
de psycholoog een bilan op om uw behoeften te 
bepalen. In de loop van de sessies zal het bilan 
bijgewerkt worden.

De sessies

Per periode van 12 maanden voorzien wij een te-
gemoetkoming voor een aantal zittingen (max. één 
zitting per dag):

Netwerken Kinderen 
Adolescenten

Volwassenen

Zorgen: Individueel Groep Individueel Groep

Eerste lijn 10 8 8 5

Gespecialiseerd 20 12 20 15

 

Terugbetaling

De eerste sessie voor psychologische zorg is gra-
tis. Voor de volgende zittingen bedraagt onze tege-
moetkoming per zitting: 

Sessie Verzekerden  
RVT

Gewone  
verzekerden

Individueel 4 EUR 11 EUR

Groep 2,50 EUR

RVT: Rechthebbende Verhoogde Tegemoetkoming.

De HZIV betaalt de tegemoetkoming onmiddellijk 
voor u aan de psycholoog. U hoeft hiervoor dus 
niets bij de HZIV in te dienen.
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 Bij de psycholoog Bij de psycholoog

Wist u dat de HZIV een tegemoetkoming 
biedt bij bepaalde raadplegingen klinische 
psychologie? En zonder medisch voorschrift!

Voorwaarden

Voor deze sessies moet u een beroep doen op een 
klinisch psycholoog of orthopedagoog die deel-
neemt aan een netwerk geestelijke gezondheid 
waar het RIZIV een overeenkomst mee afgesloten 
heeft.

De zorgen worden georganiseerd door de lokale 
netwerken voor geestelijke gezondheidszorg en 
volgens twee leeftijdscategorieën:

• Netwerk kinderen/adolescenten tem 23 jaar;
• Netwerk volwassenen vanaf 15 jaar.

Tussen 15 en 23 jaar kunt u, naargelang uw be-
hoeften, zelf het meeste gepaste netwerk kiezen. 
Per 12 maanden kan een rechthebbende maar tot 
1 categorie behoren.

De netwerken?

De netwerken zijn verspreid over België. De netwer-
ken in uw streek vindt u op www.hziv.be.

Welke zorgen?

We onderscheiden eerstelijns en gespecialiseerde 
psychologische zorg. Tijdens de eerste sessie stelt 
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U bent arbeidsongeschikt en zou graag 
het werk hervatten? In een vrijwillig traject 
kunt u voortaan rekenen op een geperso-
naliseerde begeleiding om aangepast werk, 
een andere job of een opleiding te vinden.

Voor wie?

U kunt een Terug naar Werk-traject starten als de 
adviserend arts van de HZIV oordeelt dat u over  
voldoende fysieke en mentale capaciteiten beschikt.

Het traject opstarten?

• U kunt dit zelf aanvragen via onze Terug naar 
werk-coördinator (zie contactgegevens op het 
einde van dit artikel). Dit is mogelijk op eender 
welk moment van uw arbeidsongeschiktheid.

• Ofwel verwijst de adviserend arts u door naar 
onze Terug naar werk-coördinator voor een 
eerste contact.

In bepaalde gevallen ontvangt u dan een vragen-
lijst om in te vullen (eventueel met de hulp van de 
coördinator). Bezorg ons deze vragenlijst binnen de 
2 weken terug.

Hoe verloopt een traject?

Of u er zelf naar gevraagd hebt, dan wel of het 
traject door een derde voorgesteld werd, het terug 
naar werk traject begint altijd met een onderzoek 
door de adviserend arts van uw situatie en meer 
bepaald van uw capaciteiten.

• Als laatstgenoemde oordeelt dat een werkher-
vatting niet mogelijk is, dan wordt het project 
niet opgestart.

• Als alles in orde is, kan het traject beginnen.

De coördinator zal contact met u opnemen binnen 
de maand volgend op het eerste contact.
 

De Terug naar Werk-coördinator (TnWC)

De coördinator werkt voor de HZIV. De coördinator 
is geen arts maar verstrekt u alle nodige info over 

 Het Terug naar Werk-Traject (TNW-T) Het Terug naar Werk-Traject (TNW-T)

de hulp waar u recht op hebt.

Hij onderzoekt of het mogelijk is om een gepaste of 
aangepaste activiteit te hervatten.

• Hij helpt u bij de keuze van een gepaste job.

• Hij begeleidt u in de keuze naar een geschikte 
beroepsopleiding.

• Hij verwijst u door naar de arbeidsarts als u 
reeds een arbeidsovereenkomst hebt.

Meer info?

Meer info vindt u op onze website: 

https://www.caami-hziv.fgov.be/nl/het-te-
rug-naar-werk-traject

Als u contact wilt opnemen met een coördinator, 
stuurt u een mailtje met vermelding van uw socia-
lezekerheidsnummer (INSS) en uw vraag naar:

backtowork@hziv.be



• Vordering van uw dossier (akkoord, bereke-
ning, ...);

• Verzonden of ontvangen documenten;
• Ontvangen bedragen;
•  ...

Al deze mogelijkheden vindt u op onze website 
www.hziv.be in de rubriek "HZIV-online". Neem 
een kijkje en ontdek deze nieuwe functionaliteiten.

 Kent u myHZIV al? Kent u myHZIV al?
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Op onze website kunt u reeds jaren een-
voudig kleefbriefjes, omslagen,... bestel-
len. Sinds 2019 kunt u nog veel meer online 
afhandelen dankzij myHZIV...

Een praktische toepassing

Gebruik uw elektronische identiteitskaart of Itsme 
om in te loggen op MyHZIV. U vindt er een overzicht 
van uw terugbetalingen of kunt er uw contactgege-
vens (telefoon, e-mail, ...) aanpassen .

Nieuw vanaf 2023!

Voortaan kunt u er eveneens de stand van za-
ken van uw dossier uitkeringen raadplegen als u 
arbeidsongeschikt bent:

Hieronder vindt u de kalender voor de betaling van 
de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid.

Ongeschiktheid van minder dan 1 jaar

Voor werknemers. 2 x per maand betaald.

Periode Storting 1 Storting 2
Januari 17/1 2/2
Februari 16/2 2/3
Maart 16/3 4/4
April 18/4 2/5
Mei 16/5 1/6
Juni 19/6 4/7
Juli 18/7 1/8

Augustus 17/8 4/9
September 18/9 3/10
Oktober 17/10 3/11

November 16/11 4/12
December 18/12 18/12

 Kalender betaling uitkeringen 2023 Kalender betaling uitkeringen 2023

Ongeschiktheid van meer dan 1 jaar

Voor werknemers. 1 x per maand betaald.

Periode Storting
Januari 27/1
Februari 24/2
Maart 29/3
April 26/4
Mei 26/5
Juni 28/6
Juli 27/7

Augustus 29/8
September 27/9
October 27/10

November 28/11
December 19/12

Naargelang uw bank kan de datum waarop het geld  
op uw rekening staat enkele dagen afwijken.

De opgegeven datums gelden enkel voor dossiers die 
volledig en in orde zijn.



Bij een behandeling zal uw arts toezien op:

• De juiste dosering (voldoende hoog);

• De correcte duur (zo kort mogelijk);

• De correcte toedieningsfrequentie;

• Het beperken van opeenvolgende antibioti-
cakuren bij eenzelfde patiënt;

• Het respecteren van de voorwaarden bij de in-
name (bijvoorbeeld bij het eten).

Meer info?

Spreek erover met uw arts!

• www.praatoverantibiotica.be

• www.antibioticguardian.com
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 Antibiotica Antibiotica

Antibiotica zijn geneesmiddelen die bacte-
riële infecties bestrijden. Een klein mirakel 
van de moderne geneeskunde! Men moet 
ze echter wel op een verstandige manier 
gebruiken opdat ze effectief blijven.

Wat zijn antibiotica?

Antibiotica zijn natuurlijke of synthetische substan-
ties. Ze remmen of stoppen de ontwikkeling van 
bacteriën die infecties veroorzaken zoals strepto- of 
pneumokokken.

Een permanente strijd

Bacteriën passen zich echter aan: dat is normaal. 
Hoe groter het gebruik van antibiotica, hoe meer 
bacteriën zich gaan verdedigen en uiteindelijk on-
gevoelig worden voor antibiotica.

Door die toegenomen weerstand (resistentie) moe-
ten er dus steeds nieuwe antibiotica worden ontwik-
keld. Deze nieuwe geneesmiddelen blijven echter 
maar werkzaam tot de bacteriën er opnieuw weer-
stand tegen opgebouwd hebben.

Een risico voor iedereen

Het ontwikkelen van die geneesmiddelen vraagt 
echter veel tijd. Het risico is dus reëel  dat we op 
een dag moeten vechten tegen bacteriën die on-
gevoelig zijn geworden voor alle bestaande anti-
biotica.

Vertragen van de resistentie

Het is belangrijk de resistentie van de bacteriën af 
te remmen door verkeerd of overgebruik van anti-
biotica. Na pijnstillers zijn ze immers de meest ge-
bruikte medicijnen in Europa!

Correct  gebruik

Antibiotica zijn uitsluitend verkrijgbaar op voor-
schrift en gebruik ze steeds volgens de richtlijnen 
van uw arts. 

Als u HZIV-info niet meer wenst te ontvangen, kunt u dat vragen via info@hziv.be of 
uw voorkeur zelf aanpassen met de toepassing myHZIV.
Een archief van de 6 recentste nummers is beschikbaar op www.hziv.be/nl/hziv-info of 
u kunt ons volgen via Twitter: @_HZIV_


