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Bezoekadres: De Stroom Franklin Rooseveltlaan 1 – 9000 Gent 
Postadres en maatschappelijke zetel: Botermarkt 1 – 9000 Gent 

Ondernemingsnummer 0413.873.759 
RPR Gent 

website www.sodigent.be   mail sodigent@stad.gent  facebook.com/sodigent 
Als dat noodzakelijk is voor de behandeling van uw dossier, slaan we uw gegevens op in een bestand dat we voor geen ander doel gebruiken. U hebt het 

recht ze te laten raadplegen en te laten verbeteren. 

 
 

Stuur je post 
naar het 

postadres 

 
 
 

SodiGent vzw EVA 
 
 
 
 
 
 
 

Aanvraagformulier tussenkomst medische kosten 
 

Ik vraag een sociaal onderzoek om te kunnen genieten van een tussenkomst in mijn medische 
kosten 

 

Naam en Voornaam  

Adres  

Geboortedatum  

Rijksregisternummer  

Tel of GSM nr  

Organisatie (werkgever)  

Rol 0 ik werk nog 0 ik ben gepensioneerd 

 
Gezinssituatie 

 
0 Partner  die op hetzelfde domicilieadres woont 

Naam: 
 
 
 
 

 
0 Kinderen fiscaal ten laste van jezelf of je partner tijdens het 

kalenderjaar waarvoor je medische uitgaven indient. Dit zijn 
kinderen waarvoor jezelf of je partner kinderbijslag ontvangen. 

 
Namen + leeftijden: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.sodigent.be/
mailto:sodigent@stad.gent


vzw SodiGent 
Bezoekadres: De Stroom Franklin Rooseveltlaan 1 – 9000 Gent 
Postadres en maatschappelijke zetel: Botermarkt 1 – 9000 Gent 

Ondernemingsnummer 0413.873.759 
RPR Gent 

website www.sodigent.be   mail sodigent@stad.gent  facebook.com/sodigent 
Als dat noodzakelijk is voor de behandeling van uw dossier, slaan we uw gegevens op in een bestand dat we voor geen ander doel gebruiken. U hebt het 

recht ze te laten raadplegen en te laten verbeteren. 

 
 

Stuur je post 
naar het 

postadres 

 
 
 

SodiGent vzw EVA 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 Kinderen die door jezelf of je partner in co-ouderschap worden 
opgevoed en minimaal 50% van de tijd bij je inwonen. 
Namen + leeftijden: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volgende kinderen komen niet in aanmerking voor de tegemoetkoming in 
medische kosten:  Kinderen waarvoor jezelf of je partner alimentatie 
betalen of gedeeltelijk instaan voor de kosten, maar die niet fiscaal ten laste 
zijn of die geen 50% van de tijd bij je inwonen. 

 
0 Ouders die op hetzelfde domicilieadres wonen als het lid 

Naam + leeftijd 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mutualiteit 

 
Hospitalisatieverzekering   0 Naam maatschappij: 

0 Geen verzekering 

 
Bank + IBAN-nummer BE…. 

 
 
 

Hierbij geef ik vzw Sodigent de volmacht tot controle van de medische uitgaven en voorvermelde 
gegevens. Ik dien de nodige bewijsstukken – zoals gevraagd op de infofiche- in. Bij vaststelling 
van onjuiste gegevens zal geen financiële steun worden toegekend en zullen de ten onrechte 
ontvangen vergoedingen teruggevorderd worden. 

 
Gent, De aanvrager, handtekening
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Infofiche tussenkomst medische kosten

 
Wat ? 
Indien de medische kosten van jezelf of iemand van je gezin te zwaar doorwegen op je gezinsbudget, kan 
je een financiële tegemoetkoming in de medische kosten aan SodiGent vragen. Deze tegemoetkoming is 
niet automatisch en wordt toegekend na bespreking van een sociaal verslag. 

 
Deze medische kosten kunnen terugbetaald worden, na tussenkomst mutualiteit en 

hospitalisatieverzekering 
✓ allerlei facturen van medische kosten : hoorapparaten, laseroperatie, tandprothesen en 

tandimplantaten (na tussenkomst ev. tandverzekering), steunzolen, ... 
✓ prothese

✓ kraamzorg 

✓ hersteloord/revalidatieoord (enkel kortverblijf) 

✓ farmaceutisch (enkel op voorschrift) 

✓ esthetische ingrepen die noodzakelijk zijn voor het welzijn van het individu (niet louter esthetisch) 

✓ logopedie 

✓ opname in de psychiatrie (drugs, alcohol,...) 

✓ osteopathie 

✓ kinesitherapie (na doorverwijzing door arts) 

Deze medische kosten worden niet terugbetaald 
 esthetische ingrepen, die niet om medische/reconstructieve redenen worden uitgevoerd (louter 

uiterlijk) 
 een verblijf in een rust- en verzorgingstehuis (RVT) of een woonzorgcentrum (WZC); 

 alle gemaakte kosten door de vrije keuze voor een éénpersoonskamer en andere supplementen zoals 

registratie‐ of administratieonkosten, telefoon, TV, maaltijden, taxi, … 
 hospitalisatie in geval de aanvrager (of desbetreffende gezinslid ten laste) geen 

hospitalisatieverzekering heeft. Uitzondering: het toegetreden lid (of desbetreffend gezinslid ten 

laste) dat in de wachttijd zit om zijn recht op hospitalisatieverzekering te openen, kan ondersteund 

worden volgens de bepalingen opgenomen in het reglement. 

 homeopathie 

 acupunctuur 

Hoe aanvragen ? 

1. dien het volledig ingevulde aanvraagformulier in 
2. dien bewijsstukken in van je inkomsten, je uitgaven en je medische kosten (zie hieronder) 

Na het indienen van deze documenten zal de consulent je contacteren voor een 
gesprek. De consulent gaat na je al dan niet in aanmerking komt en maakt hiervan een 
verslag dat voorgelegd wordt aan het dagelijks bestuur van SodiGent. 
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Bewijsstukken voor het bepalen van je inkomsten: 
➢ Laatste loonfiche/pensioenfiche 
➢ Laatste loonfiche/pensioenfiche van partner, inwonende kinderen / ouders (indien van toepassing) 

➢ bewijs andere inkomsten (bv inkomsten huur, uitkeringen, ..)  

 
Bewijsstukken voor het bepalen van de uitgaven: 
➢ facturen van maandelijks vaste uitgaven zoals huishuur, hypothecaire lening, betaalbewijs van 

rustoord of woonzorgcentrum, elektriciteit, gas, water, telefonie, TV, schoolkosten en internet 
➢ bewijsstukken afbetalingen schulden en afrekeningen 

➢ facturen verplichte verzekeringen (Zorgverzekering; Brandverzekering; Provinciebelasting; 

Ziekenfondsbijdragen; Syndicusbijdrage (indien van toepassing) 
➢ facturen verplichte belastingen: provinciebelasting, onroerende voorheffing of KI (indien geen 

hypotheek of huur) 
 

Bewijsstukken voor het bewijzen van de medische kosten: 
➢ het formulier met de remgeldtellers van de gezinsleden (de officiële remgeldtellers bijgehouden door 

het ziekenfonds tot het plafondbedrag waarboven het ziekenfonds de remgelden volledig 

terugbetalen in kader van de MAF - maximum factuur) 
➢ facturen voor medische kosten (bv apotheekkosten, laseroperaties aan de ogen, hoorapparaten, 

tandprothesen en tandimplantaten,...) 
➢ afrekeningen of kwijting van het ziekenfonds en de hospitalisatieverzekering (of nog een andere 

instantie die tussenkomsten verleent) van de facturen waarvoor er tussenkomst geweest is) 
✓ Ga na of er een tussenkomst is door het ziekenfonds of uw hospitalisatieverzekering 

✓ Zo ja, dien je facturen in bij het ziekenfonds of je hospitalisatieverzekering om de 

terugbetaling aan te vragen. 
✓ Vraag een kwijtschrift of afrekening van de terugbetaling met daarop het bedrag dat werd 

terugbetaald. Dat bedrag heb je nodig wanneer je de factuur bij SodiGent indient. 
✓ Je kan de factuur indienen van zodra je het kwijtschrift van het ziekenfonds of de afrekening 

van de hospitalisatieverzekering ontvangen hebt (dus wachten tot eind van het kalenderjaar) 
✓ Is er geen tussenkomst van het ziekenfonds of de hospitalisatieverzekering (of een andere 

verzekeringsinstelling):  Je kan de factuur na betaling meteen bij ons indienen 
 

Hoeveel bedraagt de financiële tussenkomst? 
De tussenkomst is afhankelijk van het maandelijks leefgeld (= alle maandelijkse inkomsten – alle vaste 
maandelijkse uitgaven) en is maximum 750 euro/jaar.  Meer toelichting hierover, krijgt u tijdens het 
gesprek met de consulent. 

 
❖ Indien je alleenstaande bent, ontvang je een tussenkomst van 25% op het betaalde remgeld bij 

leefgeld tussen 1.050 euro en 800 euro. Bij leefgeld lager dan 800 euro ontvang je 50 % op het 

betaalde remgeld 

❖ Indien je samenwonend bent, ontvang je een tussenkomst van 25% op het betaalde remgeld bij 

leefgeld tussen 1.300 euro en 1.050 euro. Bij leefgeld lager dan 1.050 euro ontvang je 50 % op 

het betaalde remgeld. 
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