzvl.be 

Deze tussenkomst wordt gevraagd voor: 

Gegevens van de VERSTREKKER: 
     Naam en voornaam:  ___________________________________________________ 

 is psycholoog aangesloten bij de psychologencommissie (nummer …………….) 

 is klinisch psycholoog / orthopedagoog met visum FOD Volksgezondheid (nummer ….………) 

 is seksuoloog aangesloten bij de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie

 heeft een diploma master in de psychologie / orthopedagogie (dat op verzoek kan voorgelegd worden)

Volgende CONSULTATIES* werden gevolgd : 
datum betaald 

bedrag 
handtekening 
verstrekker 

datum betaald 
bedrag 

handtekening 
verstrekker 

1. 6. 

2. 7. 

3. 8. 

4. 9. 

5. 10. 

* De consultaties mogen geen recht geven op een terugbetaling eerstelijns psychologische behandeling vanuit de verplichte verzekering

Stempel (met vermelding naam en adres) van de verstrekker: 
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Kleef hier uw groene klever

http://www.compsy.be/
http://www.nzvl.be/
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