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TERUGEBETALING PODOLOGIE 2020 
 
Elke diabetespatiënt type 2 krijgt een terugbetaling van de Rijksdienst van Invaliditeit- en ziekteverzekering (RIZIV) voor een podologische raadpleging. Deze 
patiënten krijgen twee terugbetalingen per jaar terug.  
 
Voorwaarde:   

- Diabetes Mellitus patiënt type 2 in het voortraject, zorgtraject of diabetesconventie. 
- Met voorschrift van de huisarts  

 
 Terugbetaling zonder verhoogde 

tegemoetkoming 
Terugbetaling met verhoogde tegemoetkoming 

Raadpleging podologie (45 min.) € 23,27  
 

€ 27,92 

 
U komt voor de derde keer naar de podoloog als diabetespatiënt type 2 of u bent diabetespatiënt type 1 of u heeft geen diabetes? Dan heeft u recht op nog 
enkele terugbetalingen van uw mutualiteit. De terugbetalingen zijn afhankelijk van de verbonden mutualiteit. Hieronder kan u een overzicht vinden van de 
terugbetalingen van de verschillende mutualiteiten  
 
 

Mutualiteit Diabetespatiënt Niet- diabetespatiënten 
Christelijke mutualiteit Terugbetaling per sessie: 5 euro 

 
Er is geen terugbetaling voorzien (sinds 2018). 

Totale terugbetaalde sessies: 4 
 

Socialistische mutualiteit 
Voorzorg 

Terugbetaling per sessie: 5 euro Terugbetaling per sessie: 5 euro 
 

Totale terugbetaalde sessies: 6 Totale terugbetaalde sessies: 4 
 

Onafhankelijk ziekenfonds Terugbetaling per sessie: 2,5 euro 
 

Terugbetaling per sessie: 2,5 euro 
 

Totale terugbetaalde sessies: 8 
 

Totale terugbetaalde sessies: 8 
 

Extra voorwaarde: ouder dan 65 jaar Extra voorwaarde: ouder dan 65 jaar 
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Liberale mutualiteit Terugbetaling per sessie: 5 euro 
 

Terugbetaling per sessie: 5 euro 
 

Totale terugbetaalde sessies: 6 Totale terugbetaalde sessies: 6 
 

Extra voorwaarde: ouder dan 65 jaar Extra voorwaarde: ouder dan 65 jaar 
 

Partena Terugbetaling per sessie: 5 euro 
 

Terugbetaling per sessie: 5 euro 
 

Totale terugbetaalde sessies: 5 
 

Totale terugbetaalde sessies: 5 
 

Extra voorwaarde:  
- Ouder dan 65 jaar zonder voorschrift  
- Jonger dan 65 jaar met medisch voorschrift 

 

Extra voorwaarde:  
- Ouder dan 65 jaar zonder voorschrift  
- Jonger dan 65 jaar met medisch voorschrift 

 
Vlaams en Neutraal ziekenfonds Terugbetaling per sessie: 5 euro Terugbetaling per sessie: 5 euro 

 
Totale terugbetaalde sessies: 5 Totale terugbetaalde sessies: 5 

 
Voorwaarde: ouder dan 60 jaar Voorwaarde: ouder dan 60 jaar 

 
 


