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S Een diëtist kan iedereen helpen die gezonder wil eten 

of die aangepaste voeding nodig heeft. 

Hoe werkt een diëtist? 
Tijdens het eerste gesprek zal de diëtist met je praten 

over je gezondheid. Daarna zal je voedingsadvies op 

jouw maat krijgen. Tijdens de volgende gesprekken zal 

de diëtist jou begeleiden om dit vol te houden. 
 

Hoeveel kost dit? 

  

 

Een diëtist kost 35 à 50 € per keer. Jouw mutualiteit 

voorziet een gedeeltelijke terugbetaling.  

 

Met de gezondheidscheque krijg je bijkomend tot 45 € 

terugbetaald als je minimaal 3 sessies volgt. 

 

Praat er over met je huisarts  

of je mutualiteit of  

vind zelf een diëtist op 

www.desocialekaart.be M
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Psychotherapeut / Psycholoog 
Bij een psychotherapeut kan je terecht met emotionele, 

psychische en lichamelijke klachten. Tijdens het eerste ge-

sprek leer je elkaar beter kennen en kan je jouw verhaal 

vertellen. Het is belangrijk dat jij je op je gemak voelt bij de 

psycholoog. Tijdens volgende gesprekken zullen jullie sa-

men werken aan jouw klachten.  

Er is geen vast tarief voor een psychotherapeut, dus de 

kostprijs is afhankelijk van de psychotherapeut (45 à 55 € 

per keer). Jouw mutualiteit voorziet een gedeeltelijke te-

rugbetaling. Met de gezondheidscheque krijg je bijkomend 

tot 45 € terugbetaald als je minimaal 3 sessies volgt. 
 

 

Eerstelijnspsycholoog  
Jouw huisarts kan je ook doorverwijzen naar een eerste-

lijns psycholoog. Die helpt je bij angst, depressie of te veel 

alcoholgebruik. Door op tijd deze problemen aan te pak-

ken, kan vermeden worden dat ze verergeren.  

De kostprijs is 11,20 € per gesprek of 4 € per gesprek als 

je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming. 

 

Met de gezondheidscheque krijg je tot 45 € terugbetaald 
als je minimaal 3 sessies volgt.  

 

Praat er over met je huisarts 

of je mutualiteit of  

vind zelf een psychotherapeut  

of eerstelijnspsycholoog op 

www.desocialekaart.be 
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Kinesist / beweegcoach 
Iedereen die meer wil bewegen kan bij een beweegcoach 

terecht voor een beweegprogramma. De beweegcoach zal 

samen met jou een beweegplan opstellen en de kostprijs 

met je afspreken. Hiervoor is geen tussenkomst van de mu-

tualiteit voorzien.  

Met de gezondheidscheque krijg je tot 45 € terugbetaald als 

je minimaal 3 sessies volgt. 

Vind een kinesist / beweegcoach op 

www.desocialekaart.be 

 

Bewegen Op Verwijzing (BOV) 
Met een verwijsbrief van jouw huisarts kan je bij een 

‘Bewegen Op Verwijzing-coach terecht. Na een eerste ken-

nismaking zal een persoonlijk beweegplan opgesteld wor-

den. Dit moet jou helpen om in het dagelijkse leven meer te 

bewegen. 

Je betaalt aan de BOV-coach 5 € per kwartier of 1 € per 

kwartier als je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming. Er 

kan ook groepsbegeleiding zijn aan 1 € per kwartier of 0,5 € 

per kwartier als je recht hebt op verhoogde tegemoetko-

ming. 

 

Met de gezondheidscheque krijg je tot 45 € terugbetaald als 

je minimaal 3 sessies volgt. 

 

 

Praat er over met je huisarts  

of je mutualiteit  

of vind zelf een BOV-coach op 

www.gezondleven.be/projecten/bewegen-op-verwijzing 

 

 

Een tabakoloog helpt iedereen die wil stoppen met roken. 

Samen met jou zal de tabakoloog de beste manier zoeken 

om te stoppen met roken. Begeleiding kan individueel of in 

groep. 
 

Hoe werkt een tabakoloog? 
Tijdens een eerste gesprek zal de tabakoloog de mogelijke 

manieren om te stoppen met roken bespreken. Daarna zal 

de tabakoloog samen met jou een rookstopplan opmaken. 

Bij volgende gesprekken zal de tabakoloog je verder helpen 

om vol te houden. 
 

Hoeveel kost dit? 
Stoppen met roken bespaart jou de kostprijs van sigaretten.  

Voor de begeleiding betaal je aan de tabakoloog 7,5 € per 

kwartier of 1 € per kwartier als je recht hebt op verhoogde 

tegemoetkoming. 

Er kan ook groepsbegeleiding zijn aan 1 € per kwartier of 

0,5 € per kwartier als je recht hebt op verhoogde tegemoet-

koming. 

 

Met de gezondheidscheque krijg je bijkomend tot 45 € te-

rugbetaald als je minimaal 3 sessies volgt.  

 

 

Praat er over met je huisarts  

of je mutualiteit  

of vind zelf een tabakoloog op 

www.rookstop.vrgt.be  

https://rookstop.vrgt.be/geregistreerde-tabakologen

