
baar op www.hziv.be (rubriek Formulieren, on-
deraan elke pagina).

Voeg de nodige bijlagen toe en bezorg alles aan 
uw HZIV-kantoor op dezelfde wijze als uw getuig-
schriften voor verstrekte hulp.

U kunt uw bankrekeningnummer ook aanpas-
sen via de online tool "Mijn dossier". U vindt deze 
tool op onze website www.hziv.be in de rubriek 
"HZIV-online".
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 Wijziging bankrekening

Om veiligheidsredenen en efficiëntie wor-
den de terugbetalingen voor geneeskundi-
ge zorg op uw bankrekening overgeschre-
ven. Wij bewaren het bankrekeningnummer 
dat u bij uw inschrijving opgaf. Dit nummer 
kan alleen op uw vraag gewijzigd worden. 

Om veiligheidsredenen is het niet mogelijk uw re-
keningnummer te wijzigen per email of telefoon. 
Een wijziging wordt enkel uitgevoerd op voorleg-
ging van een ondertekend document "mededeling 
bankrekeningnummer". Dit document is beschik-
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Ondanks de tegemoetkoming van de HZIV 
kunnen gezondheidskosten nog hoog 
oplopen.  Ziekenhuisfacturen, raadple-
gingen bij artsen, kineverstrekkingen,... 
Daarom bestaat er binnen de ziekteverze-
kering een systeem, de maximumfactuur 
(MAF), opdat uw budget niet volledig opge-
slorpt zou worden door uw gezondheidskos-
ten. De MAF is een systeem waarbij u onder be-
paalde voorwaarden een hogere tegemoetkoming 
ontvangt.

Hoe werkt het? 

De HZIV houdt automatisch een teller van uw rem-
gelden bij. Remgeld is het deel van de kosten dat 
niet terugbetaald wordt. Daarnaast bestaan er  
supplementen die u eveneens zelf moet betalen. 
Voor elke terugbetaling die wij uitvoeren, voegen 
wij de remgelden toe aan uw MAF-teller van het 
betreffende jaar.

Heeft u in het betreffende jaar veel zorg nodig, dan 
kunnen deze samengetelde bedragen een bepaald 
plafond bereiken. Wanneer uw remgelden (zonder 
de supplementen) dit plafond overschrijden, neemt 
de HZIV de kosten van de komende zorg voor het 
lopende jaar ten laste. 

U ontvangt dan niet alleen de normale terugbeta-
ling maar ook het remgeld wordt terugbetaald (de 
supplementen blijven te uwen laste).

Welke plafonds?

Er bestaan meerdere MAF-plafonds naargelang uw 
situatie of die van uw gezin.

De inkomens-MAF: Van zodra uw teller de on-
derstaande plafonds, afhankelijk van uw inkomen, 
overstijgt, worden uw komende uitgaven door de 
HZIV vergoed (zie Hoe werkt het?)

Netto-gezinsinkomen Plafond
0 - 11.120,00 250
11.120,01 - 19.894,05 506,79
19.894,06 - 30.583,38 723,03
30.583,39 - 41.272,75 1.126,20
41.272,76 - 51.516,72 1.576,68

 De maximumfactuur (MAF)

Netto-gezinsinkomen Plafond
Vanaf 51.516,73 2.027,16

De kind-MAF(- 19 jaar): Van zodra de remgel-
den voor een kind 732,03 EUR bedragen.

De sociale MAF:  Heeft u recht op de verhoogde 
tegemoetkoming, dan heeft u in principe recht op 
de sociale MAF waarvan het plafond 506,79 EUR 
bedraagt.

De vermindering "chronisch zieken": De per-
sonen die gedurende 2 opeenvolgende jaren jaar-
lijks meer dan 487,08 EUR aan remgelden betaald 
hebben, hebben recht op een vermindering van het 
normale plafond met 112,62 EUR.

Bijkomende info is beschikbaar op onze website.

Wat is een gezin?

Iedereen die op hetzelfde adres woont, vormt een 
gezin. Het maakt niet uit of u getrouwd bent of sa-
menwoont. Een alleenstaande wordt ook als gezin 
beschouwd. Voor de MAF 2022 geldt uw situatie op 
1 januari 2022.

Welke stappen ondernemen?

Dit gebeurt automatisch, u hoeft dus niets te doen!

Wijziging situatie?

Nam uw gezinsinkomen drastisch af door werk-
loosheid of langdurige arbeidsongeschiktheid? U 
kunt dan bij uw HZIV-kantoor een verklaring op 
erewoord invullen. De HZIV zal dan uw dossier her-
zien en eventueel een nieuw plafond bepalen.



Tijdens de eerste sessie, stelt de psycholoog een bi-
lan 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):

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 uw eigen 
aandeel (remgeld) per zitting:
 

Zitting Verzekerden RVV Gewone verze-
kerden

Individueel 4 EUR 11 EUR

in groep 2,50 EUR
RVV: Rechthebbende van de verhoogde tegemoetkoming

 Bij de psycholoog
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De verplichte verzekering voorziet een tege-
moetkoming voor bepaalde raadplegingen 
bij een psycholoog. Deze tegemoetkoming 
is beperkt tot de klinische psychologie en is 
aan bepaalde voorwaarden verbonden.

Voor wie?

Voor iedereen met een psychologische kwetsbaar-
heid. 

Een medisch voorschrift is niet nodig!

Hoe?

U kunt niet eender welke psycholoog raadplegen. 
U moet deze sessies volgen bij een klinisch psycho-
loog die deelneemt aan een netwerk geestelijke 
gezondheid waarmee het RIZIV een overeenkomst 
gesloten heeft.

De zorgen worden georganiseerd door lokale net-
werken voor geestelijke gezondheidszorg en vol-
gens twee leeftijdscategorieën:

• Netwerk kinderen/adolescenten onder 24 jaar
• Netwerk volwassenen vanaf 15 jaar.

Tussen 15 en 23 jaar kunt u zelf, naargelang uw 
behoeften, het meest gepaste netwerk kiezen.

Per 12 maanden kan u maar tot 1 categorie beho-
ren.

De netwerken?

De netwerken zijn laagdrempelig toegankelijk en 
verspreid over het hele Belgische grondgebied. 

Op onze website www.hziv.be, kunt u deze net-
werken terugvinden.

Welke zorgen?

We onderscheiden eerstelijns en gespecialiseerde 
psychologische zorg. 



• Type V: Donkere huid: Bruint gemakkelijk en 
heeft slechts uitzonderlijk last van zonneslagen.

• Type VI: Zwarte huid: Nooit zonneslagen.

Op www.kanker.be kunt u een test uitvoeren om 
uw huidtype te bepalen.

En de zon?

Zonnestralen laten ons toe vitamine D aan te ma-
ken maar een overvloedige blootstelling kan scha-
delijk zijn voor de gezondheid. Men moet dus de 
juiste reflexen hebben…

Enkele tips

• Beperk de blootstellingen aan de zon.

• Vermijd blootstelling aan de zon tussen 12 en 
15 uur want dan is ze het agressiefst.

• Draag beschermende kleding, een hoofddeksel 
en een zonnebril.

• Gebruik zonnecrème met een hoge bescher-
mingsfactor.

Meer info

Om kinderen te informeren over de gevaren van de 
zon lanceerde de stichting tegen kanker het project 
"slim in de zon". 

Scholen kunnen op www.kanker.be didactisch 
materiaal verkrijgen.  Voor de ouders is er even-
eens een informatiefolder.
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 Zonnen in alle veiligheid

Tijdens de mooie zomerdagen kunnen een 
aantal onder ons niet wachten om van de 
zon te genieten. Een heerlijke zomerse cock-
tail bestaat immers uit een deel zon, buiten-
activiteiten en een mooi kleurtje. Sommigen 
krijgen al snel een kleurtje terwijl anderen 
op een kunstmatige manier dit proces wil-
len versnellen.

Zonnebanken

Wist u dat zonnebanken tot 6 keer krachtiger zijn 
dan de zonnestralen tijdens de middag!  Ze worden 
het meest gebruikt door vrouwen.

Dermatologen en andere artsen staan huiverig 
tegenover het gebruik van zonnebanken. De ge-
bruikers hebben een verhoogd risico op de ontwik-
keling van een huidkanker. De zonnebanken ver-
oorzaken immers ook een vervroegde veroudering 
van de huid.

Zonnebanken zijn verboden voor personen onder 
de 18 jaar, voor zwangere vrouwen en voor perso-
nen met een huidtype 1.

Uw huidtype

Uw huidtype kennen is essentieel om te bepalen 
hoe u zich moet beschermen.

Er bestaan 6 huidtypes:

• Type I: Zeer bleke huid met roodachtige vlek-
ken en blonde of rosse haren, bruint niet en 
heeft systematisch last van zonneslagen.

• Type II: Zeer bleke huid en blonde of kastan-
jekleurige haren met roodachtige vlekken die 
opkomen bij blootstelling aan de zon, bruint 
moeilijk en heeft regelmatig last van zonnesla-
gen.

• Type III: Bleke huid met blond of kastanjekleu-
rig haar, bruint progressief en heeft af en toe 
last van zonneslagen.

• Type IV: Matte huid met kastanjekleurig of 
bruin haar, bruint goed en heeft weinig last van 
zonneslagen.

HZIV-info wordt gedrukt op recycleerbaar papier en met ecologische inkt. De verpakking is biologisch afbreekbaar.
Wenst u HZIV-info niet meer te ontvangen, meld dit via het telefoonnummer 0800 11 292 of via info@hziv.be.
De archieven van de laatste 6 nummers zijn beschikbaar op 
www.caami-hziv.fgov.be/nl/hziv-info


