
Het aantal bestaande toestemmingen toont 
aan dat de technologieën en toepassingen voor  
uitwisseling van digitale informatie definitief in 
ons systeem voor geneeskundige verzorging 
geïntegreerd zijn.  Het is een echte hulp om de 
zorgen op snelle en efficiënte wijze te organiseren 
zonder nutteloos papierwerk.

Tegen 1/1/2017, krijgen de elektronische 
geneesmiddelenvoorschriften voorrang op de 
papieren voorschriften.  De papieren voorschriften 
zullen dus verdwijnen, tenzij de patiënt uitdrukkelijk 
om een papieren versie vraagt. 

Vanaf 2018, verdwijnen bijvoorbeeld ook 
de getuigschriften voor verstrekte hulp en de 
kleefbriefjes. 
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 Uw toestemming is belangrijk

Meer dan 2,8 miljoen personen hebben al 
ingestemd met de elektronische uitwisseling 
van hun medische gegevens onder zorgver-
strekkers. 

Dankzij de toestemming van de patiënt, kan de 
arts alle recente persoonlijke medische informatie 
van de patiënt raadplegen, om de meest gepaste 
behandeling voor te schrijven.

Stel dat u op verplaatsing bent en een onbekende 
arts moet raadplegen. Door hem toegang te 
verlenen tot uw medische gegevens, kan hij uw 
belangrijke medische informatie overlopen en zijn 
diagnose verfijnen. 

Er wordt ook vermeden dat u eenzelfde medisch 
onderzoek meermaals moet ondergaan. 

U kunt uw geïnformeerde toestemming geven 
met het online formulier op de website van het 
eHealth-platform (www.patientconsent.be). 

U kunt uw toestemming ook laten registreren 
door uw huisarts, een apotheker, een andere 
zorgverstrekker of de opnamediensten van een 
ziekenhuis.
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 Pleeggezinnen gezocht

U heeft vrije tijd? Uw woning is groot ge-
noeg om iemand extra in huis te halen? U 
heeft brede interesses?  Misschien bent u 
wel geschikt als pleegouder!

Heeft u er wel eens aan gedacht een kind in uw 
gezin op te nemen, uw dagelijkse leven met hem 
delen, waarbij u uw streek voorstelt en culturele, 
sportieve,... uitstapjes onderneemt?

Pleegouder worden is geen lichtzinnige beslissing: 
het doel is de persoon een ander leven te bieden: 
weg van zijn dagelijkse problemen binnen zijn ge-
zin, op school, met zijn gezondheid.  Het pleeg-
gezin zorgt voor een nieuwe thuis: een nieuw af-
fectieve en educatieve cocon.

Het kan gaan om een kind, een jongere of zelfs een 
volwassene.  Iemand uit een andere omgeving, met 
een verschillend sociaal en/of cultureel profiel, met 
een handicap, die gedurende bepaalde tijd binnen 
uw gezin kan openbloeien.

U neemt dus niet alleen iemand bij u thuis op, maar 
ook in uw hart. Een verblijf gebaseerd op stabiliteit, 
onderlinge contact en respect.  Een andere leefwe-
reld ontdekken waar menselijke waarden centraal 
komen te staan; kortom, een verrijkend avontuur.

Iedereen kan pleeggezin worden. Ongeacht uw 
persoonlijke situatie moeten slechts een aantal 
voorwaarden vervuld zijn: u moet meerderjarig 
zijn, een blanco strafblad hebben, samenwerken 
met een pleegzorginstelling, ...

De aanvrag om pleeggezin te worden moeten naar 
de bevoegde instellingen verstuurd worden. Zij 
selecteren de kandidaten en organiseren het ver-
blijf met alle betrokken partijen. U staat er dus niet 
alleen voor: professionelen zullen u met raad en 
daad bijstaan.

De duur van het onthaal varieert van één week tot 
meerdere maanden.

• www.pleegzorgvlaanderen.be

Profiel van het pleeggezin

De pleegzorginstellingen

Een verrijking!

Voor wie?

Uw terugbetalingen

Sinds 2015 worden uw kosten voor geneeskundige verzorging terugbetaald per bankoverschrijving.

Vanaf het tweede semester 2016:
 

• vindt u op uw rekeninguittreksels de terugbetaling van al uw getuigschriften voor verstrekte zorg 
afzonderlijk terug;

• wordt bij elke terugbetaling een duidelijke mededeling opgegeven zodat u ze makkelijk kunt 
onderscheiden;

• krijgt u een overzicht per kwartaal en dus geen papieren kwijting meer voor elke terugbetaling.  U 
kunt nog altijd een papieren kwijting vragen aan uw HZIV-kantoor.

De duur van het onthaal

Meer info?



4. Honoraria

Kosten voor de behandelende zorgverstrekkers.

5. Andere leveringen

Producten zoals bloed, gips, radio-isotopen, 
moedermelk,…

6. Ziekenvervoer

Kosten voor zowel dringend als niet dringend 
ziekenvervoer.

7. Diverse kosten

Niet medische kosten zoals kamercomfort (TV, 
telefoon, drankjes,…).

8. BTW

Bij bepaalde (esthetische ) ingrepen kan er BTW 
aangerekend worden.

Enkel de rubrieken die van toepassing zijn zullen 
vermeld worden wat voor een kortere factuur kan 
zorgen.

De nieuwe factuur wordt opgedeeld in 3 kolommen:

•	 Ten laste van het ziekenfonds
De bedragen die rechtstreeks aan de HZIV 
worden aangerekend.

•	 Ten laste van de patiënt
De bedragen die u zelf moet betalen (eigen 
aandeel of remgeld).

•	 Supplementen
Kosten ten laste van u door keuze voor een 
eenpersoonskamer.

Heeft u nog vragen over een factuur of denkt u dat 
er bedragen foutief zijn aangerekend? Bezorg uw 
HZIV-kantoor dan de factuur en vraag hen om deze 
te controleren.

Meer info over de terugbetaling van hospitalisatie 
door de verplichte ziekteverzekering kunt u vinden 
in onze brochure “Wat bij ziekenhuisopname?”. 
Deze brochure is verkrijgbaar bij uw HZIV-kantoor 
en op www.hziv.be (Publicaties).

 De vernieuwde ziekenhuisfactuur

Vanaf 2016 zal de factuur die u van het 
ziekenhuis ontvangt een aantal wijzigingen 
ondergaan. Wij geven u een beknopt 
overzicht.

De nieuwe factuur wordt opgesplitst in een 
samenvatting en een gedetailleerd overzicht.

De samenvatting geeft het totaal van de kosten 
weer, de eventuele betaalde voorschotten en het 
nog door u te betalen bedrag.

Het gedetailleerde overzicht geeft alle kosten weer 
die ten laste zijn van de HZIV, de kosten die ten 
laste zijn van u en de eventuele supplementen. 
Supplementen zijn afhankelijk van uw kamerkeuze 
(eenpersoonskamer) en volledig ten laste van u.

Het doel van deze wijzigingen is de facturen 
begrijpelijker en overzichtelijker te maken voor 
de patiënten. U kunt tenslotte ook vragen om een 
elektronische versie van de factuur te bekomen.

Op de nieuwe factuur zullen de kosten ingedeeld 
worden in 8 rubrieken:

1. Verblijfskosten

Deze kosten worden bepaald door uw kamerkeuze 
(eenpersoonskamer) en uw statuut (verhoogde 
tegemoetkoming, werkloosheid, personen ten 
laste).

2. Forfaitaire kosten

Het ziekenhuis mag een aantal vaste bedragen 
aanrekenen voor:
• klinische biologie;
• medische beeldvorming;
• wachtdienst en technische verstrekkingen;
• geneesmiddelen.

Deze kosten worden aangerekend ongeacht u 
gebruik maakte van deze prestaties.

3. Apotheekkosten

Kosten voor geneesmiddelen, implantaten en 
hulpmiddelen. U betaalt enkel wat u effectief 
gebruikt heeft.
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8 Rubrieken

Meer info?

3 Kolommen

Wat verandert er?



Bel Tabakstop

Zonder hulp, liggen uw slaagkansen om te stoppen met roken tussen de 3 en de 5%.  Met een duwtje in 
de rug stijgen uw kansen aanzienlijk.  Aarzel dus niet om een beroep te doen op Tabakstop!  Deze dienst 
helpt u gratis en is absoluut niet schadelijk voor uw gezondheid.

Tabakstop is een initiatief van de Stichting tegen kanker.  U kunt er op de nodige professionele begeleiding 
rekenen om definitief af te rekenen met uw rookverslaving.  Evalueer uw rookverslaving en bereken 
hoeveel geld in rook opgaat...  Hiertoe staan een website en een gratis telefoonlijn ter beschikking.

In 2015, werd Tabakstop zo'n 20.000 keer geraadpleegd.  Wacht dus niet langer en doof definitief uw 
laatste peukje.

www.tabakstop.be

0800 111 00

minder. U mag er van uitgaan dat 90% van onze 
haardos in een groeifase zit en 10% uitgegroeid 
is. Uitgegroeid haar valt na 2 of 3 maanden uit en 
er verschijnt nieuw haar op dezelfde plaats. Haar 
groeit gedurende  6 jaar ongeveer 1cm per maand.

Als u meer haar verliest wordt er gesproken van 
ongewone haaruitval.  Dit kan te wijten zijn aan 
verschillende factoren zoals stress, bepaald medi-
cijngebruik en zelfs de wisseling van de seizoenen. 
Ook de periode na een bevalling kan gepaard 
gaan met meer haarverlies.

De oplossing is zo snel mogelijk het evenwicht te 
herstellen. Met een goede en gevarieerde voeding 
en de nodige ontspanning zal overdreven haaruit-
val snel tot het verleden behoren.
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 Mooi en gezond haar

Een mooi en verzorgd kapsel zorgt voor een 
beter voorkomen maar u moet er natuurlijk 
wel wat voor doen.

Het belangrijkste is dat  het haar goed wordt ge-
voed. Net als voor de rest van uw lichaam zijn goe-
de en gezonde leef- en eetgewoonten de basis van 
een gezonde haardos.  Uw haar wordt immers van 
binnen naar buiten gevoed. 

U moet er niets speciaals voor eten maar verzadig-
de vetten vermijdt u beter. Ze bevatten immers stof-
fen die tot net onder de schedelhuid terechtkomen. 
Daar beletten ze de optimale bloedcirculatie naar 
de haarwortels. Daardoor vermindert de kwaliteit 
van het haar.

Zorg dus regelmatig voor eiwit– en ijzerhoudende 
voeding maar ook zink en vitaminen van groep B 
(volkorenproducten en gist) zijn belangrijk.

Haaruitval is niet abnormaal. Een hoofd telt onge-
veer 100.000 haren waarvan er per dag tussen de 
50 en 150 uitvallen. Blonde mensen hebben over 
het algemeen iets meer haren, roodharige iets 

HZIV-info wordt gedrukt op recycleerbaar papier met ecologische inkt. De verpakking is biologisch afbreekbaar.

Toch haaruitval?

Wat eten?

Gezond haar


