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Blikvangers in 2017

JANUARI
De tussenkomst tot 100 euro
voor brillen geldt voortaan ook
voor oogpleisters.
Sinds 1 januari 2017 is de
tegemoetkoming hulp aan
bejaarden, het huidige
zorgbudget voor ouderen
met een zorgnood, een
onderdeel van de Vlaamse
sociale bescherming.
Dit als gevolg van de 6de
staatshervorming.
2017 vormt het overgangsjaar
voor het elektronisch
voorschrift. Vanaf dan kan
een arts geneesmiddelen
voorschrijven via een
elektronisch voorschrift,
terwijl dit vroeger enkel op
papier kon. De SIS-kaart is
intussen volledig afgevoerd.
Wie nog zo’n kaart heeft,
mag deze vernietigen. Voor
kinderen tot twaalf jaar
en personen zonder eID is
er immers de blauwe ISI+
kaart. Deze heeft dezelfde
functie als een elektronische
identiteitskaart (eID) en blijft
wel geldig!
De VMOB-HospiPlus betaalt
voor het eerst bijna 80.000
euro uit aan remgelden in het
MaxiPlan.

FEBRUARI

Het online loket van het
VNZ wordt verder uitgebreid
met volgende nieuwe
functionaliteiten:
• Aanvraag van een attest
van 66 % invaliditeit bij de
rubriek ‘uitkeringen’;
• Online doorgeven
van werkhervatting
na een periode van
arbeidsongeschiktheid;
• Vermelding Globaal Medisch
Dossier;
• Mogelijkheid om
formulieren elektronisch te
handtekenen;
• Enkele formulieren werden
voorzien van invulvelden.

MAART
Wie voortaan niet jaarlijks
naar de tandarts gaat, zal
voor bepaalde prestaties
meer remgeld betalen. Maak
daarom elk kalenderjaar een
afspraak met jouw tandarts!
Veronique Van Moer,
diensthoofd van de Dienst
Maatschappelijk Werk van
het VNZ, wordt op 1 maart
aangesteld als manager
Vlaamse materies voor
de Vlaamse Neutrale
Ziekenfondsen. Vlaanderen
heeft er een aantal belangrijke
bevoegdheden bijgekregen.
Op 19 maart wordt voor de
tweede keer de Bijt-in-Krunsjdag georganiseerd in het
Moerashuis in Oudenaarde.
Honderden kinderen en ouders
zijn van de partij.

MEI
De seniorenuitstap naar Ieper
op 11 en 16 mei staat in het
teken van de herdenking van
WOI.
In ‘Het Laatste Nieuws’ van
18 februari staat Michaël
Van Droogenbroeck stil bij de
voordelen van de verschillende
ziekenfondsen. In het artikel
wordt ook verwezen naar de
vergelijkende webstek. Ons
VNZ pronkt er netjes met logo
en blinkt uit bij de voordelen.
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15-17 mei: De directie en
    
zich drie dagen intensief over
de toekomstige uitdagingen
voor ons Vlaams & Neutraal
Ziekenfonds. Thema van dit
seminarie: VNZ, één ploeg,
één richting!
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25-28 mei: Kom op
tegen Kanker tijdens het
Hemelvaartweekend. Naast
de deelname met een
ploeg sponsort het VNZ dit
waardevolle initiatief.

JUNI

Op 23 juni opent ons
gloednieuwe kantoor in
de Kattestraat in Heistop-den-Berg. Onze leden
konden negen maanden lang
noodopvang vinden in het
Cultureel Centrum. Samira
Marinus wordt het vaste
gezicht in Heist-op-den-Berg.

Een tijdelijk noodkantoor
wordt i.s.m. de gemeente Mol
opgezet.

SEPTEMBER
3 september: Gordelfestival
in Sint-Pieters-Leeuw
en Huizingen. Het VNZ is
een trouwe sponsor van
dit Vlaamse en sportieve
evenement.
Op 4 september organiseren
we een visiedag met professor
Lieven Annemans om te
bekijken hoe we onze leden zo
   
en welke nieuwe taken we als
‘gezondheidsfonds’ kunnen
opnemen.

OKTOBER

JULI
Onze Dienst Maatschappelijk
Werk verwelkomt haar nieuwe
diensthoofd Naomi Verlinden.

     
kweek’ en ‘jonge’ mensen een
kans te geven. Naomi heeft het
gehaald van een tiental andere
kandidaten en is 26 jaar jong.

Veerle Boeckxstaens vervoegt
de staf van het ziekenfonds. Zij
wordt verantwoordelijke voor
de verdere uitbouw van onze
commerciële dienst.
Vanaf 18 oktober speelt
de VNZ-cinemaspot in de
Vlaamse bioscoopzalen in
Antwerpen, Mechelen, Hasselt,
Leuven, Kortrijk en Gent.
Een eerste spot gaat over
HospiPlus. Een tweede over
onze voordelen en de cinemaactie.

AUGUSTUS
DECEMBER
In het decembernummer van
‘Objectieff & Gezond’
Gezond wordt
het nieuwe
we jaarthema
‘Meer bewegen
wegen is
dik oké’ aangekondigd.
gd.
Wegens een brand in een
bovengelegen appartement
is het kantoor Mol op bevel
van de brandweer één maand
ontoegankelijk.
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Rekeningen 2017
9,29

Globaal overzicht 2017
Gezondheidszorgen
(kliniekrekeningen, doktersbriefjes, geneesmiddelen…)
Uitkeringen (arbeidsongeschiktheid, invaliditeit…)
Administratieve uitgaven
Vlaamse zorgverzekering
Aanvullende diensten
Hospitalisatieverzekeringen
Voorhuwelijkssparen

184.817.150
69.195.931
10.191.633
5.356.610
4.622.070
3.309.286
859.027

Totaal

278.351.707

60,58
16,14

Rekening administratiekosten 2017
Inkomsten
Uitgaven
Goederen en diensten
Personeelskosten
Afschrijvingen
Andere bedrijfskosten

10.470.832
10.191.633
2.732.211
7.105.879
280.203
65.340

Werkingsresultaat
Gecumuleerde reserve

+ 279.199
5.414.932

Resultaten eigen diensten 2017

Resultaat

Totale reserves

Aanvullende diensten
Dienst Maatschappelijk Werk
Dienst Informatie aan de leden

- 208.256
23.564
7.330

1.718.555
229.613
76.185

Globaal diensten
VMOB HospiPlus

- 177.362
1.211.515

2.024.353
9.216.299
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Antwerpen
Vlaams-Brabant en Brussel
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Limburg
Wallonië en buitenland

60,58 %
16,14 %
9,98 %
9,29 %
2,28 %
1,63 %

Leden

Verdeling per leeftijd

Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds telde op 31 december 2017
78.314 titularissen in regel met de wettelijke ziekteverzekering.
Het aantal personen ten laste bedroeg 34.952. Dit brengt ons
globaal ledentotaal op 31 december 2017 op 113.236.

Bijna 25 % van onze leden is jonger dan 20 jaar.
Ruim 14 % is actief als zelfstandige.

Het voorbije jaar kende ons ziekenfonds een netto vooruitgang
van 3,49 %.

Onder de leden
zijn niet minder dan
135 verschillende
nationaliteiten
vertegenwoordigd.

Ledenevolutie Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

34,14

(laatste 10 jaar: gemiddeld 5 % netto vooruit per jaar!)
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