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Mutualiteit Wat Voorwaarden Link pagina 

SOCIALISTISCHE 
MUTUALITEIT: VOORZORG 
ANTWERPEN 
 

Je krijgt een terugbetaling van 10 
euro per sessie (maximaal 4 sessies 
per kalenderjaar) bij een diëtist 
erkend door het RIZIV. 
 

• Je ging op raadpleging bij een door het RIZIV 
erkende diëtist. 

• Deze terugbetaling is niet cumuleerbaar met de 
korting bij een Well2DAY-diëtist. 

• Je bent lid van ons ziekenfonds en betaalde je 
bijdrage. 
 

Meer info hier. 
 

SOCIALISTISCHE 
MUTUALITEIT: LIMBURG 

 

 Leden Voorzorg 

1e consult 25 euro 

2e consult 25 euro 

3e -9e consult 13 euro 

10e consult Gratis 

Vanaf 11e 
consult 

13 euro 

 

Leden van De Voorzorg krijgen enkel de korting en 
10de consultatie gratis als zij hun ledenbijdrage 
hebben betaald. 
 

Meer info hier.  
 

SOCIALISTISCHE 
MUTUALITEIT: BOND 
MOYSON OOST-
VLAANDEREN 
 

Bond Moyson voorziet een 
terugbetaling voor consultaties bij de 
diëtist wanneer je Body Mass Index 
(BMI) te laag of te hoog is om gezond 
te zijn. De terugbetaling is 5 neuro 
per consultatie tot 6 consultaties per 
jaar.  
 

• Je body mass index (BMI) is hoger dan 25 of 
lager dan 17,5. 

• Je hebt een verhoogd cholesterolgehalte. 

• Je consulteert een erkende voedingsdeskundige. 

• Je bent lid van Bond Moyson en betaalde je 
bijdrage. 
 

Meer info hier.  
 

SOCIALISTISCHE 
MUTUALITEIT: BOND 
MOYSON WEST-
VLAANDEREN 
 

Er wordt 50 % van de kosten tot 
maximaal 250 euro terugbetaald.  
 

De terugbetaling gebeurt op basis van het formulier 
'Voedingsadvies'. 
Je laat het invullen door de diëtist(e). 
Je bezorgt het samen met het doktersvoorschrift aan 
Bond Moyson. 
 

Meer info hier.  
 

CHRISTELIJKE MUTUALITEIT 
 

een éénmalige terugbetaling van 40 
euro voor minstens 4 sessies 
voedings- en dieetadvies bij een 

• Lid zijn van CM. 

• Het voedings- en dieetadvies wordt gegeven 
door een diëtist die erkend is door het Riziv. 

Meer info hier.  
 

https://www.devoorzorg-bondmoyson.be/terugbetaling-dietist#jl-anker-Terugbetaling-voor-leden-van-De-VoorZorg
https://www.devoorzorg-bondmoyson.be/terugbetaling-dietist
https://www.devoorzorg-bondmoyson.be/terugbetaling-dietist#jl-anker-Voedings-en-dieetadvies-bij-de-ditisten-van-Bond-Moyson
https://www.devoorzorg-bondmoyson.be/terugbetaling-dietist
https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/gezondheid-en-preventie/voeding/voedingsadvies-dieetadvies
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erkend diëtist. 
 

• De sessies: 
       duren minstens dertig minuten; 
       worden niet terugbetaald door de 
ziekteverzekering en gebeuren niet tijdens een  
ziekenhuisopname. 

 

VLAAMS ONAFHANKELIJK 
ZIEKENFONDS 
 

Je rekenen op een totale 
tegemoetkoming tot 25 euro per 
persoon per kalenderjaar. Bij de 
verzekering Medicalia krijg je 
hierbovenop een tegemoetkoming 
an 75% van het resterende bedrag, 
tot maximaal 600 euro per 
aansluitingsjaar.  
 

• in orde zijn met de bijdragen aanvullende 
diensten 

• Voedingsadvies bij een andere organisatie dan 
OZ of WW komt niet in aanmerking voor deze 
tussenkomst. Voedingsadvies bij een erkend 
diëtist of arts-voedingsdeskundige wel! 

• Sinds 1 juli 2017: binnen een periode van 12 
maanden kan je maximaal 3 tussenkomsten voor 
het OZ voedingsadvies ontvangen. Je kiest zelf 
hoeveel consults je volgt, zolang de juiste 
volgorde gerespecteerd wordt. 

 

Meer info hier. 

PARTENA Update moet nog verschijnen   

LIBERAAL ZIEKENFONDS: 
LM PLUS + OOST-
VLAANDEREN 

Je ontvangt  tot 30 euro als je een 
gediplomeerde diëtist raadpleegt, al 
dan niet in groepsverband, die 
erkend is door het RIZIV of de 
Landsbond van LM. De tussenkomst 
bedraagt maximum 5 euro per 
consultatie, met een maximum van 6 
consultaties per kalenderjaar. 

• Je mag deze vorm van dieetadvies combineren 
met de andere vormen, maar ze mogen samen 
het maximum voorziene bedrag van 30 euro per 
kalenderjaar niet overschrijden. 

• Er wordt een tussenkomst gegeven bij 
raadpleging van: 

 

• een door het RIZIV erkende diëtist,  

• een gediplomeerde diëtist in België, 

• een diëtist uit de buurlanden (Luxemburg, 
Frankrijk, Duitsland en Nederland), erkend door 
het bevoegde orgaan van het land. 

 

Meer info hier. 

https://www.oz.be/vitaliteit/voordelen/voedingsadvies#voordeel
https://www.lm.be/LMPlus/Rubrieken/Voordelen-en-diensten/Dieet/ConsulatiesDi%C3%ABtist/Pages/DefaultArticle.aspx
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• Je kunt deze voordelen ook combineren met de 
tussenkomst voor geneesmiddelen tegen 
overgewicht. 

• We betalen je nooit meer terug dan het 
persoonlijk aandeel dat je hebt betaald. 

LIBERALE MUTUALITEIT: 
MUT PLUS 

Bij de Liberale Mutualiteit ontvang je 
tot 60 euro als je een gediplomeerd 
diëtist raadpleegt - al dan niet in 
groepsverband -. De tussenkomst 
bedraagt maximum 10 euro per 
consultatie, met een maximum van 6 
consultaties per kalenderjaar. 

• Je doet beroep op een gediplomeerd diëtist 
erkend door het RIZIV 

• Je mag deze vorm van dieetadvies combineren 
met de andere vormen, maar ze mogen samen 
het maximum voorziene bedrag van 60 euro per 
kalenderjaar niet overschrijden. 

• Je kunt deze voordelen ook combineren met de 
tussenkomst voor geneesmiddelen tegen 
overgewicht. 

• We betalen je nooit meer terug dan het 
persoonlijk aandeel dat je hebt betaald. 

Meer info hier.  

VLAAMS NEUTRAAL 
ZIEKENFONDS 

We betalen alle leden van het VNZ 
dieetbegeleiding 10 euro per sessie 
terug (max. € 50 per kalenderjaar en 
per persoon). 

• De begeleiding gebeurt door: 
o Diëtist(e) 
o Organisatie WeightWatchers 

Meer info hier.  

NEUTRAAL ZIEKENFONDS 
VLAANDEREN 

Als je een door het RIVIZ erkende 
diëtist(e) raadpleegt, krijg je tot € 40 
terug (€ 10 per consultatie, met een 
maximum van 4 consultaties per 
jaar). 

• Erkende RIZIV diëtist Meer info hier.  

 

https://www.lm.be/lmmutplus/Rubrieken/Voordelen-en-diensten/Dieet/Dieetadvies/Pages/consultaties-bij-een-dietist.aspx
https://www.vnz.be/voordelen-terugbetalingen/dietist/
https://www.nzvl.be/we-helpen-je-graag-met/dieetadvies

