

 

Blikvangers in 2018

Vanaf 2018 wordt het
VNZ partner van G-sport
Vlaanderen. Dankzij
dit engagement maakt
het Vlaams & Neutraal
Ziekenfonds de dromen
van duizenden G-sporters
in Vlaanderen waar. Voor
elke nieuwe aansluiting bij
het VNZ gaat er één euro
naar de G-sport. In 2018
mochten we 5.437 nieuwe
leden verwelkomen, dus dit
bedrag ook schenken aan
de G-sport!

  
van ziekenfonds’ kopt De
Tijd op 5 januari. Met een
toename van 14,2 % op
5 jaar tijd is de Neutrale
landsbond de sterkste stijger
van de 5 landsbonden. Het
VNZ zelf, groeide op 10 jaar
met 49 %!


Sedert 6 februari kan elke
huisarts gebruik maken van
het eAttest. In plaats van
het papieren getuigschrift
af te leveren aan de

  
elektronisch naar het
ziekenfonds gestuurd. In
2018 ontvingen we 84.428
elektronische attesten.
De manuele documenten
zijn toch nog goed voor
1.799.321 of 95,5 % van het
totaal.
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Op 20 maart staat het
VNZ in de kijker bij Ibizz
Talk. Jürgen Verstrepen
interviewt onze algemeen
directeur gedurende een
20-tal minuten. Uitzending
kan nog herbekeken worden
via Youtube.

!
Bijt in "#$%&  op
zondag 29 april in De
Nekker in Mechelen.

MEI
2 mei: ‘Waarom zijn onze
Waalse buren zoveel
zieker?’ titelt ’t Pallieterke
n.a.v. de jaarlijkse transferanalyse van het VNZ.
De seniorenuitstap op
22, 24, 29 of 31 mei neemt
onze 60-plussers mee naar
Hasselt om er haar rijke
geschiedenis te ontdekken.
10-13 mei: Kom op
"  tijdens het
Hemelvaartweekend.
Naast de deelname met
één wielerploeg sponsort
het VNZ dit waardevolle
initiatief.

formulier ‘AVG’ op onze
webstek of een mail te
sturen naar ivc@vnz.be.
27 mei: Debat RTL TVI:
Onze argumenten voor een
Vlaamse sociale zekerheid
worden uitgelegd in het
debatprogramma ‘C’est pas
tous les jours dimanche’
met Christophe Deborsu.


De prijs van ‘Beste koop’
werd door ‘Budget &
Recht’ (Test-Aankoop)
toegekend aan HospiPlus
& AmbuPlus als beste
hospitalisatieverzekering
voor een ziekenhuisopname
in een éénpersoonskamer in
Vlaanderen.
17 juni: Klassiek Centraal,
het populaire webmagazine
voor de klassieke muziek,
reikte net voor de zomer
nogmaals ‘Gouden Labels’
uit. In naam van het VNZ
werd het Gouden Label
‘Project’ overhandigd door
diensthoofd marketing
Veerle Boeckxstaens.

Op 3 september start
Maroussia Snelders als
nieuw diensthoofd van de
Dienst Maatschappelijk
Werk (DMW). Ze
zal een ploeg van
14 maatschappelijk
assistenten, sociaal
verpleegkundigen en
ergotherapeuten leiden. In
2018 legden zij samen ruim
2.292 huisbezoeken af!
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Op 19 oktober verschijnt
het boek ‘Helden met
darmkanker’. Het Vlaams &
Neutraal Ziekenfonds helpt
samen met Foundation
Mechelen en de bezieler van
de vzw ‘Stop darmkanker’
dr. Luc Colemont dit boek
realiseren.
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25 mei: de   
'& 
() 
* (+ gaat in voege.
Het doel is om de
bescherming van
persoonsgegevens
wereldwijd te garanderen.
Het VNZ ging al
vertrouwelijk om met
de gegevens van haar
leden, maar dit werd
door AVG geformaliseerd
in een privacybeleid.
Leden kunnen hun
gegevens opvragen om
ze te controleren via een
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Op 18 juli krijgt VNZvoorzitter Wim Van Beeck
een uitgebreid forum op
Doorbraak.be. Hij illustreert
er met verve de unieke
missie van het Vlaams &
Neutraal Ziekenfonds.

.
2 september:
Gordelfestival in het
Provinciedomein van
Huizingen en het park van
Tervuren. Het VNZ is er
weer trouw sponsor van
dit Vlaamse en sportieve
evenement.

Onze dienst Telefonie
schakelde in november
over op een nieuwe
telefooncentrale. Zo
kunnen we heldere
overzichten maken van ons
inkomend telefoonverkeer.
Het antwoordapparaat werd
door de VRT-stem Wilfried
Haesen ingesproken.
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Globaal overzicht 2018
Gezondheidszorgen
(kliniekrekeningen, doktersbriefjes, geneesmiddelen…)
Uitkeringen (arbeidsongeschiktheid, invaliditeit…)
Administratieve uitgaven
Vlaamse zorgverzekering
Aanvullende diensten
Hospitalisatieverzekeringen
Voorhuwelijkssparen

Totaal

197.531.505
77.548.478
10.528.584
8.093.920
4.894.120
3.846.860
948.078

60,44
15,97

€ 303.389.545
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Inkomsten
Uitgaven
Goederen en diensten
Personeelskosten
Afschrijvingen
Andere bedrijfskosten

10.540.911
10.528.584
2.889.030
7.285.455
264.081
90.018
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Aanvullende diensten
Dienst Maatschappelijk Werk
Dienst Informatie aan de leden

Globaal diensten
VMOB HospiPlus

>@;7DF7J
€ 5.427.260


' 

- 150.215
20.459
- 11.280

1.568.340
250.072
64.904

€ - 141.036
€ 1.087.199

€ 1.883.316
€ 10.303.497
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Antwerpen
Vlaams-Brabant en Brussel
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Limburg
  

60,44 %
15,97 %
10,22 %
9,20 %
2,50 %
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Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds telde op 31 december
2018 80.838 titularissen in regel met de wettelijke ziekteverzekering. Het aantal personen ten laste bedroeg 35.330.
Dit brengt ons globaal ledentotaal op 31 december 2018 op
116.168. Het voorbije jaar kende ons ziekenfonds een netto
vooruitgang van 3,22 %.

Bijna 25 % van onze leden is jonger dan 20 jaar.
Ruim 13,8 % is actief als zelfstandige.
Onder de leden zijn niet minder dan 141 verschillende
nationaliteiten vertegenwoordigd.

Ledenevolutie Vlaams & Neutraal Ziekenfonds
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(laatste 10 jaar: gemiddeld 5 % netto vooruit per jaar!)
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