
Nee, dat is zeer moeilijk. Je ouders zien op het betalingsoverzicht van jullie

ziekenfonds dat je naar de dokter bent geweest en welke (soa-)tests er zijn

gedaan.

Hou ook rekening met:

Wat als ik geen terugbetaling van het ziekenfonds wil?

Je kan je huisarts eventueel rechtstreeks het volledige bedrag betalen. Je krijgt

dan geen terugbetaling bij het ziekenfonds. En dan komt het dus ook niet op het

betalingsoverzicht dat je ouders kunnen zien.

Maar als je een soa-test laat doen, heb je sowieso labo-kosten. En het labo vraagt

automatisch een deel van het geld aan het ziekenfonds, dus dat komt altijd op het

betalingsoverzicht.

Een doktersbezoek zonder terugbetaling is ook 22-27 euro, dat is voor veel

jongeren een groot bedrag om zelf te betalen.

Kan ik mij los van mijn ouders inschrijven voor een ziekenfonds?

Ja, je kan je in theorie apart van je ouders inschrijven bij een ziekenfonds. Maar dan

betaal je lidgeld en sociale bijdrage, en dat kost meer dan het doktersbezoek.

En je ouders zien dan dat je niet meer via hen aangesloten bent.

Meer info over ziekenfondsen

Kan je erover praten met je ouders?

Misschien wil je niet dat je ouders weten dat je een soa-test wil doen, omdat je

bijvoorbeeld bang bent voor hun reactie. Begrijpelijk.

Maar kan je hier open met je ouders over praten? Dan maakt dat alles makkelijker.

Je kan dan gewoon naar de huisarts gaan, misschien geven ze zelfs geld mee.

Zie: Hoe kan ik openhartig met mijn ouders praten over gevoelige onderwerpen?

Bel met Awel

Gratis en anoniem op 102. Ma-vr:
16-22u. Wo&za: 14-22u. Het kan
zijn dat je even in de wachtrij
terecht komt.
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KAN IK EEN SOA-TEST DOEN ZONDER DAT MIJN

OUDERS HET WETEN?

De rekening: die krijg je normaal ook thuis in de brievenbus•

Je kan vragen om de rekening bij je dokter op te halen.•

Je huisarts is niet verplicht om dit te doen, en het kan zijn dat er iets

misloopt in de communicatie waardoor je toch nog de rekening thuis

krijgt.

•

De resultaten: die gaan standaard naar je huisarts. Die belt je dan meestal

kort even op.

•

Je kan ook vragen om dat niet te doen en zelf te bellen, zodat je zelf

een moment kan kiezen waarop je zeker genoeg privacy hebt.

•

PRAAT EROVER

Chat met Awel

Ma, di, do, vr: 17-22u. Wo, za: 16-
22u. Je kan even in de wachtrij
terechtkomen.

https://admin.watwat.be/geld/wat-doet-een-ziekenfonds-wanneer-moet-ik-mij-inschrijven
https://www.watwat.be/praten-met-je-ouders/hoe-kan-ik-openhartig-met-mijn-ouders-praten-over-gevoelige-onderwerpen
tel:102
https://awel.be/babbel#chat


FOTO: Thibault Debaene


