
Hoeveel kosten uw pijnstillers?

Met een akkoord betaalt u slechts 1,09 en 2,09 
EUR per doos in plaats van het tiental euro's dat u 
vandaag betaalt.

Zijn het andere pijnstillers?

De verpakkingen (dozen) die vergoed worden door 
het "nieuwe" systeem zullen er anders uitzien dan 
wat in het oude systeem vergoed werd. 

Aangezien het om chronische pijn gaat, zullen de 
grote modellen van verpakkingen vergoed worden 
(grote dozen).
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 Terugbetaling van pijnstillers

In principe worden pijnstillers niet vergoed 
door de verplichte ziekteverzekering. Mits 
een akkoord kunnen patiënten die lijden 
aan een chronische pijn echter een tege-
moetkoming van de HZIV ontvangen. 

Vanaf 1/1/2022 wordt de vergoeding voor-
deliger en verloopt de aanvraagprocedure 
eenvoudiger omdat het akkoord een leven 
lang geldig blijft.

Nog geen akkoord?

Vraag aan uw arts of u de nodige voorwaarden 
vervult. Hij bezorgt u een attest (reeds in zijn bezit) 
dat u aan de adviserend arts van uw HZIV-kantoor 
overmaakt.

Heeft u reeds een akkoord?

Uw huidige akkoord wordt stopgezet op 1 januari 
2022. 

Wij verzoeken u daarom uw behandelend arts te 
raadplegen of de arts die uw globaal medisch dos-
sier (GMD) beheert om een nieuw akkoord aan te 
vragen aan de adviserend arts van de HZIV.

Opgelet: Zonder nieuw akkoord, ontvangt u van-
af januari geen vergoeding meer!
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Bent u werknemer of werkloos? Als u ar-
beidsongeschikt bent, dan kunt u dit best 
binnen 7 dagen na het begin van uw ar-
beidsongeschiktheid aangeven. 

Vanaf januari 2022 zal dit de enige veili-
ge termijn zijn om geen ziekte-uitkering te 
verliezen wegens laattijdige aangifte.

Snelle aangifte is belangrijk

De sanctie voor een laattijdige aangifte begint the-
oretisch na 7 dagen voor werklozen of onmiddel-
lijk na de periode van het gewaarborgd loon (14 
dagen voor arbeiders; 28 dagen voor bedienden). 

De sanctie bedraagt 10% van uw uitkering voor de 
periode van laattijdigheid. U moet echter niet wach-
ten tot de periode van gewaarborgd loon voorbij is 
om de aangifte te doen. Integendeel heeft u er alle 
belang bij om de aangifte zo snel mogelijk over te 
maken aan uw HZIV-kantoor! 

Uw dossier samenstellen neemt immers enige tijd 
in beslag: een snelle aangifte is dan ook noodza-
kelijk voor een snelle uitbetaling.

- Bij ziekenhuisopname moet u uw arbeidsonge-
schiktheid zo spoedig mogelijk na het verlaten van 
het ziekenhuis aangeven. 
- Als de laatste dag om uw aangifte te doen een 
zaterdag, zondag of feestdag is, dan heeft u tijd tot 
de eerstvolgende werkdag om de aangifte te doen.

Hoe aangifte doen?

Als u arbeidsongeschikt bent, moet u dit aangeven 
met het Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid 
(Dit staat ook bekend als het document "Vertrou-
welijk"). U kunt dit getuigschrift aanvragen bij uw 
HZIV-kantoor of vinden op onze website in de ru-
briek Formulieren.

Het eerste deel van het "Getuigschrift voor arbeids-
ongeschiktheid" vult u zelf in. Het tweede deel laat 

 Aangifte van arbeidsongeschiktheid

u invullen door uw arts. Hij zal ook een begin- en 
einddatum van uw arbeidsongeschiktheid vermel-
den. Vergeet niet om bovenaan op uw getuigschrift 
een oranje kleefbriefje te bevestigen!

Stuur het ingevulde getuigschrift (liefst) per post op 
naar uw HZIV-kantoor. Steek het niet zelf in de brie-
venbus van uw gewestelijke dienst, want de post-
datum geldt als aangiftedatum! U kunt het getuig-
schrift ook persoonlijk afgeven in uw gewestelijke 
dienst tegen ontvangstbewijs.

Wat na uw aangifte?

Nadat u uw "Getuigschrift voor arbeidsongeschikt-
heid" aan uw HZIV-kantoor heeft bezorgd, zal deze 
u het "Inlichtingsblad uitkeringen" opsturen.

Als het inlichtingsblad volledig ingevuld is, stuurt u 
het terug naar uw HZIV-kantoor. Meld onmiddel-
lijk elke wijziging van deze gegevens aan uw HZIV-
kantoor.

Om uw recht op uitkeringen te vrijwaren, moet u 
ingaan op elke oproeping voor een controleonder-
zoek door de adviserend arts van uw HZIV-kantoor, 
door de arts-inspecteur of door de Geneeskundige 
Raad voor invaliditeit van het RIZIV.

Ambtenaren en zelfstandigen?

•	 Vastbenoemde ambtenaren komen niet 
in aanmerking voor de uitkeringsverzekering. 
Bij hen worden eerst de ziektedagen uitgeput 
waarna ze op disponibiliteit gezet worden. De 
contractuelen vallen wel onder de gewone re-
geling! Neem gerust contact op met uw perso-
neelsdienst voor meer info. 

•	 Voor de zelfstandigen geldt er ook een an-
dere aangifteprocedure met andere termijnen. 
Meer info op www.hziv.be rubriek Uitkering 
arbeidsongeschiktheid – Zelfstandigen.



U hoeft deze rechtvaardiging niet aan de HZIV over 
te maken om vergoed te worden.

Opgelet: Verwar het eAttest niet met de derde-
betalersregeling! U moet dus nog steeds eerst het 
volledige bedrag aan uw arts betalen waarna de 
ziekenkas u een deel vergoedt.

Deze werkwijze is niet verplicht:  uw arts moet over 
de nodige informaticatoepassingen beschikken om 
het attest naar de HZIV door te sturen. 

Heeft hij die programma's niet, dan zal hij een pa-
pieren getuigschrift opstellen dat u vervolgens aan 
uw gewestelijke dienst bezorgt.

 eAttest
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Uw huisarts en tandarts kunnen uw getuig-
schriften voor verstrekte hulp voortaan on-
middellijk elektronisch aan uw ziekenkas 
overmaken. Dit is het systeem van het eAt-
test...

Minder papier

Met de digitalisering van het papieren getuigschrift 
hoeft u uw getuigschriften niet meer zelf bij de HZIV 
binnen te brengen; de arts maakt het eAttest onmid-
dellijk over via een elektronische gegevensstroom.

Deze nieuwe werkwijze omvat heel wat voordelen:
• Minder papier, dus beter voor het milieu.
• Onmiddellijke verzending door de arts, dus 

minder risico dat het getuigschrift verloren 
gaat.

• Een elektronische stroom, dus een snellere 
verwerking en terugbetaling.

Hoe werkt het?

Na uw bezoek zal de arts alle gegevens die nodig 
zijn voor de vergoeding in het programma invoe-
ren en elektronisch naar de HZIV doorsturen.

U ontvangt een rechtvaardiging. Bewaar die goed. 
Aan de hand van het nummer op het document zal 
u de vergoeding op uw rekeningnummer kunnen 
herkennen. 

Sluitingsperiode eindejaar!

Onze kantoren zijn gesloten van vrijdag 24 december 2021 tot en met zondag 2 januari 2022.

Het personeel van de HZIV wenst u prettige eindejaarsfeesten!



Deze producten mogen enkel verkocht worden tot 
op de aangegeven datum!

Heb je te maken met een “uiterste consumptieda-
tum”, let op en gebruik deze producten niet meer!

Eenmaal de verpakking van een product geopend 
werd, verdwijnt de garantie, de vervaldatum geldt 
dan niet meer! Bijvoorbeeld: UHT-melk (Ultra Hoge 
Temperatuur, de melk werd kortstondig verhit op 
hoge temperatuur) kan gedurende maanden be-
waard worden bij omgevingstemperatuur, maar 
eenmaal het karton geopend, moet de melk in de 
koelkast bewaard worden en zo snel mogelijk wor-
den verbruikt.

(bron: www.favv-afsca.be)

FAVV

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van 
de Voedselketen (FAVV) is een federale overheids-
dienst. Haar opdracht bestaat erin te zorgen voor 
een zo veilig mogelijke voedselketen. 

Samengevat controleert het FAVV (onder andere) 
de productie, import en verdeling van wat in uw 
bord belandt.

U vindt heel wat nuttige informatie op de website 
www.favv-afsca.be (rubriek Consumenten).
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 Vervaldata

In de winkel worden we dikwijls overdon-
derd door een overvloed aan verschillende 
producten van allerlei soorten voedings-
middelen. Het goed begrijpen van het eti-
ket zal onze keuze al een groot stuk verge-
makkelijken…

Er bestaan 2 soorten vervaldata: voor langer houd-
bare producten een datum van minimale houd-
baarheid (“ten minste houdbaar tot” … of 
“THT”) en voor snel bederfelijke producten een ui-
terste consumptiedatum (“te gebruiken tot”… of 
“TGT”)..

Met de datum van minimale houdbaarheid (THT): 
“ten minste houdbaar tot of bij voorkeur te gebrui-
ken voor” garandeert de fabrikant dat de voedings-
middelen veilig en van onberispelijke kwaliteit zijn 
tot op de aangegeven datum. Na deze datum kun-
nen deze producten nog geconsumeerd worden 
op voorwaarde dat ze in goede omstandigheden 
bewaard werden en dat de verpakking niet bescha-
digd is.  

Bijvoorbeeld: pasta (gedroogd), droge koekjes, 
conserven, UHT-melk, chocolade,…

Bekijk dus goed de verpakking (geen beschadiging 
van de conservenblikken, goed gesloten,…). Ruikt 
het product nog goed? Smaakt het nog goed?

Deze producten mogen ook nog verkocht wor-
den, maar winkel of grootwarenhuis zijn en blijven 
steeds verantwoordelijk voor de te koop aangebo-
den producten!

Er werden richtlijnen gepubliceerd speciaal voor 
de caritatieve organisaties, zodat zij op een veilige 
manier voedingsmiddelen kunnen verdelen met zo 
weinig mogelijk voedselverspilling.

Op levensmiddelen die snel onderhevig zijn aan 
microbiologisch bederf (vers vlees, verse vis, be-
reide schotels, …) en dus veel sneller minder voed-
selveilig worden en daardoor een gevaar voor de 
gezondheid van de consumenten kunnen worden, 
wordt een uiterste consumptiedatum (TGT): “te ge-
bruiken tot” aangebracht. Deze producten vind je 
terug in de koeltogen van de winkels.

HZIV-info wordt gedrukt op recycleerbaar papier en met ecologische inkt. De verpakking is biologisch afbreekbaar.
Wenst u HZIV-info niet meer te ontvangen, meld dit via het telefoonnummer 0800 11 292 of via info@hziv.be.
De archieven van de laatste 6 nummers zijn beschikbaar op 
www.caami-hziv.fgov.be/nl/hziv-info


