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 Mentale gezondheid: Spreek erover! Mentale gezondheid: Spreek erover!

Een op vier personen krijgt ooit te kampen 
met psychische problemen. Angst, depres-
sie, donkere gedachten, ... Soms zijn deze 
gemoedstoestanden tijdelijk en soms blij-
ven ze aanslepen. Hoe dan ook, het is be-
langrijk er tijdig over te praten!

In woorden omzetten

De eerste stap bestaat erin met iemand over uw 
problemen te praten. Dit is niet altijd eenvoudig, 
maar het is belangrijk. Zelf de juiste woorden vin-
den of er samen woorden voor vinden, zal u helpen 
uw toestand beter te begrijpen.

Een luisterend oor vinden

Wie in vertrouwen nemen? Richt u tot een persoon 
die u vertrouwt en beschikbaar is om naar u te luis-
teren. Dit kan een familielid zijn, een vriend, een 
collega, ... Ook uw huisarts is een goede optie.

Geef ze een belletje

Naast kennissen kunt u ook rekenen op de steun 
van vrijwilligers waar u zich in het volste vertrouwen 
toe kunt richten. Er werden verschillende oproep-
nummers aangemaakt waar u met uw specifiek 
probleem terecht kunt:

• Tele-Onthaal - 106
• Voor kinderen en jongeren Awel - 102
• Druglijn – 078 15 10 20
• Zelfmoordlijn - 1813

Netwerk geestelijke gezondheidszorg

Soms volstaat de steun van kennissen of vrijwilli-
gers niet en moet u een stapje verder: raadpleeg 
een professionele hulpverlener. Er bestaan plaatse-
lijke netwerken die u toegang geven tot geestelijke 
gezondheidszorg.

Het netwerk voor geestelijke gezondheidszorgen 
in uw buurt kan u terugvinden op onze website.
hziv.be (rubriek Terugbetaling medische kosten > 
Bij de psycholoog).  Als u gebruik maakt van deze 
netwerken, kunt u bovendien rekenen op een tege-
moetkoming van de HZIV!

Eerstelijns of gespecialiseerde zorg

De psychologische zorgen die door deze netwer-
ken voorgesteld worden, kunnen van verschillende 
aard zijn.  In functie van uw behoeften, komt u in 
aanmerking voor eerstelijnszorg of voor meer ge-
specialiseerde zorgen ... Tijdens het eerste gesprek 
met de psycholoog of orthopedagoog worden de 
zorgen bepaald die in uw specifieke situatie aan-
geraden zijn.
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Wij kondigden reeds de officiële start van onze 
nieuwsbrief HZIV-info per email aan.

Abonneert u zich via hziv.be!

U ontvangt dan om de twee maanden HZIV-info 
per email.

Eenvoudig en gemakkelijk...

 Nieuwsbrief HZIV-info Nieuwsbrief HZIV-info

Als u in een land van de Europese Unie (EU 
of Zwitserland, Noorwegen, Ijsland of Liech-
tenstein) reist en er medische zorgen nodig 
hebt, kunnen uw gezondheidskosten ver-
goed worden op vertoon van uw Europese 
ziekteverzekeringskaart (EZVK).

Hoe werkt het?

De EZVK bewijst dat u in orde bent op het vlak van 
de Belgische ziekteverzekering. Op vertoon van uw 
EZVK in de andere landen van de EU (maar ook in 
Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland) 
hebt u toegang tot onverwachte medische zorgen 
onder dezelfde voorwaarden en aan hetzelfde ta-
rief als de personen van het betrokken land.

Opgelet:  In sommige landen wordt het privé-tarief 
toegepast als u uw EZVK niet voorlegt. Hierdoor 
zullen de kosten niet alleen hoger zijn, maar loopt 
u bovendien het risico dat ze in België niet vergoed 
worden.

Toepassingen

De EZVK is
• persoonlijk (elk gezinslid moet dus in het bezit 

zijn van zijn eigen kaart)
• beperkt tot tijdelijke verblijven
• uitsluitend voor onvoorziene zorgen

 De Europese ziekteverzekeringskaart De Europese ziekteverzekeringskaart

De EZVK is dus niet bruikbaar om zorgen te dek-
ken die u in een ander land gepland hebt. Voor 
specifieke situaties zoals een ziekenhuisopname of 
een repatriëring, is een reisverzekering een betere 
optie.

De EZVK aanvragen

Als HZIV-lid, kan u deze kaart gratis aanvragen in 
uw HZIV-kantoor. U kan de kaart ook bestellen via 
myHZIV of op de website van de HZIV.

Dien uw aanvraag tijdig in, zodat wij u de kaarten 
kunnen bezorgen vóór u op reis vertrekt (reken op 
ten minste één week).



van de eerste symptomen van de infectie en/of 12 
weken na de positieve test? In dat geval zou u kun-
nen toetreden tot een post-COVID-19-traject.

Dit zorgtraject voorziet een multidisciplinaire be-
geleiding van uw aandoening. En goed nieuws! U 
hoeft in dat geval helemaal niets te betalen, noch 
het remgeld, noch het eventuele supplement. Het 
zorgtraject duurt zes maanden en kan één keer 
verlengd worden.

Hoe ervan genieten?

Praat erover met uw huisarts. Hij zal de diagnose 
stellen van een post-COVID-19 aandoening en het 
gepaste zorgtraject bepalen. Hij zal, met u en in 
overleg met de andere zorgverstrekkers, een be-
handelingsplan opstellen.

Twee zorgtrajecten zijn mogelijk:

• u hebt één zorgverstrekker nodig: een 
kinesitherapeut, logopedist of psycholoog.

• u hebt verschillende zorgverstrekkers 
nodig: kinesitherapeut, logopedist of psycho-
loog, diëtist en/of ergotherapeut.

 Post-COVID-zorgtrajecten Post-COVID-zorgtrajecten
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Sommige patiënten die COVID-19 gehad 
hebben, vertonen lang na de acute fase van 
hun infectie nog symptomen. De ziekte is 
voorbij, maar nog niet alle symptomen... er 
bestaat een medische ondersteuning voor 
wat post-COVID-19 genoemd wordt of long 
COVID.

Post-COVID-aandoening

U bent ziek geweest van een lichtere of ernstige 
vorm van COVID-19 en u vertoont drie maanden 
na uw besmetting nog altijd symptomen? Misschien 
lijdt u aan de aandoening post-COVID-19.

De symptomen die het meest voorkomen zijn:

• vermoeidheid;

• kortademigheid;

• pijn of druk in de borst;

• spierpijn;

• hoofdpijn;

• hartkloppingen;

• verlies van geur- of smaakzin;

• geheugen- of concentratieproblemen;

• angst en depressie

Deze symptomen duren minstens twee maanden 
en kunnen niet door een andere diagnose ver-
klaard worden.  Zij kunnen terug opduiken na een 
genezing of aanhouden na het initieel herstel van 
COVID-19.

Een zorgtraject

U lijdt nog steeds aan de symptomen als gevolg van 
een COVID-besmetting 12 weken na het opduiken 



enkele kant en geen enkele tand (opgelet voor 
de achterste tanden).

• Laat uw tanden minstens één keer per jaar 
door uw tandarts nakijken. Hij zal de toestand 
van uw tanden nakijken en kleine reparaties 
uitvoeren indien nodig (tandsteen verwijderen, 
gaatjes opvullen,...). Wacht niet altijd tot u 
tandpijn heeft om  naar de tandarts te gaan...

Terugbetaling

De HZIV betaalt deze behandelingen terug:

• Raadplegingen: jaarlijks mondonderzoek, klas-
siek bezoek

• Preventieve behandelingen: verwijderen van 
tandsteen

• Pulpectomie: zenuwbehandeling van een tand

• Tandvulling: behandeling van cariës

De officiële tarieven zijn beschikbaar in uw HZIV-
kantoor of op onze website www.hziv.be (rubriek 
tarieven).

Als u ten minste één keer per jaar een tandarts 
raadpleegt, wordt uw tandzorg beter vergoed 
(tandzorgtraject)!

Voor jongeren onder de 18 jaar, kan deze zorg 
zelfs volledig gratis zijn.  

Als uw tandarts niet de officiële tarieven toepast 
moet u, in  het derdebetalersysteem, enkel de toe-
slag betalen die uw tandarts bovenop de officiële 
tarieven aanrekent.
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 Gezonde tanden zijn belangrijk Gezonde tanden zijn belangrijk

Mooie tanden geven u een mooie glimlach. 
Maar gezonde tanden zijn ook belangrijk 
voor uw gezondheid in het algemeen. 

Om uw tanden te beschermen kunt u enkele goede 
gewoontes aanleren en dat liefst zo vroeg mogelijk. 
Regelmatig uw tandarts bezoeken is één van deze 
goede gewoontes...

De HZIV stelt een reeks terugbetalingen voor tand-
heelkundige verzorging voor. Sommigen daarvan 
zijn bestemd voor jongeren, anderen gelden ook 
voor volwassenen.

Enkele tips

Uw tanden gezond houden begint natuurlijk bij 
de keuze van uw voeding. Sommige voeding, zo-
als snacks en gesuikerde dranken (snoepjes, fris-
drank...) wordt beter vermeden (of beperkt). Ze 
veroorzaken zuuraanvallen, die de tanden bescha-
digen en de kans op cariës verhogen.

Verder is er ook voeding die de gezondheid bevor-
dert. Eet fruit en verse groenten om uw tandvlees en 
uw tanden sterker te maken.

Of het nu voor de gezondheid van uw tanden is, of 
voor uw gezondheid in het algemeen, let erop om 
altijd gevarieerd te eten.

Vermijd roken

Tabak is in elke vorm schadelijk voor de tanden. 
Behalve de vergeling van de tanden en het veroor-
zaken van kanker, kan tabak leiden tot ziekten aan 
het tandvlees en zelfs het verlies van tanden.

Een regelmatig onderhoud

Uw definitieve tanden groeien niet meer terug als 
u ze verliest. Daarom is het belangrijk ze goed te 
verzorgen zodat u ze lang kan behouden. 

2 goede tips om dit te doen:

• Poets uw tanden minstens 2 keer per dag. 
Gebruik een tandenborstel met haren die niet 
te hard zijn, maar ook niet te zacht. Poets ge-
durende minstens 3 minuten, en vergeet geen 

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_


