
 
 

 
 

Overzicht voordelen en diensten bij de Liberale Mutualiteit 
 

Een exclusief aanbod aan de leden van  
50 Actief Roeselare 

 
 
Wij bieden… 
- de verplichte ziekteverzekering 
- de aanvullende diensten 
- de bijkomende verzekeringen 
- de bijdragen 
- de contactgegevens 

 
1. DE VERPLICHTE ZIEKTEVERZEKERING 

= de belangrijkste verantwoordelijkheid van elk ziekenfonds en is voor elke Belg gelijk. 

WAT MAAKT BIJ LM HET VERSCHIL? 
=>snelle terugbetaling van doktersbriefjes 
=>snelle goedkeuringen van aanvragen voor medicatie en specifieke behandelingen 
=>vlotte berekening van de ziekte-uitkeringen 
=>24u/24 bereikbaar – 7d op 7 

 
2. DE AANVULLENDE DIENSTEN 

= verschillend bij alle ziekenfondsen! 

WAT MAAKT BIJ LM HET VERSCHIL? 
=>bij geboorte 
=>voor jonge gezinnen met kinderen 
=>voor iedereen 
=>als het wat minder gaat… 
=>gezondheidspromotie 
 

=>BIJ GEBOORTE 
- Geboortepremie van €210 per aangesloten ouder 
- Borstvoedingspremie tot €500 
- Luierpakket tot €75 
- Extra terugbetalingen perinatale begeleiding 
- Terugbetaling spataderkousen bij zwangerschap 
- Geboortetas 
- Kraamzorg aan zeer voordelig tarief 
- Babymassage aan huis 
- Huur hulpmiddelen voor de baby 

 
=>JONGE GEZINNEN MET KINDEREN 
- Crisisopvang zieke kinderen kosteloos tot 10 dagen per kind per jaar 
- Sloebersit babysitdienst ism Solidariteit voor het Gezin 
- Extra terugbetaling logopedie 
- Tussenkomsten bij schoolactiviteiten, jeugdvakanties, speelpleinwerking en sportkampen tot €84 per 

kind per jaar 
- Terugbetaling tutti-frutti 
- Plastraining voor kinderen 
- Psychologische begeleiding voor jongeren tot €120/jaar 
- Extra terugbetaling orthodontie 
 

=>VOOR IEDEREEN 
- Terugbetaling preventieve tandzorgen voor volwassenen 
- Tand Plus tot €150 om de 2 jaar 
- Optiek : €50 om de 3 jaar 
- Sportprikkel €25/jaar 
- Voedings- en bewegingsadvies tot €60 per jaar lees verder op keerzijde 



 
 

 
 

- Obesitasbehandeling, obesitas ingreep en geneesmiddelen tegen obesitas 
- Alternatieve geneeswijzen tot €62 per jaar 
 

=>VOOR IEDEREEN 
- Inentingen en reisvaccins 
- Pedicure/pedicure voor diabetici 
- Vakantie in het buitenland : Europese ziekteverzekeringskaart en MUTAS 
- LM online 

overzicht terugbetalingen, nieuwe kleefvignetten, aanvraagformulieren aanvullende voordelen,… 
 

=>ALS HET WAT MINDER GAAT… 
- CVS premie €350/jaar 
- Verzorgingsmateriaal diabetici : premie tot €200/jaar na tussenkomst wettelijke ziekteverzekering 
- Ziekenvervoer 

Dringend vervoer met dienst 100, liggend vervoer met ziekenwagen bij opname/ontslag ziekenhuis, 
helicoptervervoer, zittend vervoer met ziekenwagen of taxi of vrijwilligersdienst, eigen vervoer (bij 
nierdialyse en chemotherapie), openbaar vervoer bij chemotherapie, speciale tussenkomsten bij 
chemotherapie, radiotherapie en nierdialyse 

- Rustverblijven : tussenkomst tot €15 per nacht, max 30 overnachtingen/jaar 
- Herstelverblijven : tussenkomst tot €29 per nacht, max 60 overnachtingen/jaar 
- Dagverzorgingscentra voor bejaarden : €3.10 per dag, max 90 dagen 
 

=>GEZONDHEIDSPROMOTIE 
richt zich op preventieve gezondheidszorg via voordrachten, beweegsessies, 
kookdemonstraties,… 
Enkele onderwerpen van initiatieven van de gezondheidsschool van LM: 
- tabak 
- alcohol 
- drugs 
- valpreventie 
- depressie 
- zelfdoding 
- levensstijl 
- bewegen 
- gezonde voeding… 

 
3. DE BIJKOMENDE VERZEKERINGEN 
=> Ligdagvergoeding €12.30/opnamedag 
=> Ligdagvergoeding €27.50/opnamedag 
=> Hospitalisatieverzekering H Plus 2 formules 
* terugbetaling tot €15.000 per persoon/jaar 
* terugbetaling tot €25.000 per persoon/jaar 
!! Nu ook hospitalisatieverzekering H Plus mogelijk voor 65-plussers als nieuwe aansluiting 
 

4. DE BIJDRAGEN 
- ziekenfondsbijdrage 
- verplichte bijdrage voor het bijzonder reservefonds 
- Vlaamse zorgverzekering 
- bijdragen bijkomende verzekeringen 

 
5. DE CONTACTGEGEVENS 
- hoofdkantoor Brugge 
- regionale kantoren Kortrijk en Oostende 
- 30 plaatselijke kantoren 
- 33 blauwe brievenbussen 
- telefonische bereikbaarheid 24/24 – 7d/7 
- LM online 


