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MS en verzekeringen 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met een chronische ziekte of handicap zijn verzekeringen absoluut niet vanzelfsprekend; je 
wordt als een ‘hoger risico beschouwd, je betaalt bijpremies, je wordt uitgesloten of zelfs 
volledig geweigerd,…en je blijft vaak achter met een heleboel vragen en klachten. 
 
Simon Ector van het Vlaams Patiëntenplatform deelt graag zijn kennis over 
verzekeringen met u! 
 
 
Voor wie? Alle leden van de MS-Liga en hun partner/begeleider 
 
Waar? Syntra AB campus Antwerpen, Borsbeeksebrug 32, 2600 Antwerpen, aula 

  Het gebouw is gelegen vlak naast het station van Antwerpen Berchem. 
  Personen die met de trein komen, kunnen de ingang aan Binnensingel nemen. 
  OPGELET De parking onder het gebouw is een betalende parking! 
  Betalen kan enkel via Bankcontact! 
  Mensen die gebruik willen maken van de Handicar dienen contact op te 
  nemen met Chris Van Eynde   0476 35 57 81 

   
 

Moet ik de 

verzekeraar van mijn 

wagen op de hoogte 

brengen van mijn 

ziekte? 

Waarom moet ik een bijpremie 

betalen boven op de 

schuldsaldoverzekering? 

Biedt elke hospitalisatieverzekering 

de waarborg ambulante kosten aan? 

En hoe moet ik dit aanvragen? 
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Wanneer? Zaterdag 4 mei 2019 van 13u tot 17u 

 
Wat?  13.00u – 13.30u: ontvangst met een drankje 

  13.30u – 14.00u: welkomswoordje 
  14.00u – 15.30u: uiteenzetting MS en verzekeringen 
     met de mogelijkheid tot het stellen van vragen 
  15.30u – 17.00u: afsluiter met koffie en een knabbeltje 
 
Prijs?  €5 per persoon 

bij inschrijving te storten op rek. nr.: BE45 4088 0210 5189 met als 
mededeling “naam persoon met MS + infodag MS-Liga 4 mei 2019” 

 
Inschrijven? Zo snel mogelijk, aangezien het deelnemersaantal beperkt is! 

Inschrijven kan via onderstaande strook. Gelieve deze strook volledig 
in te vullen en terug te sturen naar: 
MS-Liga Vlaanderen – AZ Geel, dienst Neurologie – J.B. 
Stenssensstraat 2 – 2440 GEEL 
of via e-mail: liesbeth.rijkers@ms-vlaanderen.be 

En dit voor 26 april 2019! 
 
UW INSCHRIJVING IS PAS DEFINITIEF NA STORTING! 
 

 
 
We hopen je ook op deze dag te mogen ontmoeten! 
 

 
Een organisatie van: 

 
De sociale dienst MS-Liga Vlaanderen provincie Antwerpen i.s.m. het Vlaams 
Patiëntenplatform. 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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INSCHRIJVINGSSTROOK INFODAG MS-LIGA 4 MEI 2019 SYNTRA ANTWERPEN 
 
 
Naam persoon met MS…………………………………………………………………………………………………… 
 

Naam begeleider………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...........................
......................................................................................................... 

 
Tel.:………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
E-mail……………………………………………………………………………………………..................... 
 
Zal aanwezig zijn met……….personen met MS en ……….begeleiders/vrijwilligers 
Namen deelnemers (gelieve hier alle namen van de deelnemers te noteren!): 
……………………………………………………………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Gebruik rolstoel:   ja/nee* aantal:………. 

*schrappen wat niet past 

 
Ik stort hierbij……….x €5 op rekeningnummer BE45 4088 0210 5189 
Met vermelding: naam persoon met MS + infodag MS-Liga 4 mei 2019 
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