Voordelen en diensten
We bieden tussenkomsten voor onder andere ziekenvervoer,
thuisverpleging, stomamateriaal, prothesen en synthesemateriaal, operatiemateriaal, diabetes, voetverzorging, rust-,
herstel- en zorgverblijf en dag- en nachtopvang.
Wil je gezond leven? Dan krijg je een duwtje in de rug met
terugbetalingen voor sportclubs, fitnessabonnementen,
dieetadvies, vaccins, oordoppen op maat of rookstop.

Thuiszorg
volwassenen en tot 120 euro voor kinderen of gratis consultaties
via Psy-Go (chat en telefonisch: 0800 32 011).
Met de hospitalisatieverzekering Hospitaal-Plus heb je geen
financiële zorgen in geval van opname in het ziekenhuis.
Kinderen tot en met 8 jaar sluiten gratis aan bij een van hun
ouders.

09 223 19 76
LM voorziet een pak voordelen voor psychologische ondersteu- info.ov@lm.be
ning: terugbetaling psychologische begeleiding tot 60 euro voor www.lm.be

Onze ergotherapeuten adviseren je over hulpmiddelen of noodzakelijke aanpassingen aan
de woning. Ze komen op afspraak bij je thuis.

09 259 13 29
Voor aangepaste hulpmiddelen staat een bandagist info@lmzorgshop.be
www.lmzorgshop.be
in een LM Zorgshop voor je klaar.
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Warme maaltijden aan huis geleverd (regio Gent)
Nachtoppas met vrijwilligers
We regelen dit graag voor jou:
09 269 70 32 - thuiszorg.ov@lm.be - www.lm.be
Je kan ook 24 op 24 uur terecht op 070 233 295
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Vrijwilligersorganisatie Hop-in vzw
Moet je naar de dokter, de kinesist of het ziekenhuis en kan je jezelf niet verplaatsen? Onze
vrijwilligers voeren je!
Ook voor niet-medisch vervoer kan je bij Hopin op een rit rekenen: samen boodschappen
doen, naar een kappersafspraak, op bezoek
bij vrienden...
Heb je nood aan een praatje, wil je wandelen
of kan je hulp gebruiken bij dagelijkse activi-
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Professioneel advies vind je bij de Dienst Maatschappelijk Werk van LM.
Onze maatschappelijk werkers helpen je met:
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Gezins- en bejaardenhulp (bereiden van maaltijden, de
was, de schoonmaak en boodschappen)

€

Ad

Advies

Poetsdienst (schrobben, vegen, dweilen, ramen zemen, afstoffen, stofzuigen)

Hop-in

Bij de LM Zorgshop huur en koop je voordelig hulpmiddelen. LM-leden krijgen een
korting van 15% op alle verkoopartikelen.

Thuisverpleging (inspuitingen, wondverzorging, toilet, aanbrengen van verbanden)
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Hulpmiddelen
Je kan er terecht voor een ziekenhuisbed, looprek,
rolwagen, aerosol, noodoproepsysteem, steunkousen, anti-doorligmaterialen, incontinentiemateriaal,
relaxzetel, bloeddrukmeter, revalidatietoestellen.

Je ziekenfonds werkt samen met onder meer Solidariteit voor het Gezin om je een uitgebreid pakket
thuiszorgdiensten en professionele zorg op maat aan te bieden.

Een afspraak met onze maatschappelijk assistenten is mogelijk in een LM-kantoor of via een huisbezoek. We kunnen ook
een teamoverleg organiseren om je ontslag uit het ziekenhuis
voor te bereiden.

ondersteuning in een thuiszorgsituatie
tegemoetkomingen aanvragen
voordelen en vrijstellingen
oplossingen zoeken voor sociale en psychische problemen bij
09 235 72 85
langdurige ziekte of bij opname of ontslag in het ziekenhuis
dmw.ov@lm.be
- forfait chronisch zieke en incontinentieforfait
- Vlaamse Sociale Bescherming en Persoonsvolgend Budget Chat met onze maatschappelijk assistenten op www.lm.be

g

Jon

zin
e
g

teiten? Dan staat een Hopper voor je klaar. Hij of zij
zorgt voor de nodige ondersteuning.
Vervoer is mogelijk elke dag van de week tussen
7 uur en 19 uur.Je betaalt jaarlijks 15 euro lidgeld.
LM-leden krijgen 10 euro terugbetaald. Daarnaast
betaal je een kilometer- en eventuele wachtvergoeding aan de vrijwilliger.
Een rit of ondersteuning nodig? Contacteer ons!
09 235 72 82 - hopin@lm.be - www.lm.be

Jong gezin

De moeite waard: onze voordelen en diensten bij geboorte !
Premie tot 200 euro, cadeaubon tot 360 euro en borstvoedingspremie tot 375 euro.
We vragen pre- en postnatale begeleiding voor je aan
en regelen kraamzorg als ondersteuning voor al je
huishoudelijke taken.
Gaat je kindje naar de crèche of onthaalouder? Dan betalen
we voor elk kind jonger dan drie jaar 60 euro per jaar terug.

In de LM Zorgshop huur je voordelig een borstkolf, digitale
babyweegschaal of aerosoltoestel. We verkopen een uitgebreid aanbod aan babyartikelen. Je geniet een korting van
maar liefst 15% als LM-lid.
Een vraag over zwangerschap of geboorte? Contacteer dan
onze zwangerschapsconsulenten:
09 235 72 83 - welkom.ov@lm.be
www.lm.be - www.lmzorgshop.be
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Poetsdienst
Thuisverpleging
Dienst warme maaltijden
Gezins- en bejaardenhulp
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Kraamzorg
Kinderopvang
LM Zorgshop
Geboortevoordelen
Zwangerschapsconsulent
Pre- en postnatale begeleiding

LM Zorgshop Ninove
Centrumlaan 6
054 33 24 52
ninove@lmzorgshop.be

LM Zorgshop Eeklo
Koningin Astridplein 20
09 377 15 39
eeklo@lmzorgshop.be

LM Zorgshop Wetteren
Brugstraat 2
09 369 08 18
wetteren@lmzorgshop.be

LM Zorgshop Gent
Sint-Bernadettestraat 73
09 259 13 29
info@lmzorgshop.be

LM Zorgshop Zottegem
A. Scheirisstraat 31
09 360 15 80
zottegem@lmzorgshop.be
Ontdek alle LM-kantoren
op www.lm.be

LM Oost-Vlaanderen
Brabantdam 109, 9000 Gent
09 223 19 76
info.ov@lm.be
www.lm.be

LM Zorgshop
Huren of kopen
Ergotherapeut

€

Hulpmiddelen

Hop-in
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Vrijwilligersvervoer
Ondersteuning en
gezelschap

LM Zorgshop Dendermonde
Oude Vest 50
052 21 12 34
dendermonde@lmzorgshop.be
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v.u. C. De Waele, Brabantdam 109, 9000 Gent - februari 2019
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LM Zorgshop Lokeren
Zand 20
09 345 87 09
lokeren@lmzorgshop.be

V.U.: C. De Waele, Brabantdam 109, 9000 Gent
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LM Zorgshop Deinze
Tolpoortstraat 83A
09 386 28 38
deinze@lmzorgshop.be

Zorg
Gezondheid
Hospitaal-Plus
Financiële voordelen
Psychologische ondersteuning

Sociale Dienst
Begeleiding
Teamoverleg
Chat

Thuiszorgaanbod

