
Wie Waar Waarvoor Hoeveel Prestaties van wie Voorwaarde 

Christelijke 

Mutualiteit 

Antwerpen, Mechelen, 

Turnhout, Limburg, 

Leuven, Midden-

Vlaanderen, Waas en 

Dender en Sint-

Michielsbond, Brugge, 

Zuid-Westvlaanderen, 

Oostende, Roeselare-

Tielt 

Psychotherapie (behan-

deling of begeleiding van 

psychische stoornissen 

en psychiatrische 

aandoeningen) 

Twaalf zittingen per lid 

50 % van het betaalde ho-

norarium met max terug-

betaling van 30€ per 

zitting 

Voor leden met 

verhoogde 

tegemoetkoming: 75% 

van honorarium met max 

van 45€. 

Therapeut die met CM 

overeenkomst sloot 

- recht hebben op 

kinderbijslag 

- voorschrift van arts, CLB, 

CGGZ, Dienst MW, soc. 

dienst studentenvoorz. of 

CAW 

Socialistische 

Mutualiteit 

West-Vlaanderen Psychotherapie 

(voor psychische 

klachten en problemen) 

50 % van de kosten met 

maximum tot 250€ 

Een door het ziekenfonds 

erkend therapeut 

- tot en met 18 jaar 

- voorschrift van arts 

Socialistische 

Mutualiteit 

Oost-Vlaanderen Psychotherapie 50% van de kostprijs met 

een maximum van 20 

euro per beurt, tot 5 

beurten per jaar (per 

rechthebbende). 

psycholoog of 

psychotherapeut 

- tot 25 jaar 

Socialistische 

Mutualiteit 

Antwerpen Behandeling 

(Psychologische 

begeleiding) 

Zes sessies aan 30 euro 

per individuele sessie of 

twaalf sessies aan 10 euro 

voor een groepssessie 

voor leden met 

voorkeursregeling. De 

bij een psycholoog erkend 

door de psychologencom-

missie 

- van 5 tot en met 17 jaar 



andere leden ontvangen 

respectievelijk 15 euro 

(individueel) of 5 euro 

(groep) 

Socialistische 

Mutualiteit 

Limburg Psychologische 

ondersteuning 

Max 7 sessies per lid aan 

50% (max 30 euro per 

zitting) Bij verhoogde 

tegemoetkoming à 75% 

max 45 euro per zitting 

psycholoog erkend door 

de Voorzorg 

- jonger dan 18 jaar 

Socialistische 

Mutualiteit 

Antwerpen Individuele begeleiding 28 euro ipv 56 euro. Max 

12 sessies per 

kalenderjaar 

eerstelijnspsycholoog 

waarmee mutualiteit 

samenwerkt 

- voor jong en oud 

Socialistische 

Mutualiteit 

Brabant Psychotherapie 10 euro/sessie. Max zes 

sessies per kalenderjaar 

licentiaat psychologie die 

geregistreerd is bij de 

Psychologencommissie 

  

Socialistische 

Mutualiteit 

Antwerpen intelligentieonderzoek 

neuropsychologisch 

onderzoek 

112 euro ipv 200 euro 

max twee onderzoeken 

per kalenderjaar per gezin 

door dienst waarmee de 

mutualiteit samenwerkt 

- intell. ond. 4-15 jaar 

- neuropsy. ond. 6-15 jaar 

Liberale 

Mutualiteit 

  

West-Vlaanderen, 

Oost-Vlaanderen, 

Antwerpen, 

-Behandeling of begelei-

ding van psychische 

stoornissen of 

aandoeningen 

  

-max 12 euro per 

kalenderjaar 

max 20 euro per sessie 

  

psycholoog erkend door 

psychologencommissie of 

psychotherapeut erkend 

door mutualiteit 

- gerechtigd op 

kinderbijslag 

  



Liberale 

Mutualiteit 

Brabant, Limburg -Behandeling of begelei-

ding van psychische 

stoornissen of 

aandoeningen 

-max 12 euro per 

kalenderjaar 

max 20 euro per sessie 

psycholoog erkend door 

psychologencommissie of 

psychotherapeut erkend 

door mutualiteit 

- tot 18 jaar 

- doorverwijzing van een 

arts, CGGZ of CLB. 

Liberale 

Mutualiteit 

West-Vlaanderen, 

Oost-Vlaanderen, 

Antwerpen, Vlaams-

Brabant, Limburg 

- Cursus mindfulness - 60% kostprijs cursus 

mindfulness (max 120 

euro) 

- samen met 

psychotherapie jongeren 

max 120 euro per 

kalenderjaar 

psycholoog erkend door 

psychologencommissie of 

psychotherapeut erkend 

door mutualiteit 

- kinderbijslag gerechtigd of 

max 18 jaar 

(Limburg/Brabant) 

- doorverwijzing van een 

arts, CGGZ of CLB. 

Liberale 

Mutualiteit 

  

West-Vlaanderen, 

Oost-Vlaanderen, 

Antwerpen, Vlaams-

Brabant, Limburg 

- Psychotherapie voor 

kankerpatiënten (ook 

partner en familie tot 

2de graad) 

- Cursus mindfulness 

-15 euro per sessie, max. 

120 euro per kalenderjaar 

- 60% kostprijs cursus 

mindfulness 

- samen max 120 euro per 

kalenderjaar 

Psycholoog geregistreerd 

bij de 

Psychologencommissie of 

door een door het zieken-

fonds erkend psychothera-

peut 

- De therapie moet plaats 

vinden tijdens de 

behandeling of ten laatste 2 

jaar na de laatste 

behandeling van de kanker. 

Vlaams en 

Neutaal 

ziekenfonds 

Vlaanderen Psychotherapie 10 euro per sessie. 

Maximum 50 euro per 

kalenderjaar en per 

persoon voor dieetbege-

leiding en psychotherapie 

samen 

master in de 

orthopedadogie, 

psychologie of een 

psycholoog geregistreerd 

bij psychologencommissie 

- alle leeftijden 

  

Partena Vlaanderen en Brussel Psychotherapie Zes sessies per jaar Erkend psychotherapeut - jonger dan 19 



Terugbetaling van 15€ per 

sessie 

Partena Vlaanderen en Brussel Cursus mindfulness Partena-klanten krijgen 

50 euro korting bij cursus 

van ITAM (8 sessies) 

    

OZ501 Vlaanderen Psychotherapie bij 

kinderen 

voor 10 zittingen per 

persoon per kalenderjaar 

een tussenkomst van 10 

euro per zitting.  

Psycholoog   

Euromut Het hele land Consultatie bij 

psycholoog 

Op 6 sessies per kalender-

jaar 10 € terugbetaling. 

12 sessies bij zware of 

chronische aandoeningen 

psychotherapeut met een 

master/licentiaatsdiploma 

in de psychologie. 

  

- Voor de 6 bijkomende ses-

sies: een medisch getuig-

schrift dat de aandoening 

vermeldt waaraan de 

begunstigde lijdt 

Securex Het hele land Psychologische bijstand 5 consultaties   - Na trauma 

- Binnen de maand 

- Aanvraag via securex 

- Trauma bevestigd door 

bevoegde overheid 

Securex Het hele land Psychotherapie voor 

kinderen (Comfort+ 

verz.) 

30 euro per jaar Psychotherapeut of 

psycholoog 

-tot en met 18 jaar 

 


