Voordelen- en
dienstengids 2022
€ 7per
maand
lidgeld

Betaalbare zorg
voor iedereen!

brabant
1

Nieuw in 2022!

⭐ Sportkampen: tussenkomst van € 37,50 uitgebreid naar andere 		
verenigingen (p.8)
⭐ Orthodontiebehandeling tot € 1050 terugbetaald (p.11)
⭐ Orthodontiebehandeling voor specifieke aandoeningen:
tot € 1450 terugbetaald (p.11)
⭐ Verbeterd voordeel: pedicure tussenkomst tot € 45 per behandeling
⭐ Joetz Brabant (p.24) 
Verblijven: tot € 30/dag (max. 8 dagen per verblijf)
Opleiding animator: tussenkomst tot € 200/opleidingsjaar
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Jouw
voordelen

Solidaris Brabant investeert in kwalitatieve en
toegankelijke zorg voor iedereen. Met een pakket
van meer dan 70 voordelen en diensten, beschermt
onze aanvullende verzekering je waar de verplichte
ziekteverzekering niet tussenkomt. Zo willen we
tegemoetkomen aan ieders noden. We hebben
immers een aanbod op maat van elke leeftijd!
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De bedragen, die in deze gids vermeld worden, zijn geldig vanaf
1 juli 2022. Deze gids is louter informatief. Alleen de statuten
bepalen de rechten en plichten van het ziekenfonds en haar
leden. De uitgever is niet aansprakelijk voor gebeurlijke fouten.

Voor enkele van onze voordelen moet je beschikken over
een globaal medisch dossier of ingeschreven zijn in een
medisch huis. Deze en andere specifieke voorwaarden vind
je, net als de formulieren om de voordelen te genieten, op
onze website www.solidaris-brabant.be of kan je aanvragen
in onze kantoren.

Hospimut (Plus) en Dentimut Plus zijn verzekeringen van de
Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand Solidaris
Brabant voor de leden van Solidaris Brabant. Solidaris Brabant
is door de CDZ erkend als verzekeringstussenpersoon
nr. 3001 en handelt uitsluitend voor rekening van de
Solidaris Brabant Verzekeringen, erkend door de CDZ als
verzekeringsmaatschappij nr. 350/03, om verzekeringen
van de takken 2 en 18 te organiseren - KBO 0838.221.243.
Klachten kunnen gericht worden aan de Ombudsman van de
Verzekeringen, de Meeûssquare 35/6, 1000 Brussel. Belgisch
recht van toepassing
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Download nu de nieuwe
Solidaris Brabant app!

Betaalbare zorg voor iedereen!
Onze aanvullende verzekering komt tussen waar de verplichte
verzekering dat niet doet, om beter aan ieders noden tegemoet te
komen. Ongeacht je leeftijd, je kan op ons rekenen!
Wist je dat veranderen heel makkelijk is?
Wij nemen contact op met je huidige ziekenfonds en regelen je
overstap. Je hoeft zelf niks te regelen.

Verplichte verzekering
- Terugbetalingen:
medicatie, artsen,
tandartsen enz.
- Uitkeringen:
arbeidsongeschikt,
geboorteverlof enz.

Aanvullende verzekering
Jouw voordelen

Extra verzekering
- AHV
- Hospimut
- Hospimut Plus
- Hospimut Plus Continuïteit
- Dentimut Plus

Tandzorg, sport, brillen
en lenzen, geboortepremie,
psycholoog, terugbetaling van
het remgeld, oppas voor
zieke kinderen, enz.

Jouw diensten

Regionale
sociale bescherming

Zo kan je jouw dossier
nog makkelijker beheren.

Sol
id
Bra aris
ban
t

Hier
betaa voor
l je
bijdra € 7
ge

Advies, Medishop,
zorg en hulp aan huis,
medische centra
César de Paepe, de activiteiten
van onze vzw’s, enz.

Deze bedragen worden
wettelijk vastgelegd en zijn in
elk ziekenfonds hetzelfde

Raadpleeg je
contactgegevens

Raadpleeg de
terugbetalingen van
je gezondheidszorg

Facult
at

ief

Raadpleeg
je brieven van het
ziekenfonds

Bestel
verschillende
documenten

Deze voordelen, diensten en verzekeringen
verschillen per ziekenfonds.

Raadpleeg het
dossier van je
uitkering

e-Mut, je online ziekenfonds

Volg de vorderingen
van je dossier stap
voor stap op

Dankzij e-Mut kan jij je dossier rechtstreeks
online beheren.
Zo kan je met enkele klikken onder meer:
V roze identificatieklevers en gefrankeerde enveloppen bestellen
V de vordering van je dossier stap voor stap opvolgen
V de terugbetalingen van je gezondheidszorg en de
uitbetaling van je uitkeringen raadplegen
V je contactgegevens wijzigen (e-mail, gsm-nummer, 		
bankrekeningnummer)
V verschillende documenten downloaden
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Schrijf je nu in op
www.solidaris-brabant.be
en maak onmiddellijk gebruik
van onze online diensten!

Apple en App Store zijn handelsmerken van Apple Inc.
Google Play en het logo van Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.
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Baby’s,
kinderen &
jongeren

Gezinsondersteunend aanbod

Thuisonderwijs

Onze vrouwenvereniging Rebelle werkt
een gezinsondersteunend aanbod uit door
middel van interessante acties, infosessies
en workshops. Denk aan gespreksavonden,
EHBO voor baby en kind, samenknutselactiviteiten enzovoort. Hou zeker het aanbod in
de gaten op onze website en Facebookpagina!

Als je kind twee weken of langer niet naar
de lagere of middelbare school kan wegens
een ongeval of plotse ziekte, stuurt SOSMut gratis een leerkracht Nederlands, Frans,
Engels of wiskunde naar je thuis.
T 02 546 15 90

E brabant@rebelle-vzw.be
W www.rebelle-vzw.be/activiteiten
T 02 546 14 14
Rebelle vzw

Rooming-in
Wij geven een tegemoetkoming van
€ 15/dag voor de ouder die aan het ziekbed
van zijn kind verblijft of de nacht doorbrengt in een aangepaste infrastructuur
op de ziekenhuiscampus.

Van papfles tot examenstress

Bolle buik
Babyluiers
Koop je babyluiers in de Medishop en krijg
30% korting op je aankoop. De tussenkomst
bedraagt tot € 220 per kalenderjaar.

Pre- en postnatale kinesitherapie
Remgeld voor perinatale kinesitherapie
wordt 100% terugbetaald.
Babywens
Wij bieden een tussenkomst aan koppels
met een kinderwens die moeite hebben
om zwanger te geraken.
IVF eenmalige tussenkomst van € 500
ICSI eenmalige tussenkomst van € 700

Babymateriaal
Koop of huur babymateriaal, zoals luiers,
verzorgingsproducten en een afkolftoestel,
tegen voordelige prijzen in onze Medishop!

Geboorte- en adoptiepremie
Deze premie bedraagt € 260 bij geboorte of
adoptie van een kind. Indien slechts één van
de ouders is ingeschreven bij ons ziekenfonds
en het kind ten laste is van deze ouder,
bedraagt de premie € 130.

3 maanden gratis.

SOS-Mut past op je kind als het thuis moet
blijven van school. Bij een onvoorziene ziekte
van minstens twee dagen, betaal je € 1,5/uur.
Als het thuisblijven gepland was, of als de
zieke na een dag genezen is, betaal je € 20.
Je kan de klok rond bellen.

In onze consultatiebureaus in Haacht,
Halle, Vilvoorde en Zellik kun je terecht voor
gratis consultaties en advies voor je kindje(s)
jonger dan 3 jaar.
E brabant@rebelle-vzw.be
T 02 546 14 14

Kraamzorg
De verzorgenden ondersteunen je voor en
na je bevalling. Ze komen aan huis om je te
helpen met de verzorging van je baby, de zorg
voor je andere kinderen, lichte huishoudelijke
taken en je boodschappen! Daarnaast geven
ze allerlei nuttige tips.

T 02 546 15 90
Oppas bij zieke kinderen (-15 jaar)

Consultatiebureaus (erkend door Kind en Gezin)

Welkom kleintje!

Als je meer dan 8 dagen in de kraamkliniek
moet verblijven, springt SOS-Mut gratis in bij je
thuis. We nemen je huishoudelijke taken over,
vangen je kinderen op en brengen hen van en
naar school.

Babyfoon of babyweegschaal

E infomedishop@solidaris.be
W www.medishoponline.be
T 078 15 60 30

Medi’Kids
Bij een ernstig ziek kind draag je naast de
mentale beproeving ook nog eens de hoge
kosten. Daarom komt Medi’kids tegemoet
in de behandelingskosten van een zwaar
ziek kind (tot en met 18 jaar). De maximale
tussenkomst bedraagt € 5000 per jaar

Huishoudhulp en kinderopvang

(franchise van € 650/gezin).

Zorg 100% terugbetaald*
tot 18 jaar
Jouw superfamilie verdient supervoordelen! Daarom betaalt ons ziekenfonds
de medische zorg voor kinderen en
jongeren tot 18 jaar automatisch
volledig terug. Als je een geconventioneerde arts raadpleegt, betaal je
zelf dus niets!

T 02 546 15 90
Bos-, sneeuw- en zeeklassen
Schoolreizen zijn onvergetelijke momenten
voor kinderen. We bieden een tussenkomst
tot € 37,50 per schooljaar om deze uitstapjes
te financieren (€ 7,50/dag).

Raadpleging of huisbezoek huisarts; raadpleging
specialist; behandeling kinesitherapeut; verzorging
verpleegkundige; logopedie; generische geneesmiddelen (max. € 100/kalenderjaar) *met geldig GMD of
inschrijving in medisch huis.

Activiteiten Joetz Brabant
Verbeterd voordeel! Verblijven:
tussenkomst van € 20 tot € 30 per dag
per verblijf. Meer info op p. 24

E thuiszorgcentrum@solidaris.be
T 078 15 60 30
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Ziekenhuisopname

Gezondheid
& preventie

Niet – dringend ziekenvervoer

Een ziekenhuisopname? Meld je opname
vooraf.
Zorg ervoor dat je terugkeer naar huis zo
vlot mogelijk verloopt door de zorg en
hulp aan huis, die je nodig hebt wanneer je
het ziekenhuis verlaat, te regelen vóór je
aankomst in of ontslag uit het ziekenhuis.
Daarom vragen wij je om ons (online)
hospitalisatieformulier tijdig in te vullen.

Eigen wagen – € 0,25/km (min. € 2,50, max. € 20)
Sanitaire wagen of taxi – Je betaalt enkel
een forfaitair bedrag van € 20 per vervoer
(€ 10 voor rechthebbenden op
verhoogde tegemoetkoming) of € 5 in
geval van dialyse, chemo-, radiotherapie
en opvolging (alleen bij ambulante zorg).
Ziekenwagen – Je betaalt enkel een
forfaitair bedrag van € 35 per vervoer
(€ 15 voor rechthebbenden op verhoogde
tegemoetkoming) of € 5 in geval van dialyse,
chemo- en radiotherapie en opvolging
(alleen bij ambulante zorg).

W www.solidaris-brabant.be/nl/zorg-en-hulpaan-huis
T 078 15 60 30
Sport
Solidaris Brabant betaalt € 45 per kalenderjaar terug van het lidgeld van een groot
aantal sport- en fitnessclubs!

Vaccin tegen baarmoederhalskanker
Bijkomende tussenkomst van maximaal € 150
voor alle vrouwen.

Sportkamp
Verbeterd voordeel! Bij deelname aan een
sportkamp van Sport Vlaanderen, de Sportdienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de organisatie ADEPS of een vereniging erkend door één van de voornoemde
organisaties, een onderwijsinstelling, stad of
gemeente komen wij tot € 37,50 tussen in
de kosten (€ 7,50/dag).

Opsporen van osteoporose
Osteoporose is een langzame ziekte.
Om te weten of je eraan lijdt, moet je een
botmeting of botdensitometrie laten uitvoeren. Hiervoor bieden wij om de 5 jaar
een tussenkomst van € 20 aan.
Opsporen van kanker
Hoe vroeger kanker opgespoord wordt, hoe
groter de kans op genezing. Daarom steunt
ons ziekenfonds je financieel bij een aantal
preventieonderzoeken!
Darmkanker – € 10/jaar
Prostaatkanker – € 10/jaar
Borstkanker – € 10/2 jaar
voor mammografie
Baarmoederhalskanker – € 10/3 jaar
voor uitstrijkje

Anticonceptie
Wij betalen € 40 per kalenderjaar terug voor
bepaalde anticonceptiemiddelen.
Vaccins
Je laten vaccineren, is een slimme reflex en
daarom betalen wij tot € 25 per kalenderjaar
terug voor in België aangekochte vaccins.
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Implantaten en osteosynthesemateriaal
Wij komen tussen in de kosten voor de
implantaten zelf en het osteosynthesemateriaal. Met dit laatste worden onder meer de
bouten bedoeld, die de chirurgen gebruiken
om de implantaten vast te zetten. De eerste
€ 50 van de factuur betaal je zelf. 75% van
het resterende bedrag wordt door ons
terugbetaald (exclusief de afleverings- en
veiligheidsmarge), met een maximale
tussenkomst van € 410 per jaar.

Bij niet-dringend vervoer per
ziekenwagen, taxi of sanitaire
wagen moet je een beroep doen op
Mutas via het nummer
02 272 08 80 om te kunnen genieten van de tussenkomst. Voor een
snellere behandeling van je aanvraag, gebruik je best het platform
www.mutas.be/lisa/nl.

Ziekenvervoer
Onze tussenkomst voor vervoer van en
naar het ziekenhuis varieert naargelang het
gebruikte vervoermiddel.
Dringend ziekenvervoer
Ziekenwagen – Je betaalt enkel een
forfaitair bedrag van € 35 per vervoer
(€ 15 voor rechthebbenden op verhoogde
tegemoetkoming).
Helikopter – € 500/vervoer.
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Verzorging
& behandeling

Logopedie
•

•

Chiropraxie, osteopathie en acupunctuur
We bieden jaarlijks een tussenkomst tot
€ 62,50 voor het geheel van chiropraxie,
osteopathie en acupunctuur.

Voetverzorging
60-plussers krijgen een tussenkomst tot
€ 45 voor pedicurebehandelingen (verbeterd
voordeel vanaf 1 juli) of tot € 57 voor
podologiebehandelingen door pedicures/
podologen die een samenwerkingsovereenkomst hebben met Thuiszorg Brabant
vzw of onze medische centra. Wie jonger is
dan 60, krijgt deze terugbetalingen enkel op
voorlegging van een medisch attest.

Ziekte van Alzheimer
Wij betalen het remgeld van de
geneesmiddelen die nodig zijn voor de
behandeling van deze ziekte 100% terug.

 ij tussenkomst van de verplichte
B
verzekering: volledige terugbetaling
van het remgeld.
Bij uitputting van de rechten binnen de
verplichte ziekteverzekering of bij eenvoudige spraakstoornissen (sigmatisme,
capacisme, broddelen enz., vanaf de 3e
kleuterklas): tussenkomst van € 5/sessie
(2 sessies/week gedurende 6 maanden,
4x vernieuwbaar), ongeacht leeftijd.

Stoppen met roken
We geven een tussenkomst van € 50 als je
met een erkend therapeutisch middel onder
medische begeleiding stopt met roken.
Zorg 100% terugbetaald*
vanaf 18 jaar

Psychotherapie
Wij betalen tot € 160/kalenderjaar terug
voor psychotherapiesessies bij een erkend
psycholoog (€ 20/sessie, max. 8 sessies/jaar

Dankzij onze volledige terugbetaling van medische zorg hoef je
niet langer te piekeren over de
kosten van je gezondheidszorg!
Raadpleging huisarts; raadpleging
gynaecoloog; raadpleging oogarts;
logopedie; perinatale kinesitherapie; 75-plussers: huisbezoek huisarts uitgezonderd woonzorgcentra.

– zonder beperking in het aantal sessies in
onze medische centra César De Paepe).
Slaaptherapie
Wij bieden een eenmalige tussenkomst
van € 100 voor personen die kampen met
slaapproblemen en hiervoor cognitieve
gedragstherapie in groep volgen.

* franchise van € 50 per kalenderjaar en met
geldig GMD of inschrijving in medisch huis
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Dentimut First
Volledige terugbetaling remgeld voor:
• raadplegingen en preventieve
behandelingen bij de tandarts
• raadplegingen en controlebezoeken bij
de orthodontist
• orthodontische onderzoeken/adviezen
• vroege orthodontie (vóór de leeftijd van 9 jaar)

Gezonde voeding
Wie de strijd tegen de kilo’s aanbindt en op
doktersvoorschrift langsgaat bij een diëtist of
WW, Weight Watchers, krijgt tot € 60 per jaar
terugbetaald. Als lid krijg je bovendien sowieso
korting op je inschrijving bij Weight Watchers.

Andere tussenkomsten
• Verhoogde tussenkomst voor
tandbeugels: tot € 1050 (klassieke orthodon-

tiebehandeling begonnen vóór de leeftijd van 15 jaar)

•

Brillen en lenzen
We betalen € 60 terug bij aankoop van een
bril of lenzen. Je kunt in elke leeftijdscategorie
dit financieel extraatje genieten.

•
•
•

(1 keer per 10 jaar: van 0 tot 10 jaar, van 11 tot 20 jaar enz.)

*

Partnerschap optiekzaken
Wij hebben een overeenkomst gesloten met
enkele optiekzaken. Zij bieden je 15% korting
bij aankoop van een bril. De deelnemende
optiekzaken vind je op
www.solidaris-brabant.be/nl/voordelendiensten/partnerschap-optiekzaken.

•

Kanker: draag zorg voor jezelf
•

Tussenkomst tot € 300 bij een
refractieve laserbehandeling om
bijziendheid, verziendheid, astigmatisme
of presbyopie te corrigeren.
Terugbetaling tot € 300 voor
lensimplantaten.

Homeopathie
Wij betalen tot € 150 per kalenderjaar terug
voor de homeopathische geneesmiddelen
die je dokter voorschrijft.

tussenkomsten toegekend per 7 jaar

Incontinentiemateriaal
Korting van 30% bij aankoop van
incontinentiemateriaal bij onze Medishop
(max. € 480/jaar).

Behandeling ogen
•

Verhoogde tussenkomst voor een
hazenlip, dysmorfie en andere specifieke
aandoeningen: tot € 1450
tandprotheses: tot € 175*
tandimplantaten: tot € 178*

•
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Onze leden krijgen 5% korting bij aankoop
van geschikte lingerie, 10% korting bij aankoop van een hoofddeksel en een gratis
onderhoudskit bij aankoop van een pruik.
Wij bieden een tussenkomst van € 20 voor
een schoonheidsbehandeling verstrekt
door een schoonheidsspecialist die het
officiële certificaat ‘Kanker Beauty Professional’ bezit (erkend door het Institute for
Professional Care vzw). (8 behandelingen
per kalenderjaar en per rechthebbende).

Huur een ziekenhuisbed, alternerende
matras, enz. Verbeterd voordeel!
Ons ziekenfonds neemt 50% van de kostprijs
op zich wanneer je een ziekenhuisbed,
alternerende matras, tillift met draagdoek en
andere bedbenodigdheden huurt in onze
Medishop.

Mutas, bijstand in het buitenland
‘Mutas’ biedt hulp en bijstand als je in
Europa of het Middellandse Zeegebied
onverwacht ziek wordt of het slachtoffer wordt van een ongeval. Onze
internationale alarmcentrale staat
dag en nacht voor je klaar! Bel naar
+32 2 272 08 80 voor medische bijstand
op afstand. Als het niet aangewezen
is dat je nog langer in het buitenland
blijft, repatrieert Mutas je naar België.
Daarnaast geeft Mutas je financiële
tussenkomsten voor je medische,
verplaatsings- en verblijfskosten.
24u/24 via +32 2 272 08 80.

Kortverblijf
Wij bieden je een tussenkomst van € 18/dag
(max. 28 dagen/kalenderjaar) als je in een
instelling voor kortverblijf of een erkend
rustoord verblijft om je mantelzorger een
adempauze te gunnen.
Dagverblijf
Wil je je familielid dat dagelijks voor je zorgt
wat rust bieden? Wij geven je een tegemoetkoming van € 6/dag of € 3/halve dag (max.
28 dagen/kalenderjaar) voor een dagverblijf.

•

Je betaalt geen remgeld bij een behandeling voor tabaksontwenning verstrekt
door een erkende tabakoloog in onze
poliklinieken.

•

Centra
César
De Paepe
Medische
centra
César De Paepe
Aarschot
Bogaardenstraat 25

Molenbeek
Gentsesteenweg 85

016 56 86 06

Huisarts, dermatologie, verkoop hoorapparaten,
opticien, podologie, tandverzorging en
voetverzorging.

Asse
Stationsstraat 9

Medische centra César De Paepe
De medische centra César De Paepe,
gelegen in Brussel en Vlaams-Brabant,
bieden kwalitatieve medische zorg aan
geconventioneerde tarieven. Bovendien
betaalt ons ziekenfonds het remgeld van de
meeste verstrekkingen volledig terug. Surf
naar www.solidaris-brabant.be voor de
openingsuren van onze medische centra.

Herstelkuur
Wij bieden je een tussenkomst van € 40/dag
om de kosten van je herstelkuur te verlichten. De herstelkuur moet in een van de
drie door Solidaris Brabant erkende herstelcentra gevolgd worden.
• De Ceder: Deinze 09 381 58 85
• Duneroze: De Haan 050 43 30 00
• Les Heures Claires: Spa 087 77 41 61

•

Gezinsplanning ROSA
Heb je steun of informatie nodig op
medisch, sociaal, juridisch of psychologisch
vlak? Ons centrum voor gezinsplanning
‘ROSA’ ontvangt je graag voor een vertrouwelijk gesprek of gynaecologische
raadpleging (anticonceptie, soatest, enz.).

•

E planningrosa@solidaris.be
T 02 546 14 33

•
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Je ontvangt maar liefst 15 % korting
bij de aankoop van gehoorapparaten of
tandprothesen in een van onze medische
centra César De Paepe.
 ls je een diëtist(e) raadpleegt in een van
A
onze medische centra, betaal je zelf enkel het remgeld, zelfs als je niet beschikt
over een zorgtraject of voorschrift.
Je ontvangt 25 % korting bij de aankoop
van oordoppen op maat in een van onze
medische centra César de Paepe.

Diest
Grote Markt 31

02 452 33 88

Sint-Gillis
Waterloosesteenweg 134

013 33 41 62

016 60 88 31

Tienen
Grote Markt 42/1

Huisarts, dermatologie, verkoop hoorapparaten,
neus-keel-oren, tandverzorging en voetverzorging.

Halle
Molenborre 15

02 356 55 01

02 262 26 79

02 251 27 29

Ukkel
Sint-Jobsplein 9

02 375 86 84

Zoutleeuw
Grote Markt 24

011 78 44 32

Huisarts, dermatologie, dieetkunde, verkoop
hoorapparaten, kinesitherapie, lab, logopedie,
orthodontie, tandverzorging en voetverzorging.

016 22 33 46

Huisarts, dermatologie, verkoop hoorapparaten,
kinesitherapie, neus-keel-oren, oogheelkunde,
tandverzorging en voetverzorging.

Liedekerke
Stationsstraat 1

Vilvoorde
Grote Markt 1-2

Dermatologie, dieetkunde, orthodontie,
tandverzorging en voetverzorging

Dermatologie, dieetkunde, verkoop hoorapparaten,
kinesitherapie, lab, neus-keel-oren,
orthopedie, tandverzorging en voetverzorging.

Leuven
Mechelsestraat 68a

016 82 11 16

Huisarts, dermatologie, kinesitherapie,
psychologie, tandverzorging
en voetverzorging.

Huisarts, dermatologie, verkoop hoorapparaten,
kinesitherapie, tandverzorging en voetverzorging.

Laken
De Wandstraat 129

02 538 78 50

Huisarts, dermatologie, dieetkunde, verkoop
hoorapparaten, kinesitherapie, lab, oogheelkunde,
neus-keel-oren, orthodontie, podologie,
orthopedie, cardiologie, opticien, tandverzorging
en voetverzorging

Dermatologie, tandverzorging en voetverzorging.

Haacht
Stationsstraat 26

02 411 51 53

Huisarts, dermatologie, dieetkunde,
gehoorcentrum, hartziekten, kinesitherapie,
lab, logopedie, neus-keel-oren, oogheelkunde,
opticien, orthodontie, orthopedie, podologie,
psychiatrie, tandverzorging en voetverzorging

Dermatologie, verkoop hoorapparaten en
tandverzorging.

Extra terugbetaling

Via de aanvullende verzekering
betalen wij onbeperkt € 20 terug per
psychotherapiesessie die gevolgd
wordt in onze medische centra
César De Paepe.

Verkoop hoorapparaten, neus-keel-oren,
tandheelkunde en voetverzorging.

053 66 23 95

Dermatologie, verkoop hoorapparaten,
kinesitherapie, neus-keel-oren, tandverzorging
en voetverzorging
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Mindermobielenvervoer
Een vrijwillige chauffeur brengt je naar je
dokter, vrienden, familie, ziekenhuis,
supermarkt, tandarts, kapper, podoloog
of logopedist.

Zorg & hulp
aan huis

Woningadvies
Thuis blijven wonen is niet voor iedereen even
gemakkelijk. Gelukkig kunnen woningen, zelfs
met kleine ingrepen, aangepast worden. We
komen graag bij je langs om je gratis advies
te verschaffen.

Verpleging
Onze verpleegkundigen voeren alle
medische handelingen uit waarvoor zij
bevoegd zijn. De verzorging vindt zowel
in de week als in het weekend plaats.

Eén nummer voor alle zorg
en hulp aan huis 078 15 60 30
Onze thuiszorgcentrale is alle
dagen, 24 uur op 24 en 7 dagen op
7, bereikbaar voor concrete zorg of
hulp aan huis. Onze medewerkers
vragen je aansluitingsnummer of
rijksregisternummer en bespreken
met jou de zorg en hulp die je
nodig hebt. Meer info?
thuiszorgcentrum@solidaris.be

Pedicure
Onze pedicures verzorgen huid- en nagelaandoeningen.
Kinesitherapie
Onze kinesitherapeuten verstrekken hulp bij
problemen met lichaamsbeweging, ademhalingsproblemen, hart- en vaatziekten en
aandoeningen van het zenuwstelsel. Pre- en
postnatale kine wordt ook gegeven voor de
(toekomstige) mama.

Zorg aan huis

Vrijwilligers gezocht!
Heb je zin in een nieuwe uitdaging? Wil je iets betekenen voor
anderen? Dan is oppas of mindermobielenvervoer misschien iets
voor jou! Heb je geen idee welk
vrijwilligerswerk bij jou past? Op
onze website kan je de vrijwilligerstest doen en ontdekken welk
type vrijwilliger je bent!
Meer info?
www.solidaris-brabant.be/nl/
vrijwilligers - 078 15 60 30

Hulp aan huis
Onze diensten zijn er dagelijks om je te
helpen en het je gemakkelijker te maken. Zo
kan je zo lang mogelijk thuis blijven wonen.
E thuiszorgcentrum@solidaris.be
T 078 15 60 30
Poetshulp
Heb je geen tijd of lukt het moeilijk om je
woning zelf te onderhouden? Geen nood,
de poetsdienst springt graag bij.
Gezinszorg/ Kraamzorg
Heb je een helpende hand nodig met
koken, wassen, strijken, administratie ...?
De verzorgenden doen het voor jou!

Coponcho
Coponcho onze mantelzorgvereniging wil voor jong of oud de
co-mpagnon zijn in de zorg voor
een ander. Word gratis lid om van
hun aanbod te genieten en bouw
samen met hen de mantelzorgvereniging uit.
Meer info? Mussenstraat 17-19
coponcho@solidaris.be
078 15 60 30

Oppashulp
Onze vrijwilligers bieden gezelschap, een
luisterend oor, begeleiden je bij een wandeling. Kortom, dankzij onze oppassers ben je
niet alleen.

Wij stellen alles in het werk om zieken,
mensen met een handicap, slachtoffers
van een ongeval, bejaarden en palliatieve
patiënten thuis te verzorgen. We bieden
onder meer algemene verzorging, nazorg na
een ziekenhuisopname, pre- en postnatale
verzorging en palliatieve zorg.
E thuiszorgcentrum@solidaris.be
T 078 15 60 30

Warme maaltijden
We leveren dagelijks een gezonde en
evenwichtige driegangenlunch aan huis.
14
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Jouw (para)medisch
materiaal in enkele klikken!

Medishop

Als lid van Solidaris Brabant
geniet je automatisch van de
ledenprijs.
Medishop leent, verhuurt en verkoopt
een uitgebreid gamma (para)medische
producten. Iedereen vindt zijn gading in
ons scherp geprijsde aanbod.
Ons professioneel advies krijg je er gratis
bovenop. Onze leden krijgen een extra
korting en kunnen ons materiaal ook gratis
lenen of voordelig huren.

Waar?
Medishop Brussel, Zuidstraat 112-114
Medishop Leuven, Schipvaartstraat 18
Medishop Vilvoorde, Grote Markt 38

Het meeste materiaal vraag je gewoon aan
en kan je dan voor een periode van maximaal drie maanden gratis ontlenen. Wil je de
hulpmiddelen langer houden, dan betaal je
een kleine bijdrage.

Producten uit onze Medishops kunnen ook
besteld en afgehaald worden in de kantoren
van Solidaris Brabant of voor een meerprijs
aan huis geleverd worden.

E infomedishop@solidaris.be
W www.medishoponline.be
T 078 15 60 30

De producten zijn opgedeeld in
5 grote thema’s:
•
•
•
•
•

Daarnaast blijven we je graag
adviseren in onze winkels,
via e-mail of telefoon.

Personenalarm - BIOTEL
Dankzij het personenalarmsysteem krijg je onmiddellijk hulp
wanneer je in nood verkeert. Door
een simpele druk op de knop word
je doorverbonden met de alarmcentrale. De aanvullende verzekering van Solidaris Brabant komt
tussen voor een bedrag van € 12/
maand in de huurprijs (€ 15 voor
rechthebbenden op de verhoogde
tegemoetkoming). Biotel is alleen
te huur in onze Medishop.

Mobiliteit en autonomie: krukken,
rolstoelen, incontinentiemateriaal enz.
Conditie en revalidatie: hometrainers,
oefenballen, braces, steunkousen enz.
Woningaanpassing: ziekenhuisbedden,
handgrepen, douchestoelen enz.
Baby: luiers, verzorgingsproducten,
afkolftoestellen enz.
Elektro: bloeddrukmeters, aerosols,
weegschalen, telefonie enz.
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www.medishoponline.be

Medishop Brussel
Zuidstraat 112-114
Medishop Leuven
Schipvaartstraat 18
Medishop Vilvoorde Grote Markt 38
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infomedishop@solidaris.be
078 15 60 30

Wil je een sterke hospitalisatieverzekering
die alle kamertypes dekt?

Hospitalisatieverzekeringen

Kies dan voor Hospimut Plus!
•
•
•

•
Een ziekenhuisopname kan je heel wat
kopzorgen bezorgen. Eerst en vooral over de
ingreep of behandeling op zich, maar ook
het kostenplaatje spookt door veel hoofden.
Dankzij de hospitalisatieverzekeringen van
Solidaris Brabant verzekeringen* beschermen je jezelf tegen hoog oplopende ziekenhuiskosten. Door onze hospitalisatieverzekeringen op maat moet je niet langer piekeren
over de kosten van je ziekenhuisopname en
kan je je concentreren op het belangrijkste:
je gezondheid!

Wil je een gemeenschappelijke of tweepersoonskamer?

Wil je een vaste vergoeding bij ziekenhuisopname, ongeacht het bedrag van je
factuur?

•

Kies dan voor Hospimut!
•
•
•

•

•

Kies dan AHV!
De aanvullende hospitalisatievergoeding
(AHV) biedt een forfaitaire tussenkomst van
€ 20 per ligdag (na minstens 1 nacht) in
het ziekenhuis voor 18- tot 59-jarigen. Voor
aangeslotenen vanaf 60 jaar of jonger dan
18 jaar bedraagt de tussenkomst € 12 per
dag. Deze verzekering is combineerbaar
met Hospimut of Hospimut Plus.

•

•
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Hoe kan je een sterke en voordelige hospitalisatieverzekering genieten als die van je
werkgever wegvalt?

 ieuw! Terugbetalingen tot en met
N
€ 25.000 per jaar.
Nieuw! Terugbetaling tot € 150 per jaar
voor dringend vervoer naar het ziekenhuis.
Nieuw! Dekking bij een ziekenhuisopname
voor een psychotherapeutische, psychosomatische of psychiatrische behandeling.
Geen leeftijdslimiet en geen medisch
onderzoek bij inschrijving op Hospimut.
Een hoge financiële dekking bij verblijf
in een gemeenschappelijke of tweepersoonskamer.
Een tussenkomst van € 25 per dag in de
in de kosten van de supplementen voor
een eenpersoonskamer en een eenmalige tussenkomst van het RIZIV in de
ereloonsupplementen.
Een tussenkomst tot € 2650 per hospitalisatie voor implantaten en prothesen
(uitgezonderd tandimplantaten en -prothesen), en viscerosynthese en endoscopisch materiaal.
Een volledige terugbetaling van geneesmiddelen die tijdens de hospitalisatie
worden toegediend en niet door het
RIZIV worden terugbetaald en tot € 100
voor parafarmaceutische producten per
ziekenhuisopname.

•

•

•

•
•

•

•
•

Als je voor Hospimut Plus
Continuïteit kiest, ben
je altijd zeker van een
uitstekende dekking bij een
ziekenhuisopname.

Geen leeftijdslimiet en geen medisch
onderzoek bij inschrijving op Hospimut Plus.
Een tegemoetkoming zonder grensbedrag.
Een volledige financiële dekking bij verblijf
in een gemeenschappelijke of tweepersoonskamer (comfortkosten inbegrepen).
Een sterke tussenkomst voor de ereloonsupplementen (tot eenmaal de tussenkomst van het RIZIV bij ziekenhuisopname
gedurende de dag en tot driemaal deze
tussenkomst bij ziekenhuisopname van
minimaal een nacht).
Een hoge tussenkomst van de kamersupplementen in een eenpersoonskamer
(tot € 150 per dag).
Een volledige terugbetaling van de
implantaten en prothesen (uitgezonderd
tandimplantaten en -prothesen).
Een volledige terugbetaling van geneesmiddelen die tijdens de hospitalisatie worden
toegediend en niet door het RIZIV worden
terugbetaald.
Een tussenkomst in de kosten voor vervoer
(diensten 100 en 112) naar het ziekenhuis.
Een tussenkomst voor de overnachting
(rooming-in) van een ouder bij zijn
opgenomen kind.
Een tussenkomst in de pre- en postoperatieve verzorging en geneesmiddelen (tot
30 dagen voor en 90 dagen na de opname)
waarin het RIZIV tussenkomt.
Een tussenkomst tot € 360 per dag bij een
ziekenhuisopname in het buitenland.
Een verlaagde franchise (€ 100 euro), alleen
van toepassing in geval van ziekenhuisopname in een eenpersoonskamer in ziekenhuizen die ereloonsupplementen van meer
dan 200% toepassen van de tussenkomst
van de verplichte verzekering.

Wanneer de verzekering van je werkgever
wegvalt, krijg je onmiddellijk toegang tot
Hospimut Plus, tegen het voordeligste tarief
en zonder wachttijd.
Verlies niet langer tijd: hoe sneller je aansluit
bij Hospimut Plus Continuïteit, hoe minder
je jaarlijks betaalt!
In afwachting van de dekking door Hospimut
Plus, geniet je al een reeks voordelen:
•

•

bijkomende tussenkomst op de
groepshospitalisatieverzekering,
ongeacht de aard van deze verzekering;
tot € 50 per dag in de niet-terugbetaalde
ziekenhuiskosten.

Wens je je in te schrijven voor
de hospitalisatieverzekering?
Maak een afspraak in een van
onze kantoren of contacteer ons
via het nummer 02 506 99 25, van
maandag tot vrijdag van 8.15 tot
16.30 uur (12 uur op vrijdag).

* De Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand
Solidaris Brabant biedt de leden van Solidaris Brabant
facultatieve hospitalisatie- en tandverzekeringen aan.
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Dentimut
Plus

Adviserende
diensten
Juridische dienst:
ledenverdediging
Protheses en implantaten
• Dentimut Plus betaalt 50% van de
kosten te jouwen laste terug. Als je het
jaar voordien minstens één terugbetaling gekregen hebt voor preventieve
tandzorg, betaalt Dentimut Plus 60% van
de kosten te jouwen laste terug!*

Dentimut Plus, je XXL tandverzekering.

Pluspunten van Dentimut
Plus:
•
•
•
•
•
•

 een vragenlijst, medisch onderzoek
G
en behandelingsplan
Geen franchise of leeftijdslimiet
Tot 1200 euro terugbetaald per jaar
en betaalbare premies
Verzeker het hele gezin en betaal geen
bijdrage vanaf het 3e kind < 25 jaar
Gratis tot en met 3 jaar
Terugbetaling van het remgeld,
ereloonsupplementen en in gevallen
waar het RIZIV niet tussenkomt

Curatieve zorg en parodontologie
• Dentimut Plus betaalt 50% van de
kosten te jouwen laste terug. Als je het
jaar voordien minstens één terugbetaling gekregen hebt voor preventieve
tandzorg, betaalt Dentimut Plus 90% van
de kosten te jouwen laste terug!*
*	 De terugbetaling is begrensd tot 300 euro tijdens het
jaar waarin je contract van start ging, 600 euro tijdens
het daaropvolgende jaar en 1200 euro (1000 euro
voor orthodontie) vanaf het derde aansluitingsjaar.

Terugbetalingen van
Dentimut Plus:

Wij staan ook tot je dienst om jouw dossier
bij het Fonds voor Medische Ongevallen
(cfr. art 12 van de wet van 31/03/2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg
van gezondheidszorg) in te dienen.

Het departement Ledenverdediging van
onze Juridische dienst informeert je over
je rechten en plichten ten opzichte van
zorgverleners en -instellingen.
Wij bieden je hulp, informatie en
bijstand bij problemen met:

• honoraria van zorgverstrekkers;
• ziekenhuisfacturen (controle en nazicht);
• getuigschriften voor verstrekte hulp;
• beroepsaansprakelijkheid van de
zorgverstrekkers (medische fouten);
• je rechten als patiënt. De Federale
Overheidsdienst Volksgezondheid heeft
enkele filmpjes gelanceerd, waarin de
rechten van de patiënt verduidelijkt
worden. Je kan deze terugvinden op
www.solidaris-brabant.be/nl/voordelen-diensten/juridischedienst.

Praktische informatie
Deze dienstverlening is gratis.
We bieden je ook telefonische
hulpverlening via 02 506 98 61
(van maandag t.e.m. donderdag
tussen 14 en 16.30 uur)
Je kan enkel langsgaan op
afspraak.

Voorwaarden
V Het volstaat om lid te zijn van Solidaris Brabant,
je bijdrage voor de aanvullende verzekering correct
te betalen en in orde te zijn met je verzekeringspremies.
V Je moet een wachttijd van 6 maanden in acht nemen
voor preventieve en curatieve verstrekkingen en parodontologie.
De wachttijd bedraagt 12 maanden voor orthodontie, tandprotheses en -implantaten. Er is geen wachttijd als je voor je
aansluiting gedekt was door een gelijkaardige verzekering.
V Er is geen wachttijd bij een ongeval nadat op de verzekering is
ingetekend.
V De verzekering wordt verplicht onderschreven door alle
personen die onder hetzelfde lidnummer zijn ingeschreven.
Deze verplichting geldt niet voor personen die reeds gedekt
worden door een tandzorgverzekering.

Preventieve tandzorg
• Dentimut Plus betaalt 100% van de
kosten te jouwen laste terug!*
Orthodontie
• Dentimut Plus betaalt 60% van de
kosten te jouwen laste terug!*
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Sociale dienst

Voor wie zijn we er?
Iedereen kan gratis een beroep doen op
onze hulp. Bovendien helpen we iedereen
(dus ook niet-leden) met de indiening van
bepaalde aanvragen. We richten ons echter
vooral op personen die problemen ondervinden door een handicap, ziekte of ouderdom, of vanuit een sociale kwetsbaarheid.

Onze maatschappelijk werkers luisteren
naar je vragen en zoeken uit hoe ze je
kunnen verder helpen met:
•

•

•

•
•
•
•
•
•

z org, hulpmiddelen en woningaanpassingen voor ouderen of personen met
een beperking;
tegemoetkomingen voor personen
met een handicap van de FOD Sociale
Zekerheid of zorgbudgetten van de
Vlaamse Sociale Bescherming;
oplossingen omtrent mobiliteit (korting
openbaar vervoer, een parkeerkaart
voor personen met een beperking,
mobiliteitshulpmiddelen, vervoer van
mindermobielen ...);
sociaal tarief voor telefonie en internet;
steun uit fondsen voor kankerpatiënten;
keuze voor een ouderenvoorziening;
vragen rond het levenseinde;
vragen rond omgaan met dementie;
aanvragen van een tussenkomst via de
aanvullende verzekering (bijvoorbeeld
Medi’kids, herstelkuren en kort- en
dagverblijven).

Praktische informatie
Contacteer de Sociale dienst op het
nummer 02 546 15 12
(van maandag t.e.m. vrijdag: 9 - 12
uur) of neem rechtstreeks contact
met de maatschappelijk werker in
jouw buurt, door een afspraak te
maken of via de telefoonnummers
op www.solidaris-brabant.be.
Je kan je vraag ook stellen via ons
contactformulier.Service

Ook voor begeleiding (waaronder zorg-,
traject- en psychosociale begeleiding) en
vragen en problemen rond langdurige arbeidsongeschiktheid (financiële problemen,
nood aan ondersteuning, zorg en hulpmiddelen ...) kun je bij de Sociale dienst terecht.
Onze maatschappelijk werkers geven
informatie en gaan samen met jou op zoek
naar oplossingen. Tot slot wil onze dienst
steeds proactief te werk gaan door signalen
die kunnen wijzen op hulpbehoevendheid
nauwlettend in het oog te houden, zodat er
snel gereageerd kan worden.

Pensioendienst
Praktische informatie
Deze dienstverlening is volledig
gratis. Het is mogelijk om telefonische hulpverlening te krijgen via
het nummer 02 506 99 17. Wij zijn
enkel op maandag en donderdag
bereikbaar tussen 13.30 en 16.00
uur. Voor onze actuele
openingsuren surf je naar
www.solidaris-brabant.be.

De medewerkers van de Pensioendienst zijn
gespecialiseerd in de pensioenwetgeving en
geven informatie over je pensioendossier.
Wat bieden we?
• hulp bij aanvragen van het rustpensioen,
overlevingspensioen en IGO (Inkomensgarantie voor Ouderen):
• het verzamelen van nodige bewijsstukken om de totaliteit van je loopbaan
aan te tonen;
• het nakijken van pensioenbeslissingen;
• raming van je pensioenbedrag aanvragen
bij de bevoegde instantie;
• bemiddeling bij bevoegde pensioendiensten in geval van problemen;
• hulp bij vragen over vervroegd rustpensioen, vakantiegeld, toegelaten beroepsbezigheden, het pensioen van (feitelijk)
gescheiden echtgenoten, enzovoort.
• Voor de indiening van je pensioenaanvraag of een simulatie van je pensioen
kun je terecht bij de dienst Pensioenen
van je gemeentebestuur, bij de Federale
Pensioendienst zelf of online via
pensioenaanvraag.be.

Je kan ook een afspraak maken
met onze Pensioendienst. Dit kan
door te bellen te bellen naar het
bovenstaande nummer,
een e-mail te sturen naar
pensions.bra@solidaris.be of je
sociaal assistent(e) of een van de
loketbedienden aan te spreken.
Breng bij iedere afspraak je
eID en pincode mee.

Voor wie zijn we er?
De Pensioendienst staat klaar voor al onze
leden en is bovendien helemaal gratis!
Heb je vragen over de aanvangsdatum
van en het al dan niet bijverdienen tijdens
je pensioen? Maak dan een afspraak bij
onze Pensioendienst. Ook bij de Federale
Pensioendienst kun je terecht voor meer
informatie.
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Vrije tijd
& vakantie

S-Plus vzw

Het reisagentschap ‘VTF’

Ons vrijetijdsaanbod voor gepensioneerden
wordt ondersteund door de lokale
structuren van S-Plus.

Door onze nauwe samenwerking met VTF,
een reisbureau dat actief is in de sector van
het sociaal toerisme, kunnen onze leden in
meer dan 50 vakantiedorpen en -residenties
terecht tegen een gunsttarief. Je lidmaatschap
bij ons ziekenfonds geeft je recht op
een korting tot en met 10% op het aanbod
afhankelijk van de periode en de bestemming.

E
W
T
T

brabant@s-plusvzw.be
www.s-plusvzw.be
02 546 15 92 (Brussel & Halle-Vilvoorde)
016 20 88 69 (Leuven)
s-plus brabant vzw

E reserveringen@vtf-vacances.com
W www.vtf-vacances.com
T 02 546 14 11
VTF Vacances

Rebelle VZW

JOETZ Brabant

Vrije Tijd en Gezondheid

Ben je op zoek naar activiteiten voor je
kinderen tijdens de vakantie? JOETZ Brabant
organiseert ze voor jou! Verblijven in
binnen- en buitenland of dagactiviteiten,
één ding is zeker: niemand zal zich vervelen!
En heb je zin om zelf een verblijf te begeleiden als animator? Schrijf je dan snel in voor
onze basiscursus tot animator!

Werk, kinderen, huishouden ... Soms hebben
we geen tijd meer voor onszelf. Geef
waarde aan je vrije tijd en gun jezelf een
activiteit, uitstap of reis (met of zonder
kinderen). Vrije Tijd & Gezondheid vzw
heeft een breed aanbod voor volwassenen
en jonge gezinnen.
E vrijetijd.gezondheid@solidaris.be
W www.solidaris-brabant.be
T 02 546 15 96
Vrije Tijd & Gezondheid vzw

Verbeterd voordeel!
•

•

Verblijven - We bieden per dag een
tussenkomst van € 20 of € 30 wanneer
het verblijf wordt georganiseerd in
Domein Westhoek, De Barkentijn,
De Rode Planeet, Le Lys Rouge of
La Rose des Sables. De tussenkomst is
beperkt tot maximaal 8 dagen per verblijf.
Opleiding animator - Wij komen tussen
tot € 200 per opleidingsjaar.

S’Academie
Nadert je pensioen? Bang dat je
socioculturele leven gaat stilvallen na je
actieve loopbaan? Hoeft absoluut niet, want
dankzij de vele activiteiten van S’Academie
floreert je sociale leven! Onze leden krijgen
hun lidgeld bij deze vzw 100 % terugbetaald.

E joetz.brabant@solidaris.be
W www.joetz.be
T 02 546 15 69
joetz.brabant

E sacademie.vzw@solidaris.be
W www.solidaris-brabant.be
T 02 546 15 09
S’Academievzw
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Rebelle VZW (sinds kort nog Viva-SVV)
verenigd groepen vrouwen* die zich willen
inzetten voor verschillende actuele thema’s
zoals: seksualiteit, emotionele arbeid, geweld,
menstruatiearmoede, de gezondheidskloof,
body positivity en ouderschap. We durven
al eens tegen de stroom ingaan en gedurfde
campagnes voeren. Daarnaast organiseren
we, samen met onze vrijwilligers, op lokaal
niveau activiteiten die een link hebben met
deze thema’s. Telkens met een snuifje pit.
Neem een kijkje op onze website of volg ons
op Facebook voor een overzicht van al onze
activiteiten! * iedereen die zich als vrouw identificeert

Wil je er even tussenuit? Ons
vakantiecentrum heet je welkom!
Heb je nood aan een heerlijk verblijf aan
zee? Geniet van de gezonde zeelucht in
Domein Westhoek! Korting op een kamer
met ontbijt en op de arrangementen!
E info@domein-westhoek.be
W www.domein-westhoek.be
T 058 22 41 00
Hotel Domein Westhoek

E brabant@rebelle-vzw.be
W www.rebelle-vzw.be
T 02 546 14 14
Rebelle vzw

Gehandicapten en Solidariteit
Via de vzw Gehandicapten en Solidariteit
wil ons ziekenfonds mensen met een
beperking een actieve vrijetijdsbesteding
aanbieden met daguitstappen, vakanties
en evenementen. Onze leden krijgen € 35
terugbetaald bij een deelname aan een
verblijf van deze vzw.
E info@gehandicaptenensolidariteit.be
W www.gehandicaptenensolidariteit.be
T 02 546 15 94
gehandicaptenensolidariteitvzw
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Hoe kunnen wij jou helpen?
www.solidaris-brabant.be
e-Mut, jouw online ziekenfonds.
Heb je een vraag?
Stel deze via ons contactformulier:
www.solidaris-brabant.be/nl/contact

Contactcenter
Voor je dringende
vragen bel 02 506 96 11.

Onze loketten
Voor persoonlijk advies
Maak een afspraak
online via www.solidaris-brabant.be.

Domein

WESTHOEK
kom tot rust in deze
prachtige omgeving!

Contacteer ons !

Sol
id
Bra aris
ban
t

Onze brievenbussen
Voor het binnenbrengen
van je attesten.
Self-Mut + kiosk
Voor het bestellen van je roze klevers,
afdrukken van diverse documenten.

Nieuw!
Solidaris Brabant app!
Om het dossier van jouw
ziekenfonds te bekijken
waar en wanneer
je maar wil.

Meer informatie op www.solidaris-brabant.be

In Oostduinkerke, te midden van
de duinen en slechts enkele minuten
wandelen van het strand, nodigt
Domein Westhoek je uit voor een
heerlijk verblijf aan de Belgische kust.
Bovendien ligt ons domein op een
boogscheut van het bruisende
Nieuwpoort, waar je je kan uitleven
in de lange winkelstraat en de
aantrekkelijke plezierhaven.

Hotel Domein Westhoek vzw
Centrum voor sociaal toerisme | Noordzeedreef 6-8 | B-8670 Oostduinkerke
Tel. : 058 22 41 00 | Fax : 058 22 41 99
E-mail: info@domein-westhoek.be | www.domein-westhoek.be
Domein Westhoek
Leden van Solidaris Brabant genieten een korting op een kamer met ontbijt en op de arrangementen (niet cumuleerbaar en niet op lastminuteaanbiedingen).
Deze korting wordt enkel verrekend bij rechtstreekse boeking.
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Betaalbare zorg
voor iedereen.

www.solidaris-brabant.be

brabant

