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Terugbetaling diëtiek  

Mutualiteit Wat Voorwaarden  Meer info 
VLAAMS 
NEUTRAAL 
ZIEKENFONDS 

We betalen voor dieetbegeleiding 10 euro per 
sessie terug (max. € 50 per kalenderjaar en per 
persoon). 
 
Bij inschrijving in een diabetesvereniging 
betalen wij per persoon en per kalenderjaar tot 
30 euro terug. 

Begeleiding gebeurt door: 
• RIZIV-erkende diëtist(e)  
• Organisatie WeightWatchers 

 
• Je bent aangesloten bij een 

diabetesvereniging 

Hier 
 
 
 
Hier 

NEUTRAAL 
ZIEKENFONDS 
VLAANDEREN 

Als je een door het RIZIV-erkende 
diëtist(e) raadpleegt, krijg je tot 40 euro terug 
(10 euro per consultatie, met een maximum 
van vier consultaties per jaar). 

Bij cursussen van Weight Watchers, 
Bodystyling, Infraligne of Figurel voorzien we 
een tussenkomst van 40 euro. 

ook een online cursus Weight Watchers 
terugbetaald: 10 euro per gevolgde maand, 
met een maximum van vier keer 10 euro per 
kalenderjaar. 

OPGELET: 
Terugbetalingen zijn niet te combineren 

• RIZIV-erkende diëtist(e) 
• Na 10 cursussen van Weight Watchers, 

Bodystyling, Infraligne of Figurel 
 

Hier 

HELAN 25 euro per kalenderjaar • Je bent in orde met je 
ziekenfondsbijdrage. 

• Enkel voor sessies bij een diëtist(e) die 
erkend is door het RIZIV of een arts-
voedingsdeskundige. 

Hier 
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• Ook voor teleconsultaties. 
• Dit voordeel kan je niet cumuleren met 

het voordeel leefstijladvies. 

CHRISTELIJKE 
MUTUALITEIT (CM) 

Tegemoetkoming van maximum 10 euro per 
consultatie, met een maximum van 40 euro  
per kalenderjaar. Dit kunnen zowel fysieke als 
digitale consultaties zijn, individueel of in 
groep. 
 
 
Eenmalige terugbetaling van de helft van de 
kostprijs voor groepsbegeleiding bij obesitas 
(overgewicht) of eetstoornissen (boulimia, 
anorexia, binge-eating, pica, ruminatiestoornis, 
...), met een maximum van 250 euro.  
CM-leden met verhoogde 
tegemoetkoming ontvangen een eenmalige 
tegemoetkoming van 75 procent van de 
kostprijs, met een maximum van 300 euro.  
 
 

• Lid zijn van CM 
• Riziv-erkende diëtist(e) 
• Consultaties en/of onlinecursussen 

(waarvan minimum één met persoonlijk 
contact) omvatten minstens 4 
consultaties 

 
• Lid zijn van CM gedurende het volledige 

programma.  
• De groepstherapie vindt plaats in een 

centrum of algemeen of universitair 
ziekenhuis, dat een groepsprogramma 
voor obesitas of een ernstige eetstoornis 
aanbiedt via een multidisciplinair 
team met minstens een 
voedingsdeskundige, een psycholoog of 
arts en een bewegingsdeskundige.  

• Voor de betaling van het tweede deel 
van de tegemoetkoming, moet je het 
groepsprogramma volledig 
gevolgd hebben.  

 

Hier 
 
 
 
 
 
 
Hier 

LIBERAAL 
ZIEKENFONDS: LM 
PLUS 

een tussenkomst van 5 euro voor maximaal 6 
consultaties per kalenderjaar. In totaal krijg je 
dus een terugbetaling tot 30 euro.  
 

• Je krijgt de consultatie van een diëtist die 
erkend wordt door LM.  

• Je mag de terugbetaling consultatie bij 
een diëtist combineren met ander 

Hier 
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Je krijgt een terugbetaling van 38 euro per 
maand voor je dieetvoeding in je behandeling 
tegen glutenintolerantie of coeliakie, dermatitis 
herpetiformis, glutenallergie, gliadineallergie of 
graanmeelallergie. 
 
 
Volg je een behandeltraject obesitas in een 
ziekenhuis, dan geeft LM je een terugbetaling 
van maximaal 60 euro per kalenderjaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor een kind met overgewicht of obesitas: 

• De persoonlijke bijdrage blijft beperkt 
tot 10 euro voor een consultatie van 60 
minuten en 5 euro voor een consultatie 
van 30 minuten. Opgelet: deze 

dieetadvies: Infraligne, Bodystyling en 
Wellness That Works (Weight Watchers). 

• De terugbetaling voor de 
gecombineerde vormen van dieetadvies 
is per kalenderjaar niet meer dan 30 
euro. 

 
• De adviserend arts heeft je een 

toestemming gegeven voor een periode 
van 24 maanden. Deze toestemming kan 
hernieuwd worden door de 
behandelende arts (huisarts of specialist). 

 
 

• De behandeling vindt plaats in een 
ziekenhuis en bestaat uit een combinatie 
van gesprekken bij een psycholoog, 
medische begeleiding, begeleiding door 
een diëtist en begeleiding door een 
bewegingscoach. 

• Het hoofddoel van de behandeling is 
bestrijding van obesitas. 

 

• De leeftijd van je kind ligt tussen 6 en 18 
jaar bij de start van de behandeling. 

• De BMI van je kind is hoger dan of gelijk 
aan de waarde die overeenkomt met een 
BMI van 25 bij een 18-jarige. 

 
 
 
 
 
 
 
Hier 
 
 
 
 
 
 
Hier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier 
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bedragen zijn indexeerbaar en kunnen 
dus wijzigen. 

• Indien je recht hebt op een verhoogde 
tegemoetkoming betaal je 4 of 2 euro 
naargelang de duurtijd van de 
behandeling. Ook deze bedragen zijn 
indexeerbaar. 

• De tussenkomst bedraagt niet meer dan 
het bedrag dat je werkelijk betaald hebt 

 

• Je hebt een voorschrift van de kinder- of 
huisarts. 

• Je kind mag niet gehospitaliseerd zijn of 
een andere begeleiding of behandeling 
doorlopen bij een diëtist. 
 

 
 
 
 


