
De Socialistische Mutualiteiten en De VoorZorg provincie Antwerpen verzamelen en verwerken persoonsgegevens. Dat doen we om onze taak als ziekenfonds te 
kunnen uitvoeren, om jouw dossier te beheren en je op de hoogte te houden van onze diensten en activiteiten. 
Het is je recht om te weten welke gegevens we van jou verwerken, om te vragen je gegevens te verbeteren of te wissen, om je te verzetten tegen 
geautomatiseerde beslissingen en om de verwerking van je gegevens voor direct marketing stop te zetten. Stuur je verzoek ter attentie van onze privacy-
verantwoordelijke naar ons postadres of privacy.304@devoorzorg.be.  
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GEGEVENS VAN DE RECHTHEBBENDE 
 

 
 

  

Kleef hier uw roze klever 

 
 

GEGEVENS VERSTREKKER 
 

 

Naam: ………………………………………………………………………… 
 
Adres: ………………………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………… 
 

 

 
  

Handtekening/stempel verstrekker 

 
 

VERKLARING VERSTREKKER 
 

 

De verstrekker verklaart dat 

☐ voor de onderstaande verstrekkingen er geen recht is op een terugbetaling eerstelijns psychologische behandeling vanuit 

de verplichte ziekteverzekering. 

(1) of (2) aankruisen: 

☐ (1) hij/zij voldoet aan de voorwaarden om erkend te zijn conform de voorwaarden opgenomen in artikel 68/1 of artikel 
68/2/1 van de wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en beschikt over een 
erkenning bij de psychologencommissie. 
 

☐ (2) hij/zij voldoet aan de voorwaarden om erkend te zijn conform de voorwaarden opgenomen in artikel 68/1 of artikel 

68/2/1 van de wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en is aangesloten bij één 
van de erkende beroepsverenigingen (zie keerzijde). 
 

 

VERSTREKKINGEN VERSTREKKER 
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Handtekening/Stempel 

verstrekker 
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PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING 
 

Tegemoetkoming in individuele 
psychotherapie 

 



Wij verlenen enkel een tegemoetkoming op de verstrekkingen psychotherapie: 

- als de rechthebbende in regel is met de aanvullende bijdragen 

- als de rechthebbende geen recht heeft op een tegemoetkoming vanuit de verplichte verzekering. 

 

Erkende Beroepsverenigingen: 

- Belgische Federatie van Psychologen (BFP) 

- Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT) 

- Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP) 

- Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie (VVPT) 

- Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Getalttheorie (NVAGT) 

- Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling (BVRGS) 

- Vlaamse Vereniging voor Therapeuten in de Interactionele Vormgeving (VVTIV) 

- Vlaamse Vereniging voor Clientgericht-experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC) 

- Belgisch-Nederlandse Vereniging voor Integratieve Psychologie (BNVIP) 

- European Association for Psychotherapy (EAP) 

- Belgische Vereniging voor Psychotherapie (BVP) 

- Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de Oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapie, opvoedkunde en 

coaching (VVDO) 

- Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen (VVO) 

- Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie (GPP) 

- Psychologencommissie(COMPSY) 

 


