
ren bewijs van het elektronisch voorschrift voor te 
leggen.

U kunt ofwel het elektronische voorschrift op uw 
smartphone tonen (via verschillende iOS/Android 
apps of een webtoepassing zoals onder andere 
www.mijngezondheid.belgie.be), ofwel heeft 
de apotheker toegang tot uw lopende voorschriften 
via uw identiteitskaart (e-ID) of een ander identifi-
catiemiddel (rijksregisternummer).

Wenst u dit niet of beschikt u niet over een smart-
phone, dan kunt u nog altijd het papieren bewijs 
van voorschrift aan uw apotheker voorleggen. 

De voorschrijver zal u over de mogelijkheden in-
formeren waarbij de keuze in handen blijft van de 
patiënt.

Voordelen?

Dankzij deze vermindering van papierwerk be-
schikken de artsen en apothekers over meer tijd om 
goede zorg en advies te verstrekken.

Alles verloopt vlotter en vereist minder papier.

U loopt daarenboven niet langer het risico uw voor-
schrift te verliezen omdat het het elektronisch be-
schikbaar is.
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 Naar de apotheker, met of zonder papier?

Vanaf 1 januari 2020 is het gebruik van het elektro-
nische geneesmiddelenvoorschrift verplicht voor de 
volgende voorschrijvers:

• huisarts;
• arts-specialist;
• tandarts;
• verloskundige.

Er gelden echter een aantal uitzonderingen, zoals 
een voorschrift opgesteld door de huisarts tijdens 
een huisbezoek of wanneer de huisarts ouder is 
dan 64 jaar. Het elektronische voorschrift is ook 
niet verplicht voor patiënten die in het ziekenhuis 
verblijven.

Met papier?

Als patiënt ontvangt u in de meeste gevallen geen 
handgeschreven voorschrift meer, maar het bewijs 
dat een elektronisch voorschrift opgesteld werd.

De voorschrijver drukt een papieren versie van dit 
"bewijs van elektronisch voorschrift" af, dat u 
vervolgens aan uw apotheker kunt voorleggen om 
uw geneesmiddelen op te halen. Zodoende kan de 
apotheker het elektronisch voorschrift op zijn com-
puter raadplegen en uitvoeren.

Zonder papier?

Vanaf september 2021 kunt u ook uw geneesmid-
delen bij de apotheker ophalen zonder het papie-



HZIV-info • september - oktober 2021 • p.2

40% van de bevolking bezoekt niet elk jaar 
een tandarts. Een jaarlijkse controle is ech-
ter, zowel voor uw tanden als voor uw al-
gemene gezondheid, belangrijk. Het mond-
zorgtraject wil meer personen regelmatig 
bij de tandarts krijgen en zo hun gezond-
heid verbeteren.

Wat is een mondzorgtraject?
 
Als u minstens 18 jaar bent en jaarlijks een tand-
arts bezoekt, krijgt u door het tandzorgtraject een 
hogere terugbetaling voor tandzorg. U wint dus 
niet enkel op vlak van gezondheid maar ook op 
financieel vlak!
 
De terugbetaling voor tandsteenreiniging halveert 
bijvoorbeeld als er het voorgaande jaar geen te-
rugbetaling voor tandzorg was.

Voor wie?

Het mondzorgtraject is er voor iedereen die min-
stens 18 jaar is. U moet het dus niet aanvragen, het 
verloopt volledig automatisch.
 
Wie jonger is dan 18 jaar kan gratis naar de tand-
arts behalve voor orthodontische zorg. Voor hen is 
er dus geen mondzorgtraject.

Voor welke tandzorg?

Het mondzorgtraject geldt voor alle tandzorg be-
halve:

• tandheelkundige raadplegingen;
• preventieve zorg;

 Het mondzorgtraject

• orthodontie;
• parodontologie.

Voor bovenstaande zorg blijft er dus een persoonlijk 
aandeel (remgeld), of u nu regelmatig een tandarts 
bezoekt of niet.

U bezocht vorig jaar geen tandarts?

U zou dan dit jaar meer moeten betalen afhankelijk 
van het type tandzorg en of u al dan niet recht heeft 
op de verhoogde tegemoetkoming.

Omdat de pandemie roet in het eten heeft gegooid 
is het mogelijk om de voordelige terugbetaling 
te behouden, zelfs als u in 2020 uw tandarts niet 
bezocht heeft. Er wordt enkel gecontroleerd of u de 
tandarts in 2019 heeft bezocht.

Momenteel is het onduidelijk of deze uitzondering 
ook in 2022 zal gelden. Wij raden u dus aan om 
tandzorg niet uit te stellen.



Daarnaast raden de overheden, een aantal basis-
vaccinaties aan: 

• Difterie (kroep) 
• Tetanus (klem)
• Kinkhoest 
• Hersenvliesontsteking en bloedvergifting 
• Hepatitis B (leverontsteking) 
• Mazelen 
• Bof (dikoor) 
• Rubella (rode hond) 
• Longontsteking en middenoorontsteking 
• Rotavirus (maagdarmontsteking) 
• Pneumokkoken 
• Meningokkoken type C 

Alle basisvaccins zijn gratis via de gemeenschappe-
lijke inentingprogramma’s, behalve tegen het rota-
virus. Dit vaccin moet u zelf kopen in de apotheek. 
Als het kind echter jonger is dan acht maanden be-
taalt de HZIV het vaccin gedeeltelijk terug. 

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij Kind en Gezin/ONE voor meer 
info over het inentingsprogramma en de vaccins. 

• Kind en Gezin 078 150 100 
• www.kindengezin.be

 Vaccinatie voor kinderen
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Baby's en jonge kinderen moeten nog een 
weerstand tegen ziektes opbouwen en ziek 
worden is een onderdeel daarvan. Iedereen 
beschikt over een natuurlijke weerstand 
maar soms volstaat deze niet. Er bestaan 
echter vaccins voor de meest courante ziek-
tes. 

Wat is een vaccin?

Een vaccin bestaat uit dode of sterk verzwakte 
ziektekiemen (virussen of bacteriën). Als u uw kind 
hiermee laat inenten, reageert het lichaam door 
antistoffen aan te maken. Deze antistoffen vallen 
de ziektekiemen aan en beschermen dus tegen 
ziektes. Antistoffen blijven in het lichaam aanwezig, 
maar hun aantal neemt na een tijdje af. In dat ge-
val is een nieuwe vaccinatie nodig. 

Waarom vaccineren?

Kinderen krijgen antistoffen mee bij de geboorte, 
maar deze stoffen kunnen hen niet oneindig be-
schermen. Ook moedermelk bevat antistoffen, 
maar hun bescherming is minder krachtig dan 
een vaccin. Door het kind te vaccineren, helpt u 
het meer afweerstoffen aan te maken zodat het een 
betere weerstand opbouwt. 

Welke vaccins zijn nodig?

In België is enkel de vaccinatie tegen polio (kinder-
verlamming) verplicht. 

Snel en veilig terugbetaald!

Worden uw terugbetalingen en/of uitkeringen nog steeds door de HZIV per circulaire cheque uitbetaald? 
Zo ja, overweeg dan om uw rekeningnummer mee te delen aan uw HZIV-kantoor. 

De uitgifte van een circulaire cheque is niet alleen duur maar u kan hem ook verliezen of hij kan gestolen 
worden. De geldigheidsduur is bovendien beperkt tot 3 maanden!

Het gebruik van  een rekeningnummer is daarom de meest veilige manier om uw  terugbetalingen en 
uitkeringen te laten betalen. Zelfs mocht u van rekeningnummer veranderen, zal het bedrag steeds terug-
keren naar de HZIV tot u ons uw nieuw nummer meedeelt.  

Het meedelen of veranderen van uw rekeningnummer kan elektronisch met de toepassing MyHZIV of met 
een  formulier “mededeling van een bankrekeningnummer”. U vindt dat formulier onderaan op iedere  
pagina van onze website in de rubriek ‘Formulieren’. Vul het in en voeg de nodige bijlage toe en bezorg 
alles aan uw HZIV-kantoor.



tig om te ontsmetten. Reinig gewoon met een 
allesreiniger dat geen ontsmettingsproduct be-
vat of met milieuvriendelijke producten zoals 
azijn, groene zeep en soda. Wil u toch ontsmet-
ten na advies van uw huisarts, dan moet u altijd 
eerst grondig schoonmaken, want anders heeft 
de ontsmetting geen effect.

• Een herbruikbare vochtige microvezeldoek is 
een uitstekend hulpmiddel om schoon te ma-
ken: doeltreffend, effectief en milieuvriendelijk. 

• Verdrijf geurtjes door verluchting! Vermijd spuit-
bussen en luchtverfrissers! Ze verstuiven het pro-
duct in fijne druppels die u gemakkelijk inademt 
en zo uw gezondheid schaden.

• Was de vaatdoek of schoteldoek op 60°C en 
gebruik dagelijks een verse, want na een dag 
een vaatdoek gebruiken zit deze vol bacteriën.

• Gebruik uw stofzuigerzak niet te lang en maak 
de filters van de stofzuiger schoon in een sopje 
wanneer u er een nieuwe zak in zet of vervang 
ze door nieuwe filters. Lees de gebruiksaanwij-
zing.

• Verlucht goed tijdens en na het stofzuigen, 
vegen, schoonmaken met nat of afstoffen! 
Gebruik voor de schoonmaak niet te veel wa-
ter zodat de hoeveelheid vocht in huis beperkt 
blijft. Maak schoon met een vochtige dweil in 
plaats van met veel water. Droog de vloer na het 
schoonmaken.
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 Gezonde schoonmaaktips

Nu we weer wat vaker binnen zitten, is 
het prettig om in een proper huis te ver-
blijven. Tijd voor een legertje schoon-
maakproducten om vuil te verwij-
deren en bacteriën uit te schakelen! 
 
Maar wist u dat u met schoonmaken soms ook 
uw gezondheid onder vuur neemt? Bij verkeerd 
gebruik van huishoudproducten kunnen scha-
delijke dampen vrijkomen. Volgens het antigif-
centrum zijn huishoudproducten na geneesmid-
delen zelfs de grootste oorzaak van ongevallen. 
 
Ook ons afvalwater wordt vervuild door che-
mische middelen die we thuis gebruiken voor 
de schoonmaak. Vooral ammoniak en ja-
vel zijn slecht voor het milieu én de gebruiker. 
 
Daarom enkele belangrijke tips voor een gezonde 
schoonmaak:

• Lees het etiket van producten: zo komt u te we-
ten of een product gevaarlijk is en hoe u uzelf 
en eventueel uw kinderen kan beschermen.

• Koop liever geen producten met een gevaar-
symbool, er bestaan vaak minder gevaarlijke 
alternatieven.

• Volg altijd de gebruiksaanwijzing en gebruik 
niet meer dan de aangegeven dosis! Staat er 
niet op hoeveel u moet gebruiken, probeer dan 
eerst met zo weinig mogelijk: het is goedkoper, 
gezonder én beter voor het milieu.

• Bewaar huishoudproducten buiten het bereik 
van kinderen en houd kinderen beter uit de 
buurt tijdens het schoonmaken.

• Bleekwater (javel) is geen schoonmaakmiddel: 
het bleekt het vuil en kan ontsmetten, maar 
maakt niets schoon. Het is een gevaarlijk en 
ongezond product. Als u het ondanks de ge-
zondheidsrisico’s toch wil gebruiken, gebruik 
het dan zeker nooit samen met of net na andere 
producten zoals ontkalker of ontstopper, anders 
komen er giftige chloordampen vrij!

• Schiet niet met een geweer op een mug: in een 
normale woning is het zelden nodig of zelfs nut-
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