Afspraak plannen

Praktisch

Een afspraak maken bij één van de zorgverleners
kan via uw huisarts of rechtstreeks via het
telesecretariaat:

Waar?
De zorgverleners houden consultaties in de sociale
huizen van Izegem (Sint-Jorisstraat 60),
Lendelede (Dorpsplein 8) en Ingelmunster
(Oostrozebekestraat 6).

050/55.62.05
Uw volgende afspraken worden in samenspraak
met de zorgverlener gepland.

Waarom? Daarom…
Afspraak met

Datum en uur

Stempel huisarts

Multidisciplinaire zorg is complex. Uw huisarts kan
zich laten bijstaan door andere zorgverleners. Op
deze manier wordt u zo efficiënt mogelijk geholpen
en is er een duidelijke samenwerking en
communicatie tussen de huisarts en de
zorgverlener.
De huisarts verwijst u voor uw vraag zo optimaal
mogelijk door naar de juiste zorgverlener. U kan als
patiënt in het Regiohuis terecht bij een diëtist, een
tabakoloog, een psycholoog en een seksuoloog.
Voor meer info, vraag raad aan uw huisarts!

Vragen over het project ‘Regiohuis HAKI’?
LMN CWV
info@lmn-cwv.be

Regiohuis HAKI

Afspraak tabakoloog

Afspraak psycholoog

Afspraak diëtist

De tabakoloog biedt deskundige begeleiding in het
stoppen met roken. Samen wordt er naar een
oplossing op maat gezocht om de rookstop alle
kansen te geven.

Een psycholoog in de eerste lijn behandelt veel
voorkomende problemen die mensen uit balans
brengen: overspannenheid, burn-out, rouw- of
aanpassingsproblemen, angsten, eetproblemen,
depressieve gevoelens, relationele problemen …

De diëtist verstrekt persoonlijk advies omtrent
voeding en gezondheid.

Wanneer?
Izegem

Dinsdagavond

Tarieven?

Tabakoloog

Patiënt zonder verhoogde
tegemoetkoming:
Intake: € 22,50 per 45 min
Opvolg: € 15 per 30 min
Patiënt met verhoogde
tegemoetkoming:
Intake: € 3 per 45 min
Opvolg: € 2 per 30 min

Wanneer?

Ingelmunster
Izegem

Izegem

Dinsdagavond

Ingelmunster

Woensdagavond

Tarieven?
Psycholoog

€ 45 per consultatie

Een aantal mutualiteiten voorzien gedeeltelijke
terugbetaling afhankelijk van de leeftijd.

Deze tarieven zijn de eigen bijdrage van de patiënt
volgens de Vlaamse regelgeving.

Wanneer?

Afspraak seksuoloog
Een seksuoloog maakt seksuele problemen alsook
de gevolgen zoals relationele problemen
bespreekbaar en biedt professionele hulpverlening.

Wanneer?
Izegem

Donderdagavond

Tarieven?
Seksuoloog

€ 45 per consultatie

Dinsdagvoormiddag
(door WGK)
Dinsdagavond

Tarieven?
Zelfstandige Intakegesprek: € 50
diëtist
Opvolggesprek: € 25
Voor tarieven WGK, raadpleeg het WGK
De meeste mutualiteiten voorzien gedeeltelijke
terugbetaling. Er is wettelijke terugbetaling voorzien
voor patiënten met een voortraject of zorgtraject.

