
als u zelf aangeeft het ledenblad te willen blijven 
ontvangen.

U kan dat aan uw HZIV-kantoor vragen. of gebruik 
het antwoordstrookje op pagina 3. Op termijn zal 
het ook mogelijk zijn om online uw voorkeur aan te 
passen via HZIV-online (Mijn dossier).

Alternatieven

Als u geen papieren versie van ons ledenblad ont-
vangt kunt u toch op de hoogte blijven. De laatste 
6 nummers zijn immers online te vinden op www.
hziv.be in de rubriek HZIV-info (onderaan elke pa-
gina).

Wie actief is op Twitter kan ons volgen (@_HZIV_) 
en krijgt zo telkens een bericht als wij een nieuwe 
editie van HZIV-info voor u hebben gepubliceerd.

Andere voordelen

De digitale versies hebben nog een ander voordeel. 
Zij kunnen continu bijgewerkt worden en zijn dus 
actueler dan de papieren versie, bovendien is er 
geen beperking van ruimte waardoor er extra info 
(tabellen, links, foto’s,…) kan toegevoegd worden.

Wij zijn klaar om u ook de volgende 20 jaar te 
voorzien van belangrijke info over de ziekteverze-
kering!
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 Bye bye HZIV-info?

Het is 20 jaar geleden dat wij de eerste edi-
tie van ons ledenblad HZIV-info, dat u nu 
leest, aan u bezorgde en dit met de bereid-
willige medewerking van de postbodes. Ge-
durende deze periode hebben wij u elke 2 
maanden een verse lading nieuws over de 
HZIV en de ziekteverzekering verschaft. Ui-
teraard was er ook steeds plaats voor the-
ma’s rond gezondheid.

We willen deze historische periode afsluiten door 
de manier waarop we u dit ledenblad bezorgen te 
herbekijken. Daar zijn immers goede redenen voor.
Tot nu toe kreeg iedere titularis automatisch een 
exemplaar van HZIV-info in de bus. Dat zorgde er 
voor dat sommige gezinnen meerdere exemplaren 
ontvingen. Dat is niet alleen een verspilling van pa-
pier maar ook een belasting van het milieu. Zeker 
nu er steeds meer alternatieven bestaan. 

Vanaf 1/1/2023 zal u daarom niet langer auto-
matisch een nieuwe editie ontvangen maar enkel 
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Rugpijn, bijna  iedereen krijgt er vroeg of 
laat mee te maken.  Het is een regelmatig 
terugkerend en soms zelfs een blijvend pro-
bleem. Omdat zitten slecht is voor de rug, 
hebben mensen met een zittend beroep 
meer kans op rugklachten. Enkele prakti-
sche tips om dit risico te beperken.

Ergonomische aanpassingen
 
Het is belangrijk dat het meubilair aangepast is 
aan uw lichaam. Stoel en werkblad moeten daar-
om verstelbaar zijn. Slecht afgesteld materiaal kan 
naast rugpijn leiden tot nekpijn, hoofdpijn en ver-
minderde concentratie.
• Stel uw stoel zo in dat er minstens een ruimte 

van een vuistdik is tussen de voorkant van de 
stoel en de knieholte om de bloeddoorstroming 
niet te hinderen.

• Stel armsteunen zo in dat uw ellebogen een 
hoek van 90° vormen.

• Pas het werkblad aan uw stoel aan. Stel uw 
werkblad in op de hoogte van de onderkant 
van je elleboog.

• Plaats je beeldscherm zo dat de bovenkant zich 
op ooghoogte bevindt. Zo worden uw nek- en 
rugspieren niet extra belast. 

• Zet het scherm op een afstand van 50-70 cm 
recht voor u en leg nodige documenten tussen 
uw toetsenbord en scherm.

Werk ergonomisch

• Zit met uw rug recht tegen de rugleuning. Zak 
dus niet door en vermijd voorover leunen.  

• Plaats uw voeten plat op de grond of op een 
voetenbankje en zorg dat uw knieën een hoek 
vormen van 90°.

• Hou uw hoofd recht en laat uw schouders ont-
spannen achteroverleunen.

• Hou 15-20 cm afstand tussen de rand van het 
toetsenbord en de rand van de werktafel. Zo is 
er voor de polsen voldoende ruimte en worden 
de voorarmen ondersteund.

• Steun uw armen op de tafel als u schrijft  om 
uw schouders te ontspannen.

• Hou bij het typen de onderarmen iets lager 
dan horizontaal zodat uw polsen ontspannen 
zijn en typ met ontspannen hand en voorarm

• Sla uw benen niet te lang over elkaar want zo 
verbuigt u de wervelkolom.

 Rugpijn vermijden

• Vermijd werken in een gedraaide houding. 
• Ga regelmatig terug goed zitten op uw stoel. 

Ongemerkt zakt u tijdens het werken immers 
vaak onderuit.

Beweeg regelmatig
 
Langdurig zitten is ongezond. Zelfs dagelijks spor-
ten kan de nadelen van een hele dag zitten niet 
helemaal goedmaken. Grootse inspanningen hoeft 
u niet te doen maar wij geven u enkele tips.
• Beperk langdurig zitten en organiseer uw werk 

zo dat u ongeveer om de 30 minuten even 
opstaat en rondloopt.

• Doe af en toe een eenvoudige oefening.
• Stap naar een collega in plaats van te mailen. 

Soms is een kort gesprek ook efficiënter. 
• Neem vaker de trap in plaats van de lift.
• Hou een gesprek staand of al wandelend. 
• Maak tijdens de middagpauze een korte wan-

deling. 
• Haal regelmatig een glas water. 
• Plaats een printer of papiermand niet vlak 

naast uw bureau.
• Gebruik een verder gelegen wc. 
• Plan voldoende (korte) pauzes tijdens vergade-

ringen.

Toch rugpijn?
 
Lage rugpijn is een veel voorkomende vorm van 
rugpijn maar merk op dat bij deze vorm medische 
beeldvorming niet zinvol is. Ook medicatie is 
in dat geval zinloos.
 
Als u toch last heeft van rugpijn is het belangrijk 
om te weten dat blijven bewegen belangrijk is. 
Dit zal de klachten sneller doen afnemen en uw rug 
ook sterker maken.



Als u contant betaalt gelden de afrondingsregels.

Getuigschriften voor verstrekte hulp

Betaalt u elektronisch? Het betaalbewijs (ticket, ont-
vangstbewijs, ...) heeft niet dezelfde waarde als een 
officieel getuigschrift voor verstrekte hulp: u hoeft 
dit dus niet aan uw HZIV-kantoor te bezorgen.

U ontvangt geen echt getuigschrift van uw zorgver-
strekker omdat:

• hij het getuigschrift zelf bezorgt aan de HZIV 
via elektronische weg (eAttest). U hoeft dus zelf 
niets te doen om terugbetaald te worden;

• de verstrekte zorgen worden niet terugbetaald.

Praat erover met uw zorgverstrekker bij de uitvoe-
ring van de betaling.

 Alles elektronisch betalen?
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Vanaf 1 juli moeten bedrijven ten minste 
één systeem voor elektronische betaling 
aanbieden. Dit is een wettelijke verplich-
ting.

Zelfs bij de dokter!

Deze verplichting geldt ook voor alle zorgverstrek-
kers! Bij de dokter, bij de kinesitherapeut of in een 
ziekenhuis... U moet hen elektronisch kunnen beta-
len voor de verstrekte zorg, ongeacht of

• de zorgen terugbetaald worden door de HZIV;

• de zorgen verleend worden in het kabinet of bij 
een huisbezoek.

Er mag ook geen meerkost aangerekend worden 
voor het gebruik van een elektronisch betaalmid-
del.

Welk elektronisch systeem?

De zorgverstrekker kan zelf het systeem kiezen: 

• betaalterminal met bankkaart;

• contactloos betalen via een betaalapp;

• bankoverschrijving;

• ...

Het gekozen systeem geniet misschien niet uw voor-
keur maar u kunt geen andere mogelijkheid eisen.

U kunt ook nog altijd contant betalen. Een contante 
betaling kan trouwens nooit geweigerd worden. 

Ik wil HZIV-info blijven ontvangen!

 
Naam:       Voornaam:
 
Rijksregisternummer:
 
Bezorg dit strookje aan uw HZIV-kantoor als u ook de volgende edities van HZIV-info nog per post wil 
ontvangen!





• de arts-specialist waarnaar uw gebruikelijke 
huisarts u doorverwezen heeft;

• de wachtdienst voor algemene geneeskunde.

Tijdens de raadpleging moet de arts eveneens:

• toegang hebben tot uw dossier;

• gebruik maken van een platform dat de infor-
matieveiligheid garandeert tijdens de video-
consultaties.

Hoe werkt het?

Het is nodig dat de arts raadplegingen op afstand 
aanvaardt. Neem contact op met de arts zoals voor 
gewone raadplegingen in het kabinet. Bel de arts 
uiteraard niet op eender welk tijdstip van de dag 
of nacht.

Als patiënt betaalt u voor deze raadpleging uitslui-
tend uw persoonlijk aandeel (remgeld). De HZIV 
zal de rest rechtstreeks met uw arts afhandelen. 

U moet dus geen documenten indienen om terug-
betaald te worden.
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 Raadpleging op afstand

Vanaf 1 augustus 2022 is er een nieuwe re-
geling voor raadplegingen op afstand. De 
tijdelijke regels die van toepassing waren 
tijdens de pandemie worden dus vervan-
gen.

Waarover gaat het?

Als uw arts akkoord gaat, kunt u een raadpleging 
vragen per telefoon of via video. U hoeft zich in 
deze gevallen dus niet naar het kabinet van de arts 
te verplaatsen.

Deze raadplegingen vereenvoudigen in bepaalde 
gevallen de opvolging van uw medisch onderzoek 
maar vervangen geenszins de fysieke onderzoeken 
die uw arts nodig heeft om zich een beeld te vor-
men van uw gezondheidstoestand.

Niet alles is dus mogelijk via een raadpleging op 
afstand.

Nieuwe voorwaarden

Het aantal raadplegingen op afstand is niet be-
perkt. Er moeten echter een aantal voorwaarden 
nageleefd worden om de kwaliteit van de verstrekte 
zorgen te verzekeren. 

De raadpleging moet plaatsvinden bij: 

• uw gebruikelijke huisarts;

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

Raadpleging per Telefoon Video
Gewone verzekerde 2 EUR 4 EUR
Verhoogde  
tegemoetkoming 1 EUR


