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Kinderen en jongeren 

Bedrag 
terug-
betaling 

Kinderen zonder 
verhoogde 
tegemoetkoming: 
Individuele sessies: 
De helft van het bedrag 
van de sessie met een 
maximum van 30 euro 
en dat voor maximaal 
12 sessies. 
 
Kinderen met 
verhoogde 
tegemoetkoming: 75 % 
van de sessie, met een 
maximum van 45 euro. 

Kinderen zonder 
verhoogde 
tegemoetkoming:  
Individuele sessies: 
15 euro per sessie 
voor maximaal 6 
sessies per 
kalenderjaar. 
 
Groepssessies:  
maximum 5 euro per 
sessie voor 12 
groepssessies. 
 
Op dit alles staat een 
maximum van 90 euro 
per kalenderjaar.  
 
Kinderen met een 
verhoogde 
tegemoetkoming: 
Individuele sessies: 30 
euro voor maximaal 6 
sessies per 
kalenderjaar. 
 
Groepssessies: 10 euro 
voor maximaal 12 

Individuele sessies: 
20 euro per sessie met 
een maximum van 120 
euro per kalenderjaar.  
 
Cursus mindfulness: 
60 % van de kostprijs 
met een maximum van 
120 euro per 
kalenderjaar. 
 

Individuele sessies: 
10 euro per sessie 
voor maximaal 10 
sessies per 
kalenderjaar. 
 
Luisterlijn: een 
initiatief van het 
Onafhankelijk 
Ziekenfonds 
waarbij haar leden 
een psycholoog of 
psychotherapeut 
aan de lijn kunnen 
krijgen wanneer ze 
met een probleem 
kampen.  
Het ziekenfonds 
betaalt tot vijf 
gesprekken per 
kalenderjaar terug. 
 

Individuele sessies: 
20 euro per sessie 
voor maximaal 6 
sessies per 
kalenderjaar. 
 
 

Individuele sessies: 
10 euro per sessie 
met een maximum 
van 100 euro per 
kalenderjaar. 



sessies per 
kalenderjaar. 
 
Maximale 
terugbetaling per jaar: 
180 euro. 

Criteria 
terug-
betaling 

• Lidmaatschap 

• Nog recht op 
kinderbijslag op de 
eerste dag van de 
sessie 

• Therapeut die 
overeenkomst sloot 
met CM 

• Doorverwijzing van 
een arts, Centrum 
voor Geestelijke 
Gezondheidszorg 
(CGG), een centrum 
voor 
leerlingenbegeleidin
g (CLB), een dienst 
Maatschappelijk 
Werk, een sociale 
studentenvoorzien-
ing of een Centrum 
voor Algemeen 
Welzijnswerk (CAW) 

• Behandeling of 
begeleiding van een 
psychische stoornis 
of psychiatrische 
aandoening 

• Maximaal 18 jaar 
oud of nog 
kinderbijslag 
ontvangen 

• Psycholoog of 
psychotherapeut 
erkend door ofwel 
de 
Psychologencomm
issie ofwel door de 
Voorzorg zelf 

• Lidmaatschap 

• Regelmatig 
bijdragen betalen 

• Psychotherapeut 
erkend door 
mutualiteit of 
Psychologencomm-
issie 

• Doorverwijzing van 
arts, Centrum voor 
Geestelijke 
Gezondheidszorg of 
centrum voor 
leerlingen-
begeleiding 

• Geen tussenkomst 
van een andere 
verzekering 

• Voorlegging 
betalingsbewijs 
verstrekker 

• Specifieke 
psychologische 
problemen die 
het 
ziekenfonds 
aanduidt, zoals 
ADHD, 
eetstoornissen, 
trauma’s, 
depressie, 
autisme, 
leerproblemen 
en 
angststoorniss
en en fobieën. 

• Bijdragen zijn 
betaald 

• Maximaal 18 
jaar oud zijn 

• Behandeling 
moet gebeuren 
door een 
psycholoog of 
arts 

• Recht op 
kinderbijslag 

• Therapiesessies 
uitgevoerd 
door een 
psychothera-
peut. 

• Soort therapie 
staat in lijst 
terugbetaling 

• Soort 
aandoening 
staat in lijst 
terugbetaling 

 

• Begeleiding 
door een 
psycholoog 
(Master in de 
psychologie) of 
een 
orthopedagoog 
(Master in de 
orthopedago-
gie). 



Volwassenen 

Bedra
g 
terug-
betali
ng 

/ Individuele begeleiding bij 
Well2DAY- psychologen, 
psychotherapeuten, 
pijnpsychologen of 
seksuologen: 
Tot 50 % korting. 
28 euro per sessies in 
plaats van 56 euro voor 
maximaal 12 sessies per 
persoon per kalenderjaar. 
Vanaf de 13de sessie 
ontvang je een kleinere 
korting. 
 
Individuele begeleiding bij 
onafhankelijke therapeut 
(wel erkend door 
Psychologencommissie/ziek
enfonds zelf): 
10 euro per sessie met een 
maximum van 5 sessies per 
kalenderjaar.  
 

Individuele sessies: 
10 euro per sessie met 
een maximum van 60 
euro per kalenderjaar.  
 
Cursus mindfulness: 
voor  
60 % terugbetaald met 
een maximum van 60 
euro per kalenderjaar. 

Luisterlijn: een initiatief van 
het Onafhankelijk 
Ziekenfonds waarbij haar 
leden een psycholoog of 
psychotherapeut aan de lijn 
kunnen krijgen wanneer ze 
met een probleem kampen.  
Het ziekenfonds betaalt tot 
vijf gesprekken per 
kalenderjaar terug. 
 

Individuele 
sessies: 
20 euro per 
sessie voor 
personen met 
een 
chronische 
ziekte met een 
maximum van 
12 sessies per 
jaar. 
 

Individuele 
sessies: 
10 euro per 
sessie met een 
maximum van 
50 euro voor 
volwassenen 
vanaf 19 jaar. 
 



Criteria 
terugbetaling 

/ • Lidmaatschap 

• Regelmatig bijdragen 
betalen 

• Behandeling bij 
psycholoog erkend 
door de 
Psychologencommissie 
of een 
psychotherapeut 
erkend door de 
Voorzorg. 

• Psychotherapeut 
erkend door 
mutualiteit of 
Psychologencommissie 

• Doorverwijzing arts of 
Centrum voor 
Geestelijke 
Gezondheidszorg 

• Voorleggen 
betalingsbewijs 
psycholoog of 
psychotherapeut 

• Bijdragen 
betaald 

 

• Therapiesessies 
uitgevoerd bij 
psychotherapeut 

• Sessie in België 
of in buurland 
van België 
(Nederland, 
Frankrijk, 
Duitsland, 
Luxemburg) 

• Enkel bij soorten 
therapie die 
aangegeven 
worden door 
ziekenfonds 

• Enkel bij 
chronische 
ziekten 
aangegeven 
door 
ziekenfonds 
(gebaseerd op 
lijst chronische 
ziekten van 
Europese 
Commissie) 

 

Begeleiding door 
psycholoog 
(Master in de 
psychologie) of 
een 
orthopedagoog 
(Master in de 
orthopedagogie). 
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