
Partena Ziekenfonds 

Diëtiek 

Zorgen voor een gezonde voeding is belangrijk. Maar het is niet altijd even vanzelfsprekend om te 
weten wat en hoeveel je mag eten. 

Een diëtist(e) kan je daarbij helpen. Door je met medische kennis voor te lichten over gezonde 
voeding en diëten. Partena Ziekenfonds zet je graag op weg. 

Jouw voordeel 

Ongeacht je leeftijd geniet je om de 2 kalenderjaren een tegemoetkoming van 40 euro na 4 
consultaties bij een diëtist.  

Wie lijdt aan een chronische ziekte krijgt om de 2 kalenderjaren 12 sessies terugbetaald. Het gaat 
om neoplastische aandoeningen, chronische nierinsufficiëntie, mucoviscidose, obesitas (BMI>25 of 
percentiel > 85), aids, ziekte van Crohn, Rectocolitis haemorrhagica (RCUH), anorexie/boulemie en 
diabetes. 

Hoe geniet je van dit voordeel? 

 Download het formulier 'diëtiek' en laat het invullen door de diëtist(e). 
 Bezorg ons het formulier terug voorzien van een witte kleefzegel, samen met een voorschrift 

(kopie) van je arts. 
 In geval van chronische ziekte voeg je ook een medisch attest toe, dat bewijst dat je lijdt aan 

een van bovenvermelde ziektes.  
 Vraag de terugbetaling pas aan als je minstens 4 sessies afgerond hebt.  

We storten het bedrag op je bankrekening op voorwaarde dat je in orde bent met je 
ziekenfondsbijdrage. 

WeightWatchers 

Bij Weight Watchers sta je er nooit alleen voor. 

Samen met je coach bepaal je je gezonde streefgewicht. Daarna word je ondersteund in groep 
tijdens de cursussen. Volg je het programma liever zelfstandig van bij je thuis? Dat kan ook dankzij 
het online programma. 

Jouw voordeel 

Korting van 20 euro op het online 3-maandabonnement 

Je betaalt slechts 39,95 euro i.p.v. 59,95 euro. Je geniet meteen van dit voordeeltarief bij de online 
inschrijving. 

Korting van 34,50 euro op de Combi Pas 

Je betaalt geen inschrijvingskost t.w.v. 15 euro bij eerste inschrijving. De eerste maand betaal je 
slechts 19,50 euro i.p.v. 39,95 euro voor de Combi Pas.  



Daarnaast kun je ook tot 40 euro korting krijgen voor de daarop volgende regionale cursussen 
dankzij het Partena-voordeel diëtiek. 

Schrijf je in via www.weightwatchers.be/partena. 

Weight Watchers houdt de korting meteen van je abonnementsgeld. Opgelet: deze korting is 
eenmalig bij de eerste inschrijving. 

Diabetes 

Preventie 

 3 maal per jaar een tegemoetkoming van 10 euro per preventief onderzoek voor de 
opsporing van diabetes. 

Ondersteuning bij diabetes 

 om de 2 kalenderjaren een terugbetaling van 12 sessies bij een diëtist  
 eenmaal per jaar een terugbetaling van het remgeld bij de oogarts 
 40 euro terugbetaald bij aankoop van een glucosemeter of teststrips in Partena 

Gezondheidshop 

Hoe geniet je van dit voordeel? 

 Je bent diabetespatiënt en je beschikt over een GMD en een diabetespas en je doet geen 
beroep op een diabetesconventie of een zorgtraject. 

 Download het terugbetalingsformulier preventief onderzoek, diëtiek of raadpleging oogarts 
en laat het invullen door de zorgverstrekker. Bezorg ons het formulier terug, voorzien van 
een witte kleefzegel 

 Bezorg ons het factuur van Partena Gezondheidshop terug, voorzien van een witte 
kleefzegel. 

We storten het bedrag op je bankrekening op voorwaarde dat je in orde bent met je 
ziekenfondsbijdrage. 

 

 

http://www.partena-ziekenfonds.be/nl/diensten/terugbetalingen-en-voordelen/gezonder-leven/dietiek
http://www.weightwatchers.be/partena
http://www.partena-ziekenfonds.be/nl/diensten/terugbetalingen-en-voordelen/voordelen/preventieve-onderzoeken/voordelenpakket
http://www.partena-ziekenfonds.be/nl/diensten/terugbetalingen-en-voordelen/voordelen/dietiek/voordelenpakket
http://www.partena-ziekenfonds.be/nl/diensten/ziekteverzekering/globaal-medisch-dossier
http://www.partena-ziekenfonds.be/nl/diensten/ziekteverzekering/zorgtrajecten
https://www.partena-onlinekantoor.be/MyPartena/document?id=176&filename=Terugbetalingsformulier-preventieve-onderzoeken
https://www.partena-onlinekantoor.be/MyPartena/document?id=134&filename=Terugbetalingsformulier-di%EBtiek
https://www.partena-onlinekantoor.be/MyPartena/document?id=122&filename=Terugbetalingsformulier-raadpleging-oogarts

