Voor meer informatie kan u steeds contact
opnemen met :
Seniorama vzw
Vanden Tymplestraat 35
3000 Leuven
Tel. 016/22 20 14
e-mail: onthaal@seniorama.be
website: www.seniorama.be
Versiedatum: oktober 2016

Vlaamse
zorgverzekering

De Vlaamse zorgverzekering

Zorgafhankelijkheid

De Vlaamse zorgverzekering biedt de zwaar zorgbehoevende (zonder leeftijdsgrens) een maandelijkse tegemoetkoming als vergoeding van niet
medische kosten, zowel thuis als in een residentiele voorziening. Bij opname in het woonzorgcentrum (WZC) of het psychiatrisch verzorgingstehuis
(PVT) wordt de zorgverzekering toegekend ongeacht de zorgzwaarte. Het bedrag kan men vrij
besteden en men hoeft geen bewijzen voor te leggen.

Om aan te tonen dat iemand zwaar zorgbehoevend is zijn bepaalde attesten vereist afgeleverd
door :

het ziekenfonds

dienst gezinszorg

FOD-Federale overheidsdienst sociale zekerheid

kinderbijslagfonds

verblijfsattest van een erkend woonzorgcentrum, rust– en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis

Ben je zwaar zorgbehoevend en aangesloten bij
de Vlaamse zorgverzekering, dan kan je een zorgverzekeringstegemoetkoming.
De vergoeding bedraagt 130 euro per maand. Ook
zwaar zorgbehoevenden jonger dan 25 jaar (en
dus nog niet aangesloten bij de Vlaamse zorgverzekering) kunnen een aanvraag voor een tegemoetkoming indienen bij een zorgkas naar keuze.
Aansluiting

Verplichte aansluiting :

voor wie in Vlaanderen woont en ingeschre


ven is in het bevolkings– of vreemdelingenregister
vanaf het jaar waarin je 26 jaar wordt
aansluiten gebeurt door betaling van de eerste bijdrage aan een van de zes erkende
zorgkassen naar keuze

Bijdrage (Vlaanderen)
De bijdrage moet jaarlijks betaald worden. € 50
voor iedereen vanaf 26 jaar.
Als je recht heb op de verhoogde terugbetaling in
het kader van de ziekteverzekering, betaal je
slechts 25 euro.
De Vlaamse overheid voorziet sancties bij onvolledige, laattijdige of niet-betaling van de bijdrage.

Aanvraag
Zodra je zorgbehoefte werd vastgesteld of je in
een zorginstelling bent opgenomen, kan je een
zorgverzekeringstegemoetkoming aanvragen. Je
hebt recht op een tegemoetkoming vanaf de eerste dag van de vierde maand na de datum van je
aanvraag.
Aanvragen bij de zorgkas waarbij de zorgbehoevende is aangesloten door de zorgbehoevende zelf
of door zijn vertegenwoordiger.
Meer informatie en formulieren voor aanvraag zijn
ook beschikbaar via
www.zorgverzekering.be
of
www.vlaamsezorgverzekering.be

