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Medi'Kids

Tegemoetkoming in de medische behandelingskosten voor kinderen met een ernstige ziekte

Wat is Medi'Kids?

Met Medi'Kids tracht het ziekenfonds tegemoet te komen in de medische
behandelingskosten van een zwaar ziek kind.

Wie komt in
aanmerking voor
Medi'Kids?

Om in aanmerking te komen moet het kind:
• jonger zijn dan 19 jaar;
• lijden aan een ernstige ziekte (kanker, mucoviscidose, stofwisselingsziekten,
diabetes...);
• aangesloten zijn bij de Socialistische Mutualiteit Brabant en in orde zijn met de
bijdragen voor de aanvullende verzekering;
• over een geldig globaal medisch dossier (GMD, zie Infomut 43) beschikken of
ingeschreven zijn in een medisch huis.
Alleen een sociaal assistent van het ziekenfonds kan een Medi'Kids-dossier openen.
Tijdens een eerste gesprek zal de sociaal assistent je de nodige documenten
overmaken.
Je vindt de lijst met de dagen waarop de sociaal assistent in je gemeente langskomt
op onze website www.fsmb.be of in onze gids 'Tot jouw dienst!'. Vraag gerust een
exemplaar in een van onze kantoren of via het nummer 02 506 96 11.

Wanneer is een
kind ernstig ziek?

Met 'ernstig ziek' bedoelen wij dat het kind moet lijden aan een chronische, mogelijk
invaliderende, ziekte. De aandoening dient voortdurend te worden verzorgd om te
genezen en te vermijden dat er complicaties optreden of dat de ziekte zich verder
ontwikkelt.

Wanneer treedt
het dossier in
werking?

Het dossier treedt in werking vanaf de 90e dag die voorafgaat aan de datum waarop
de aanvraag om het dossier te openen werd ingediend.

Hoeveel bedraagt
de
tegemoetkoming?

Medi'kids komt tussen in de medische behandelingskosten boven een jaarlijkse
franchise van 650 euro die ten laste blijft van gezinnen met een ernstig ziek kind.

Wens je meer
informatie?

Deze franchise bestaat uit medische behandelingskosten (kosten voor
ziekenhuisverblijf,
verzorgingen,
behandelingen,
medische
onderzoeken,
verpleegkundige verstrekkingen, kinesitherapie, logopedie, bandagisterie, kosten voor
geneesmiddelen, kosten voor speciale voeding, vervoersonkosten voor ambulante
zorg ...) die ten laste blijven van het zieke kind, nadat alle andere wettelijke of
extralegale tussenkomsten zijn uitgeput (met inbegrip van de tussenkomst voor de
maximumfactuur).
De maximale tussenkomst bedraagt 5000 euro per jaar per begunstigde.
Voor meer informatie over Medi'Kids en de gedekte prestaties kan je terecht in onze
kantoren. Je kan ook surfen naar www.fsmb.be onder de rubriek 'Onze diensten' voor
de contactgegevens van een sociaal assistent in je buurt of bellen naar het nummer 02
546 15 12.

Verantwoordelijke uitgever: M. Michiels, Zuidstraat, 111 - 1000 Brussel. Dit document heeft slechts een informatieve waarde. De uitgever is niet aansprakelijk voor gebeurlijke fouten.

