
CM 

Voedings- en dieetadvies 

Eenmalige tegemoetkoming van 40 euro voor wie minstens vier sessies voedings- en dieetadvies 

volgt bij een erkende diëtist. 

 Lid zijn van CM. 
 Het voedings- en dieetadvies wordt gegeven door een diëtist die erkend is door het Riziv. Je 

kunt de erkende diëtisten hier opzoeken of opvragen in het CM-kantoor. 
 De sessies:  
o duren minstens dertig minuten; 
o worden niet terugbetaald door de ziekteverzekering en gebeuren niet tijdens een 

ziekenhuisopname. 

Er bestaan geen wettelijke tarieven voor consultaties bij een diëtist, behalve voor diabetici met een 
diabetespas of personen die een zorgtraject volgen. Voor alle andere consultaties kan de diëtist dus 
vrij een eigen tarief bepalen. Daarom is het erg belangrijk om vooraf goed met je diëtist af te spreken 
hoeveel die zal aanrekenen. Zo vermijd je onaangename verrassingen achteraf. 

Voor een consultatie van 30 minuten is 23,60 euro (BTW inbegrepen) het richttarief van de Vlaamse 
Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten. CM ziet dit richttarief als een 
maximumtarief. 

Kilootje minder-coach 
 
De Kilootje minder-coach begeleidt je naar een gezondere levensstijl met meer beweging, 
evenwichtigere voeding en een gezond gewicht.  

 Je krijgt professionele online coaching door gezondheidspsychologen en  
voedings- en bewegingsdeskundigen.  

 Dagelijks wordt je een concrete tip gemaild. Daarbij wordt ook rekening gehouden met je 
gezinssituatie. Niet alleen jij, maar ook je kinderen hebben er baat bij als je fit en gezond 
bent.  

 Dankzij het dagboek krijg je een overzicht van je vooruitgang. 
 Op het forum kun je ideeën uitwisselen met andere deelnemers. 
 Je kunt je abonneren op de maandelijkse nieuwsbrief. 

Nieuw is dat de coach ook rekening houdt met je gezinssituatie. Als ouder heb je heel wat energie 
nodig en ook je kinderen hebben baat bij een fitte mama of papa. Omdat het ouderschap en een 
gezonde levensstijl lang geen evidente combinatie is, krijg je voortaan tips op maat van je gezin. 

Glutenvrije en bijzondere voeding 
 
Sommige patiënten hebben recht op 38 euro per maand als tegemoetkoming in de kosten voor 
glutenvrije of bijzondere voeding. 

Voorwaarden 

 Behandeld worden voor een van onderstaande aandoeningen:  
o coeliakie; 
o dermatitis herpetiformis; 

http://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/zorgverleners/opzoeken.jsp
http://www.cm.be/over-cm/cm-in-je-buurt/contactpunten.jsp
http://www.cm.be/diensten-en-voordelen/ziekte-en-behandeling/specifieke-regelingen/diabetespas.jsp
http://www.cm.be/diensten-en-voordelen/ziekte-en-behandeling/specifieke-regelingen/zorgtrajecten/index.jsp


o gluten/gliadine-allergie; 
o een graanmeel-allergie. 
 Toestemming hebben van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds.  

CM eetwijzer 

De CM-eetwijzer helpt je snel je eigen keuze te maken. Je vindt informatie over meer dan honderd 
etenswaren. Telkens zijn de calorieën weergegeven per 100 g, glas of eetlepel en het aantal minuten 
dat nodig is om ze te verbranden door bijvoorbeeld te wandelen, te fietsen of te joggen. 

 

CM Mechelen-Turnhout specifiek:  

Obesitas 

Wie een groepstherapie rond obesitas (overgewicht) volgt, kan een éénmalige tegemoetkoming van 
50 % van de werkelijke kostprijs ontvangen (met een maximum van 200 euro). 

Voorwaarden 

 Lid zijn van CM regio Mechelen-Turnhout  
 Het centrum dat de groepstherapie organiseert moet een samenwerkingsakkoord met CM 

afgesloten hebben. Deze centra en groepstherapiën zijn op dit ogenblik erkend:   
o Programma voor kinderen tussen 8 en 12 jaar met overgewicht - AZ Turnhout, Campus St. 

Jozef, Steenweg op Merksplas 44 – tel 014 44 44 16 – email obesitas@azturnhout.be.  
o Grandioos – programma voor volwassenen met overgewicht – Imeldaziekenhuis, Imeldalaan 

9 te Bonheiden – tel. 015 50 60 80 – email grandioos@imelda.be.  

Sinds 1 juli 2013 zijn ook deze centra en ziekenhuizen erkend (voor behandelingen vanaf 1 

juli):  

o Volwassenen: ZNA Middelheim, Lindendreef 1 te 2020 Antwerpen - tel. 03 280 31 11 
o Kinderen van 7 tot 14 jaar: Heilig Hartziekenhuis, Mechelsestraat 24 te 2500 Lier - tel. 03 491 

23 45 
o Volwassenen: AZ Erica, campus Mol, Gasthuisstraat 1 te 2400 Mol - tel. 014 71 20 00 
 Je moet voldoen aan de voorwaarden die de groepstherapie stelt qua leeftijd en BMI. 
 De tegemoetkoming wordt uitbetaald zodra het programma voltooid is en indien het volledig 

gevolgd werd. 

 

http://www.cm.be/gezond-leven/beweging/beweegactiviteiten/wandelen/index.jsp
http://www.cm.be/gezond-leven/beweging/beweegactiviteiten/fietsen/index.jsp
http://www.cm.be/gezond-leven/beweging/beweegactiviteiten/joggen/index.jsp

