
Vraag bijvoorbeeld aan de arts, waar u terecht 
kunt voor de terugbetaling. 

U kunt uw facturen ook in België aan het loket 
van uw HZIV-kantoor binnenbrengen. Hou er 
rekening mee dat de terugbetaling dan heel 
wat tijd zal vergen... Wij moeten namelijk het 
terugbetalingstarief aan het andere land vragen... 
en het kan maanden duren voor wij een antwoord 
ontvangen.

Gaat u op vakantie in  
een ander land? Lees 
onze folder Reizen naar 
het buitenland, op 
www.hziv.be of in uw 
gewestelijke dienst.
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 Ziek tijdens vakantie

Binnenkort vertrekken velen onder ons op 
vakantie om er van de zon en de rust te 
genieten. Wij geven u hieronder enkele 
nuttige inlichtingen over terugbetaling van 
zorgen in twee populaire bestemmingen...

Wat uw ziekteverzekering in Turkije betreft, moet 
u, vóór u vertrekt, het formulier BT8 aanvragen. 
Door dit document worden de zorgen die u ter 
plaatse verstrekt worden, er ook meteen vergoed 
tegen de Turkse tarieven en voorwaarden.

Het BT8-formulier is strikt persoonlijk. Volgens 
de Belgisch-Turkse overeenkomst heeft dit 
document een geldigheidsduur van maximaal 
45 dagen. Geef dus altijd nauwkeurig de begin- 
en einddatum van uw vakantie op als u uw 
documenten aanvraagt. Deze overeenkomst geldt 
niet voor zelfstandigen.

Voor Marokko moet u een reisdocument vóór uw 
vertrek aanvragen. Met dit document worden de 
zorgen ter plaatse vergoed tegen de plaatselijke 
tarieven en voorwaarden.

Ongeacht uw bestemming, als u snel terugbetaald 
wenst te worden, raden wij u aan om altijd de 
bevoegde instanties ter plaatse op te zoeken.  
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Turkije

Marokko

Terugbetaling ter plaatse?

Enkel en alleen ter plaatse!
 

Voor Tunesië en Australië moet u de terugbetaling 
ter plaatse aanvragen. Volgens de overeenkomsten 
die beide landen met België gesloten hebben, 
kan de HZIV niet in uw plaats optreden om een 
terugbetaling aan te vragen.

Meer info?
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 Overdosis reclame vermijden

Wordt ook uw brievenbus of mailbox bedol-
ven onder de reclameboodschappen? Wij 
geven u enkele tips om dit tot een minimum 
te beperken.

Bedrijven zijn steeds op zoek naar klanten en ma-
ken daarom reclame. Dat kan gaan van huis-aan-
huisbladen tot gepersonaliseerd drukwerk. De 
meeste van deze zendingen heeft u nooit gevraagd 
of niet nodig. Veel drukwerk belandt dan ook snel 
bij het papierafval. Dit is niet alleen belastend voor 
uw rug maar ook voor het milieu.

De huis-aan-huispubliciteit wordt aan iedereen be-
zorgd. De gepersonaliseerde zendingen 
ontvangt u omdat de bedrijven een pro-
fiel over u hebben. Dit profiel bestaat 
uit uw persoonlijke gegevens zoals uw 
contactgegevens maar het kan ook 
andere gegevens bevatten (gezins-
samenstelling, leeftijd, kinderen, 
huisdieren, aankoopgeschiedenis,…). 
Hoe meer gegevens in uw profiel, hoe 
beter de reclame op u kan afgestemd 
worden. Het is nutteloos om mensen 
zonder huisdieren reclame voor kat-
tenvoer te sturen.

De gegevens uit uw profiel ko- men 
meestal van uzelf omdat u klant bent. Onbewust 
kunt u de gegevens gegeven hebben bij de aan-
vraag van een klantenkaart of bij de deelname aan 
een promoactie. Bedrijven kunnen deze gegevens 
ook aankopen van andere bedrijven die zich speci-
aliseren in het verzamelen van deze profielen.

Huis-aan-huisbladen kunt u vermijden door een 
stikker op uw brievenbus te kleven met de melding 
dat u deze reclame niet wenst. Deze stickers kunt u 
krijgen bij uw gemeente.

U voorkomt dat bedrijven uitgebreide profielen 
over u opstellen door uw gegevens niet zomaar ter 
beschikking te stellen. Vaak is er bij een aanvraag- 
of wedstrijdformulier een vakje dat u kunt aankrui-
sen als u nadien geen reclame wenst te ontvangen.

Ontvangt u al teveel gepersonaliseerd publiciteit, 
dan kunt u zich inschrijven op de Robinson-lijst. 
Bedrijven kunnen dan deze adressen uit hun adres-
senbestand filteren.

Ook per telefoon worden vaak dingen aangebo-
den. Wenst u niet gestoord te worden door deze 
aanbiedingen, dan kunt u zich inschrijven op de 
bel-me-niet-meer lijst. Deze lijst verbiedt alle 
reclameaanbieders u lastig te vallen en dit is wet-
telijk vastgelegd, inclusief boetes bij niet naleving.

Ook op internet is reclame overal aanwezig. Deze 
reclame is nog meer gepersonaliseerd omdat men 
gebruik maakt van uw surfgeschiedenis. Alle web-
sites die u bezocht of onderwerpen waarvoor u 
aandacht had, kan men verzamelen in een profiel. 
D i t kan zeer uitgebreid zijn waardoor 

de reclame ook erg persoonlijk 
of zelfs storend kan zijn. Face-
book en Google zijn belangrijke 

aanbieders/verzamelaars van profie-
len.

Om uw profiel zoveel mogelijk te be-
schermen kunt u gebruik maken van 
een “adblocker”. Dat is een pro-

gramma dat uw browser verhindert 
om reclamebanners te tonen. Ook kunt u uw brow-
ser zo instellen dat de sporen van uw surfgeschie-
denis (cookies) niet worden bijgehouden.

De meeste gegevens worden echter door uzelf ver-
strekt bij het registreren voor websites, spelletjes of 
promoties. Gebruik hiervoor een ander/tijdelijk e-
mailadres zodat u geen reclame tussen uw gewone 
berichten ontvangt. Geef geen info op die niet ab-
soluut noodzakelijk is.

• www.robinson.be

• www.bel-me-niet-meer.be

En de telefoon?

Hoe voorkomen?

Waarom ik? En online?

Meer info?



•	Verslaving: men kan niet meer zonder al-
cohol en er is steeds meer alcohol nodig om 
hetzelfde effect te bekomen door gewenning.

•	Ziektes: meer kans op lever- en hartprob-
lemen, hoge bloeddruk, hersenschade en 
bepaalde kankers.

•	Verkeersongevallen: alcohol vermindert 
het reactievermogen, zicht en de inschatting 
van afstanden en zorgt ook soms voor een 
overmoedig gevoel. Al deze factoren zorgen 
jaarlijks voor heel wat verkeersslachtoffers.

•	 Sociale gevolgen: overmatig drinken kan 
samengaan met agressief of depressief gedrag 
en zo problemen veroorzaken in de relatie, 
vriendenkring of werkomgeving.

Laat alcohol geen probleem worden door volgende 
tips:

• Drink niet telkens bij hetzelfde gevoel (euforie, 
angst, pijn, stress,…)

• Drink minstens 2 opeenvolgende dagen per 
week geen alcohol.

• Vermijd de combinatie met medicijnen.

• Test of je nog probleemloos zonder alcohol 
kan.

• Drink niet teveel in een korte tijdspanne en 
drink tussendoor water.

• Let op met zoete alcoholische dranken (alco-
holpops).

 Bingedrinken

Het drinken van alcohol is een populaire 
manier om te ontspannen en een gezellige 
tijd onder vrienden te beleven.  Het is 
dus logisch dat ook bij jongeren alcohol 
erg populair is. Omdat er ook ernstige 
risico’s verbonden zijn aan overmatig 
alcoholgebruik, geven wij u enkele tips om 
problemen te voorkomen.

De gewoonte om alcohol te drinken kan uit de 
hand lopen en uitmonden in overmatig gebruik of 
zelfs verslaving. Deze overgang gebeurt zeer traag 
en kan zelfs onbewust verlopen.

Ook komen steeds vaker gevallen van 
“bingedrinking” voor. Dit is het consumeren van 
een grote hoeveelheid alcohol in een beperkte 
tijdspanne, meestal enkele uren. Dit gedrag is 
nog schadelijker dan regelmatig alcohol drinken. 
Bij jongeren heeft bingedrinken nog een sterkere 
negatieve invloed omdat hun lichaam nog veel 
gevoeliger is voor de impact van alcohol.

Er bestaat een wetenschappelijke norm om 
bingedrinking te bepalen. Voor volwassen vrouwen 
ligt deze norm op 4 of meer standaardglazen in een 
periode van 2 uur. Voor mannen ligt de grens op 6 
glazen binnen dezelfde periode. Voor jongeren ligt 
de grens dus nog lager.

Uit cijfers van het Intermutualistisch Agentschap 
(IMA) blijkt dat steeds meer jongeren teveel alcohol 
drinken. In 2014 werden er bijvoorbeeld maar liefst 
2.433 minderjarigen in het ziekenhuis opgenomen 
om deze reden. Dat aantal gaat al jaren in stijgende 
lijn.

Een andere tendens is dat het niet langer een 
probleem van jongens is. Er worden evenveel 
meisjes opgenomen voor alcoholintoxicatie. Meisjes 
raken niet alleen sneller dronken maar ze zijn ook 
gevoeliger voor de negatieve effecten van alcohol.
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Voorkomen

Wat is teveel?

Cijfers

Wat is het probleem?

Gevolgen



staat damp. Propyleenglycol werkt als bevochtiger: 
op termijn kan dit leiden tot irritatie van de huid of 
de slijmvliezen (de tong).

Een aantal vullingen, die je bij de apotheker kunt 
kopen, bevatten wel nicotine.  De roker neemt dan 
formaldehyde op, wat kankerverwekkend is. De e-
sigaret bevat wel 5 keer minder formaldehyde dan 
de klassieke sigaret. Er komt ook geen teer in de 
longen, nog een andere kankerverwekkende stof 
van de klassieke sigaret.

Wat vaststaat, is dat de e-sigaretten geen genees-
middelen zijn: zij genezen niets. Ze kunnen scha-
delijke en mogelijk kankerverwekkende stoffen 
bevatten, maar in mindere mate dan de klassieke 
sigaretten. Zij zijn met andere woorden schadelijk 
voor de gezondheid, maar iets minder dan tabak.

Voor de rokers die wensen te stoppen met roken, 
kan de e-sigaret in het beste geval tabak vervan-
gen, in het slechtste geval hun rookgedrag in stand 
houden. In deze omstandigheden is het risico om te 
hervallen groot, hoewel dit nog niet op grote schaal 
onderzocht werd.

Voor niet-rokers kan de e-sigaret een aanloop zijn 
om te beginnen met roken als men denkt dat de 
e-sigaret geen kwaad kan. En dat is te kort door de 
bocht. Ondanks dat men de e-sigaret als modieus 
toestelletje (zelfs met fruitsmaken) voorstelt, mogen 
de gevaren niet genegeerd worden.

Kortom, voor uw gezondheid en uit voorzorg, ra-
den wij u aan helemaal niet te roken... en dit geldt 
zowel voor de gewone sigaret als voor de e-sigaret.
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 De elektronische sigaret

Modeverschijnsel of maatschappelijk feno-
meen? De elektronische sigaret is in op-
mars. Maar helpt dit om te stoppen met 
roken of is het gewoon een nieuwe manier 
van roken? Leuke reclamespotjes en mooie 
beloftes, maar wat weten we concreet?

De elektronische sigaret (e-sigaret) heeft meestal 
de vorm van een sigaret of een dikke pen. Het elek-
tronische toestelletje produceert kunstmatig damp, 
die vergeleken kan worden met de rook van een 
sigaret. Het werkt met vullingen die deze damp 
produceren. De damp kan ingeademd worden en 
bestaat in verschillende smaken.

De sensaties van de sigaret blijven: er ontstaat rook 
maar zonder nicotine. De elektronische sigaret 
wordt daarom voorgesteld als een hulpmiddel om 
te stoppen met roken. De gebruiker voert dezelfde 
gebaren uit, behoudt de sociale gewoonte, maar 
zonder verslavende middelen. In tegenstelling tot 
de methode van coaching, werd de doeltreffend-
heid van de e-sigaret nog niet aangetoond. Meer 
zelfs: de gevolgen van de e-sigaret voor het li-
chaam op lange termijn zijn nog niet gekend.

Omdat ze nog niet lang op de markt zijn, is het 
moeilijk om de effecten ervan in te schatten. Er wor-
den steeds meer onderzoeken uitgevoerd, die nu 
eens positief dan weer negatief uitvallen. Voor de 
gebruiker is het dus bijzonder moeilijk om zich een 
duidelijk beeld te vormen...

Hoewel de gevolgen voor de gezondheid niet ge-
kend zijn, trekken een aantal verenigingen en art-
sen reeds aan de alarmbel. We kennen het gevaar 
van de traditionele sigaret voor onze gezondheid. 
Hoewel in mindere mate, verspreidt de e-sigaret 
ook schadelijke stoffen. Ze zijn dan wel minder on-
gezond, maar daarom nog niet gezond!

De e-sigaret produceert damp die de gebruiker 
inademt. Uit metingen blijkt dat deze damp che-
mische stoffen bevat zoals propyleenglycol en gly-
cerol. Bij de vermenging van beide producten ont-
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