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Vragen over VSB? 

Hebt u een concrete vraag over de gevolgen van de Vlaamse 
Sociale Bescherming op uw hospitalisatie in Inkendaal of over uw 
zorgbudget? Stel uw vraag aan de maatschappelijk werker van uw 
verpleegeenheid of aan een medewerker van de opnamedienst.

Voor vragen over een (tegemoetkoming bij de) aankoop van een 
mobiliteitshulpmiddel, kan u terecht bij ons rolstoeladviesteam.

Voor vragen over de zorgkas verwijzen we u naar de website van de 
zorgkas waar u de zorgpremie betaalt.

De Vlaamse overheid informeert over de Vlaamse Sociale 
Bescherming via de website www.vlaamsesocialebescherming.be.

Opmerkingen of klachten?

Contacteer de ombudspersoon van Revalidatieziekenhuis Inkendaal 
via e-mail, persoonlijk of telefonisch elke werkdag van 8 tot 16 uur, 
op woensdag van 8 tot 12 uur.

 Ombudspersoon Revalidatieziekenhuis Inkendaal 
 T 02 531 51 22  |  ombudsdienst@inkendaal.be



Als u ziek wordt, kan u in België rekenen op de sociale zekerheid 
van de federale overheid voor de terugbetaling van dokterskosten, 
medicatie en andere ziektekosten. Als u veel of langdurig zorg nodig 
heeft, dan heeft u vaak nog andere kosten.

De Vlaamse overheid bouwt aan een Vlaamse Sociale Bescherming 
bovenop de federale sociale zekerheid. Die geeft een zorgbudget 
aan zorgbehoevende mensen, betaalt voor mobiliteitshulpmiddelen 
zoals een rolstoel en investeert in zorgvoorzieningen zoals 
revalidatieziekenhuizen en woonzorgcentra.

Vanaf 1 januari 2022 worden de Vlaamse revalidatieziekenhuizen 
zoals Revalidatieziekenhuis Inkendaal opgenomen in de Vlaamse 
Sociale Bescherming (VSB).

Wat is de Vlaamse Sociale Bescherming?

De Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) is een verplichte 
verzekering van de Vlaamse overheid voor iedereen die in 
Vlaanderen woont en ouder is dan 25 jaar. Jaarlijks betaalt u aan 
uw zorgkas een zorgpremie voor de Vlaamse Sociale Bescherming. 
In Vlaanderen zijn er 6 erkende zorgkassen. Vijf daarvan behoren tot 
een mutualiteit, één is van de Vlaamse overheid.

Zo krijgt u toegang tot een aantal rechten zoals zorgbudgetten (= 
maandelijkse tegemoetkoming voor mensen die veel zorg nodig 
hebben) en tegemoetkomingen bij de aankoop of huur van bepaalde 
mobiliteitshulpmiddelen wanneer u hulpbehoevend wordt door 
ziekte, ouderdom of een beperking. 

Voor wie jonger is dan 18 jaar, moet één van de ouders aangesloten 
zijn bij de Vlaamse Sociale Bescherming.

Wat betekent de Vlaamse Sociale Bescherming 
voor Inkendaal?

Revalidatieziekenhuis Inkendaal is een Vlaams gespecialiseerd 
ziekenhuis en is vanaf 1 januari 2022 opgenomen in de Vlaamse 
Sociale Bescherming. Als revalidatieziekenhuis zullen we de 
“verpleegdagen” (= aantal dagen dat u in ons ziekenhuis bent 
opgenomen) factureren aan de zorgkassen. Op uw patiëntenfactuur 
is er vanaf 2022 een onderscheid tussen zaken die onder de federale 
(RIZIV) en Vlaamse tussenkomst (VSB) vallen.

Wie kan of moet aansluiten bij de Vlaamse 
Sociale Bescherming?

1. U woont in Vlaanderen
Wie in Vlaanderen woont en ouder is dan 25 jaar, is verplicht om 
jaarlijks een zorgpremie te betalen aan de zorgkas. Zo draagt u bij 
aan de Vlaamse Sociale Bescherming en krijgt u toegang tot een 
aantal rechten.

2. U woont in Brussel
Wie in Brussel woont, kan ervoor kiezen om zich aan te sluiten bij de 
Vlaamse Sociale Bescherming. Betaalt u de zorgpremie, dan krijgt u 
toegang tot een aantal rechten.

3. U woont in Wallonië
Wie in Wallonië of in het buitenland woont, kan zich niet aansluiten 
bij de Vlaamse Sociale Bescherming. 

Er zijn enkele uitzonderingen:

• wie in Vlaanderen of Brussel woont, maar in een ander EU-land, 
IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland  werkt, kan zich 
vrijwillig aansluiten bij een zorgkas. 

• wie in een ander EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of 
Zwitserland woont, maar in Vlaanderen werkt of heeft gewerkt, is 
verplicht aan te sluiten bij een zorgkas.

• wie in een ander EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of 
Zwitserland woont, maar in Brussel werkt of heeft gewerkt, kan 
zich vrijwillig aansluiten bij een zorgkas. 

• wie in Vlaanderen/Brussel woont en voor een internationale 
instelling werkt, kan niet aansluiten bij een zorgkas. U moet dan 
een aangepast formulier voor de verklaring van ‘niet-Belgisch 
verzekerde EU’ invullen.

Wat betekent dit voor u bij opname in  
Inkendaal?

Bij uw opname in Revalidatieziekenhuis Inkendaal controleert onze 
opnamedienst of u bent ingeschreven bij een Vlaamse zorgkas.  
Bent u in orde met uw zorgpremie, dan hoeft u niets te doen.

Woont u in Vlaanderen of Brussel en betaalde u de verplichte 
zorgpremie nog niet, dan raden we u aan om dit zo snel als mogelijk 
te doen. Zo vermijdt u een hoge factuur en bijkomende kosten.  
U krijgt bij langdurige zorg toegang tot een zorgbudget of een 
tussenkomst voor een mobiliteitshulpmiddel. Onze opnamedienst of 
dienst maatschappelijk werk kan u een aanvraagformulier bezorgen.

Indien u niet in Vlaanderen/Brussel woont, vragen we of we u  
administratief (= zonder betaling van de zorgpremie) mogen 
aansluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming. Zo geniet u van een 
normale tegemoetkoming voor de facturatie van de verpleegdagen 
in Inkendaal. Bij deze administratieve aansluiting heeft u geen 
volledige toegang tot de rechten die de zorgpremie genereert.  
Uw verblijf in ons revalidatieziekenhuis wordt dan wel terugbetaald.


