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Gezonde tanden,
een leven lang!

www.lm.be

Bij LM
ontvang je een
terugbetaling
voor:
2

• orthodontie
• jaarlijks mondonderzoek
• tandzorg die de ziekteverzekering
niet terugbetaalt
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Orthodontie
Een stralend gebit?
Ook voor jou!

Een stralende lach is binnen ieders handbereik dankzij
een orthodontische behandeling. Voor veel mensen
staat orthodontie gelijk aan een esthetische behandeling. Maar een verkeerde stand van de tanden kan
problemen veroorzaken voor het spreken, de spijsvertering en zelfs de ademhaling. Dankzij de tussen
komst van LM zijn de kosten voor een orthodontische
behandeling betaalbaar.

Je voordeel bij LM
Je krijgt een vaste tussenkomst van 372 euro
voor een orthodontische behandeling. We betalen deze tussenkomst uit in twee schijven van
186 euro.
Bij ingrijpende en langdurige behandelingen
kunnen we in uitzonderlijke gevallen een bijko
mende tussenkomst van 372 euro voorzien. De
Technisch Tandheelkundige Raad dient eerst zijn
akkoord te geven voor het verderzetten van de
orthodontische behandeling.
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Voor wie?
Alle leden van LM.

Voorwaarden
-

De orthodontische behandeling voldoet aan de
criteria opgelegd door het RIZIV.
Je hebt vooraf het akkoord van de adviserend
geneesheer van het ziekenfonds gekregen.
Je dient de aanvraag tot tussenkomst in voor de
15e verjaardag van het kind.

Wat te doen?
Je hoeft zelf niets te doen. Je ontvangt automatisch de
tegemoetkoming van 372 euro in twee schijven. Komt
je kind in aanmerking voor de bijkomende tegemoetkoming van 372 euro? Dan moet de orthodonist* je de
nodige documenten bezorgen.

*

Je krijgt zorgen van een orthodontist in België of van een orthodontist uit één van de
buurlanden (Luxemburg, Frankrijk, Duitsland of Nederland) die erkend is door het bevoegde
orgaan van het land.

5

6

Jaarlijks
mondonderzoek
Een mooie lach
op elke leeftijd!

Je voordeel bij LM
Een gezond gebit is belangrijk! Daarom moedigen wij je aan om tijdig de tandarts te raadplegen en voorzien we een tegemoetkoming in de
kosten voor preventieve tandzorg.
De ziekteverzekering betaalt preventieve
tandzorg reeds gedeeltelijk terug. Toch moet je
meestal zelf nog een deel van de kosten betalen. Het gedeelte dat je zelf betaalt, heet het
remgeld. Dit bedrag kan hoog oplopen. Daarom
betaalt LM het remgeld voor het jaarlijks mond
onderzoek terug.

Voor wie?
Alle leden van LM.

Wat te doen?
Bezorg het getuigschrift voor verstrekte hulp dat je
van je tandarts* kreeg aan je ziekenfonds. Je ontvangt
de tegemoetkoming op je bankrekening.
*

Je kunt terecht bij een tandarts in België of een tandarts van één van de buurlanden
(Luxemburg, Frankrijk, Duitsland of Nederland) die erkend is door het bevoegde orgaan van
het land.
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Tandzorg
Tandextracties,
bleken van tanden,
kroon- en brugwerk, ...

Een goede dagelijkse tandverzorging is belangrijk om
een gezond gebit te krijgen en te behouden. Net als
een regelmatig bezoekje aan de tandarts. De kosten
bij de tandarts kunnen echter hoog oplopen. Met LM
geniet je van hogere tegemoetkomingen!
Via LM kun je genieten van terugbetalingen voor tandextracties, tanden bleken, kroon- en brugwerk, een
op maat gemaakte gebitsbeschermer (bitje), enz. De
verplichte ziekteverzekering betaalt deze tandheelkundige ingrepen niet terug.

Je voordeel bij LM
LM verleent een tussenkomst voor alle tandzorg
die de verplichte verzekering niet vergoedt. Je
hebt recht op een tussenkomst van 20% in de
kosten, met een maximum van 50 euro per jaar.
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Voor wie?
Alle leden van LM.

Wat te doen?
Haal het mutualistisch formulier af bij je ziekenfonds.
Jijzelf en je tandarts, orthodontist of stomatoloog*
dienen het formulier in te vullen.
*

10

Je kunt terecht bij een tandarts, orthodontist of stomatoloog in België of in één van de
buurlanden (Luxemburg, Frankrijk, Duitsland of Nederland) die erkend is door het bevoegde
orgaan van het land.

LM MUTPLUS.be
Koninginneplein 51-52
1030 Brussel
 02 209 48 11 -  02 219 01 54
 info@mutplus.be
LM Oost-Vlaanderen
Brabantdam 109
9000 Gent
 09 223 19 76
 info.ov@lm.be

Als lid van LM
kun je genieten
van talrijke voordelen.
De tussenkomst voor
tandzorg is er slechts
een van.

Ontdek LM op
www.lm.be
Deze en andere folders zijn te verkrijgen bij je ziekenfonds.

Deze folder bevat enkel de voornaamste bepalingen over de LM-tegemoetkoming Tandzorg. Bij twijfel of betwisting gelden onze statuten.
Om aanspraak te kunnen maken op de premie dien je de wettelijk verplichte bijdrage voor de aanvullende dienstverlening te betalen.

LM Plus
Kalkoven 22
1730 Asse
 0800 17 417
 info@lmplus.be

Denta Plus,
Denta Plus komt je tegemoet in de kosten van preventieve
en curatieve tandverzorging, parodontologie, orthodontie
en prothetische behandelingen en dit allemaal tegen een
voordelige premie.
Heb je al een kostendekkende hospitalisatieverzekering
bij Hospitaal-Plus? Dan krijg je 5 % korting op de premie
voor Denta Plus.

Ontdek Denta Plus op
www.lm.be
> Onze verzekeringen
of vraag de brochure in je ziekenfonds.
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