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Aanvraag terugbetaling  

Individuele psychotherapie 
Loketcode 712 

 

1. IN TE VULLEN DOOR DE RECHTHEBBENDE  

Naam: ________________________________________________  

Voornaam: ____________________________________________  

Rijksregisternummer:  ___________________________________  

Adres: _________________________________________________________________________________________ 

Heeft recht op groeipakket of kinderbijslag:    Ja       Neen 

 

2. IN TE VULLEN DOOR DE ZORGVERSTREKKER  

Naam: _________________________________________________ 

Adres: _________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Ik verklaar dat  

• de patiënt geen recht heeft op een terugbetaling eerstelijns psychologische behandeling vanuit de 

verplichte ziekteverzekering.  
 

• ik voldoe aan de voorwaarden om erkend te zijn conform de voorwaarden opgenomen in artikel 68/1 

of artikel 68/2/1/ van de wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de 

gezondheidszorgberoepen en (1) of (2) aankruisen: 

  (1) beschik over een erkenning bij de psychologencommissie. 

  (2) ben aangesloten bij één van de erkende beroepsverenigingen (zie keerzijde). 

Vul hieronder de geleverde prestaties in. 

 Datum Betaald bedrag Handtekening of stempel 

1    

2    

3    

4    

5    

6    
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9    

10    

11    

12    

 

Handtekening of stempel 

zorgverstrekker: 

Of kleef hier een roze klever  

van de rechthebbende 
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3. VUL HET FORMULIER IN EN BEZORG HET ONS VIA UW PLAATSELIJK 

ZIEKENFONDSKANTOOR OF PER POST 
 

Het postadres van uw ziekenfonds kunt u terugvinden op www.solidaris.be/contact 

 

4. VOORWAARDEN VOOR EEN TERUGBETALING 

 
De rechthebbende ontvangt enkel een terugbetaling op de verstrekkingen psychotherapie indien de 

rechthebbende: 

• in regel is met de aanvullende bijdragen; 

• geen recht heeft op een tegemoetkoming vanuit de verplichte ziekteverzekering. 

Indien de zorgverstrekker niet beschikt over een visum afgeleverd door de FOD Volksgezondheid, dient de 

zorgverstrekker aangesloten te zijn bij één van de volgende erkende beroepsverenigingen: 

• Belgische Federatie van Psychologen (BFP); 

• Belgische Vereniging voor Psychotherapie (BVP); 

• Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling (BVRGS); 

• European Association for Psychotherapy (EAP); 

• Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie (GPP); 

• Nederlandse Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT); 

• Psychologencommissie (COMPSY); 

• Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de Oplossingsgerichte Cognitieve en Systemische Therapie, 

Opvoedkunde en Coaching (VVDO); 

• Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen (VVO); 

• Vlaamse Vereniging voor Clientgericht-Experientiele Psychotherapie en Counseling (VVCEPC); 

• Belgisch-Nederlandse Vereniging voor Integratieve Psychologie (BNVIP); 

• Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT); 

• Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP); 

• Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie (VVPT); 

• Vlaamse Vereniging voor Seksuologie (VVS) voor prestaties vanaf 1 juli 2022; 

• Vlaamse Vereniging voor Therapeuten in de Interactionele Vormgeving (VVTIV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De persoonsgegevens in dit document worden verwerkt door Solidaris als verantwoordelijke voor de verwerking. 

De verwerkingen gebeuren in overeenstemming met de privacywetgeving. Meer informatie over de 

gegevensverwerking en de uitoefening van uw rechten vindt u terug in de privacyverklaring van Solidaris die u 

kunt raadplegen op onze website www.solidaris.be. 


