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1. Welke is de officiële positie van [mutualiteit] met betrekking tot terugbetaling van diagnostisch 

onderzoek? Wordt er vanuit [mutualiteit] enige terugbetaling voorzien of niet? 

▪ Landsbond van Liberale Mutualiteiten 

Antwoord mutualiteit: De Liberale Mutualiteiten voorzien enkel een tussenkomst aan jongeren 

en volwassenen voor de behandeling of begeleiding van psychologische stoornissen, alsook voor 

het volgen van een cursus mindfulness. 

Conclusie: Vanuit de Landsbond van Liberale Mutualiteiten wordt formeel geen tussenkomst 

voorzien voor psychodiagnostisch onderzoek. 

▪ Vlaams en Neutraal Ziekenfonds 

Antwoord mutualiteit: Ons ziekenfonds betaalt een diagnostisch onderzoek terug. We betalen 

dus zowel een diagnostisch onderzoek terug als de therapie zelf. De tussenkomst bedraagt 10 

euro per sessie voor iedereen met een maximum van 10 sessies (of 100 euro) per kalenderjaar. 

Conclusie: Vanuit het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds wordt formeel wel een tussenkomst 

voorzien voor psychodiagnostisch onderzoek. 

▪ De Voorzorg 

Antwoord mutualiteit: Inderdaad komen wij in ons huidig voordeel tussen in 12 sessies per 

kalenderjaar. Over een tussenkomst in diagnostiek wordt er niet gesproken.  

Conclusie: Vanuit De Voorzorg wordt formeel geen tussenkomst voorzien voor 

psychodiagnostisch onderzoek. 

▪ Christelijke Mutualiteit 

Antwoord mutualiteit: Wij voorzien een tegemoetkoming voor de behandeling of begeleiding 

van geestelijke gezondheidsproblemen waarvoor geen tussenkomst is vanuit de verplichte 

ziekteverzekering. Ook diagnose- en evaluatiezittingen zijn vergoedbaar.  

Conclusie: Vanuit de Christelijke Mutualiteit wordt formeel wel een tussenkomst voorzien voor 

psychodiagnostisch onderzoek. 

▪ Helan 

Antwoord mutualiteit: [van Helan hebben we tot op heden nog geen antwoord mogen 

ontvangen] 



 

2. Indien er een terugbetaling wordt voorzien, geldt dit dan voor elk type diagnostisch onderzoek, of 

slechts voor bepaalde types onderzoek (e.g. IQ-onderzoek, neuropsychologisch onderzoek, etc.)? 

▪ Landsbond van Liberale Mutualiteiten 

Niet van toepassing. 

▪ Vlaams en Neutraal Ziekenfonds 

Antwoord mutualiteit: Alle diagnostische onderzoeken komen in aanmerking en de 

voorwaarden zijn hetzelfde als bij een therapeutische sessie. 

Conclusie: elk type diagnostisch onderzoek komt in aanmerking. 

▪ De Voorzorg 

Niet van toepassing. 

▪ Christelijke Mutualiteit 

Antwoord mutualiteit: Statutair wordt geen onderscheid gemaakt in het type van diagnostisch 

onderzoek, maar we stellen wel dat een IQ-bepaling geen psychologische of 

psychotherapeutische behandeling is en hierdoor niet in aanmerking komt voor een 

tegemoetkoming psychologische zorg. Dit is geen behandeling maar een eenmalige testing. 

Conclusie: er is geen tussenkomst voor IQ-testing. 

▪ Helan 

Geen info. 

3. Indien er een terugbetaling wordt voorzien, onder welke voorwaarden kan deze dan plaatsvinden? 

A. Welke zijn de voorwaarden die betrekking hebben op de psycholoog? Gelden dezelfde 

voorwaarden als degene die gelden voor de terugbetaling van therapeutische sessies, of 

worden er bijkomstige voorwaarden opgelegd (e.g. aantoonbare specialisatie in 

psychodiagnostiek)? 

 

▪ Landsbond van Liberale Mutualiteiten 

Niet van toepassing. 

▪ Vlaams en Neutraal Ziekenfonds 

Antwoord mutualiteit: Er mag een tussenkomst worden gegeven wanneer het onderzoek of de 

therapie is uitgevoerd door: 

− een master of licentiaat in de orthopedagogie of psychologie; 

− een orthopedagoog of psycholoog die beschikt over een visum van FOD 

Volksgezondheid; 

− een psycholoog aangesloten bij de psychologencommissie; 

− een seksuoloog aangesloten bij de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie 



 

Conclusie: er gelden geen bijkomende voorwaarden voor de psycholoog wanneer het gaat over 

psychodiagnostisch onderzoek. 

▪ De Voorzorg 

Niet van toepassing. 

▪ Christelijke Mutualiteit 

Antwoord mutualiteit: De behandeling dient te gebeuren door: 

− een klinisch psycholoog of een klinisch orthopedagoog die beschikt over een 

visumnummer van de FOD Volksgezondheid of regeling van de geestelijke 

gezondheidszorgberoepen zoals vermeld in art. 68/1 en 68/2 van de wet van 10/7/2016. 

− een psychotherapeut die voldoet aan de verworven rechten voor het beoefenen van de 

behandelingsvorm psychotherapie zoals omschreven door de FOD Volksgezondheid 

volgens regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen zoals vermeld in art. 

68/2/1 § 1 van de wet van 10/7/2016 of 

− een psychotherapeut die voorkomt op de limitatieve lijst van psychotherapeuten. 

Conclusie: er gelden geen bijkomende voorwaarden voor de psycholoog wanneer het gaat over 

psychodiagnostisch onderzoek. 

▪ Helan 

Geen info. 

B. Welke zijn de voorwaarden die betrekking hebben op de administratieve procedure? Kan de 

psycholoog gebruik maken van hetzelfde terugbetalingsformulier dat ook voor therapeutische 

sessies wordt gebruikt, of dient de psycholoog gebruik te maken van een ander document? En 

kan de psycholoog duidelijk op het formulier vermelden dat het over psychodiagnostisch 

onderzoek gaat, met een exacte vermelding van de aangerekende bedragen? 

 

▪ Landsbond van Liberale Mutualiteiten 

Niet van toepassing. 

▪ Vlaams en Neutraal Ziekenfonds 

Antwoord mutualiteit: De psycholoog mag het formulier in bijlage gebruiken en de datum en 

het betaalde bedrag per sessie noteren.  

Conclusie: de psycholoog gebruikt hetzelfde formulier als voor psychotherapie en kan wel 

vermelden dat het om psychodiagnostisch onderzoek gaat. 

▪ De Voorzorg 

Antwoord mutualiteit: Wanneer een psycholoog een sessie aanrekent zijn wij uiteraard niet op 

de hoogte van de inhoud van de sessie. Dus zullen wij overgaan tot betaling van het maximum 

gestelde bedrag zoals voorzien in de statutaire voorwaarden. 

https://www.vnz.be/wp-content/uploads/2014/11/psychologischebegeleiding.pdf


 

Conclusie: de psycholoog gebruikt hetzelfde formulier als voor psychotherapie en kan best niet 

vermelden dat het om psychodiagnostisch onderzoek gaat indien deze een terugbetaling wenst 

te bekomen. 

▪ Christelijke Mutualiteit 

Antwoord mutualiteit: Voor psychodiagnostische zittingen gelden dezelfde voorwaarden als 

voor de terugbetaling van een psychologische of psychotherapeutische behandeling. Om 

vergoedbaar te zijn moeten de fysieke zittingen plaats vinden op Belgisch grondgebied.  Per dag 

is slechts één zitting vergoedbaar. De attestering voor deze zittingen om tegemoetkoming te 

kunnen ontvangen mag op basis van hetzelfde aanvraagformulier zijn als de attestering van de 

gewone psychologische en/of psychotherapeutische behandeling. Zorgverleners kunnen een 

aanvraagdocument downloaden op www.cm.be/psychologen. 

Conclusie: de psycholoog gebruikt hetzelfde formulier als voor psychotherapie en kan wel 

vermelden dat het om psychodiagnostisch onderzoek gaat. 

▪ Helan 

Geen info. 

http://www.cm.be/psychologen

