
 

CHRISTELIJKE MUTUALITEIT 

Thuisoppas zieke kinderen 

Uw CM-voordeel 

5 dagen gratis oppas voor kinderen tot en met 12 
jaar. Elke niet-onderbroken oppasbeurt geldt als één 
dag. 
De oppas gebeurt door deskundig opgeleide mensen 
die uw kind zo optimaal mogelijk verzorgen. 
 
Voorwaarden 
 
CM-bijdrage is betaald. 
Het kindje is CM-lid. 
Medisch  attest dokter is nodig 
De oppasser doet geen huishoudelijke taken. 
Niet-onderbroken oppasbeurten geldt als één dag, 
ongeacht het aantal uren oppas ( 4 tot 10 uur). 
 
Wat te doen ? 
 
Arrondissement Ieper, Skoebidoe CM 
Tel. 056 266351 maandag tot vrijdagvoormiddag 
 
Arrondissement Kortrijk, vzw Knuffel Familiehulp 
Tel. 056 233777 maandag tot vrijdag  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LIBERALE MUTUALITEIT 

Thuisoppas zieke kinderen 

Wijziging tussenkomst thuisoppas zieke kinderen van 
1 juli 2011. 

Als werkende ouders is het vaak niet eenvoudig 
opvang te vinden voor een kind dat plots ziek wordt. 
Je ziekenfonds helpt je echter uit de nood ! 

Je kan beroep doen op een thuisoppasdienst, 
Solidariteit voor het Gezin. Zij zorgen voor een 
professionele kinderverzorgster die bij  jou aan huis 
komt. Je kunt een tussenkomst ontvangen van 15 
euro per uur met een maximum van 9 uur per dag. 
Per ziektemelding worden tot drie dagen vergoed, 
met een jaarlijks maximum van  9 dagen. De 
tussenkomst wordt verleend voor kinderen en 
jongeren tot en met 18 jaar. 

Hoe aanvragen ? 

Een aanvraag voor  thuisoppas kan telefonisch 
op het nummer 070-233 295 (7 dagen op 7 en 24 
uur op 24). 

Solidariteit voor het Gezin engageert zich om binnen 
de 24 uur een oppasser langs te sturen. De oppas is 
mogelijk op werkdagen van 7 uur ’s morgens tot 20  
uur ’s avonds. De tussenkomst ontvangt u na 
voorlegging van de thuisoppasfactuur samen met 
een doktersattest. 
Onder voorbehoud van goedkeuring door de 
Controledienst voor de Ziekenfondsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLAAMS NEUTRAAL 
ZIEKENFONDS 

Thuisoppas zieke kinderen 

Wanneer uw kind plots ziek wordt en u vindt niet 
direct de gepaste opvang, kan u steeds beroep doen 
op onze dienst KORTJAKJE onder de volgende 
voorwaarden :  

 Beide ouders moeten werken of door 
overmacht getroffen zijn 

 Leeftijd kind : van 3 maanden tot 12 jaar 

 Min. 7 uur – max. 9 uur/dag (tussen 7 en 
18 uur) 

 Max. 5 opeenvolgende dagen en 15 
kalenderdagen per jaar 

 Doktersattest zieke kind noodzakelijk 

 NIET tijdens weekend of op feestdagen 
Aandeel ouders : 

 Opdrachten van min. 3 tot maximum 9 uur 
forfaitair 12.5 euro per dag 

 Opdrachten van meer dan 9 uren : forfaitair 
25 euro per dag 

 
Alle aanvragen  kunnen gebeuren op het gratis 
tel.nr. 0800-62 009 van Quick Medical Services ( 
Adecco).              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ONAFHANKELIJKE 
MUTUALITEIT 

Thuisoppas zieke kinderen 

Laat je baan het niet toe om voor je zieke bengel te 
zorgen? En kan je onmogelijk voor opvang zorgen? 
Geen nood. Ervaren kinderoppassers springen graag 
voor je in, voor je kinderen van drie maanden tot en 
met veertien jaar. 

Voordeel 2011 

De dienst Oppas zieke kinderen van OZ501 is gratis. 
Uiteraard moet je kind aangesloten zijn bij OZ501. 
De ouder(s) mogen niet aanwezig zijn op de plaats 
waar de oppas doorgaat. 

 In regel zijn met de  OZ501-bijdrage of 
standaard 

 Een beroep uitoefenen ( beide ouders of 
de alleenstaande ouder) 

 

Voordeel 2012 

Er staat een oppas voor  je klaar van maandag tot en 
met vrijdag, tot negen uur per dag tussen 8 uur en  
19 uur (eventueel ook op zaterdag). Maximaal drie 
opeenvolgende  werkdagen, tot acht dagen per  
kalenderjaar per kind. 
Bel naar 070 23 30 38 (iedere dag van 7 uur 
tot 22 uur). 
We registreren je oproep en zoeken een oppas 
binnen de 24 uur. 
 
Hoe aanvragen , 
 
Bellen naar het telefoonnummer 070 23 30 38 en een 
doktersattest indienen bij je plaatselijk OZ-kantoor. 
 
Onder voor behoud van goedkeuring door het CDZ 
 

 

 

 

 

SOLIDARITEIT VOOR HET GEZIN 

Thuisoppas zieke kinderen 

De dienst thuisoppas zieke kinderen is er voor 
kinderen tot 14 jaar, die omwille van plotse ziekte niet 
naar het opvanggezin, het kinderdagverblijf  of de 
school kunnen gaan en waarvan de ouders door 
werkomstandigheden ook niet voor de opvang 
kunnen instaan. 
 
Wie kan beroep doen op thuisoppas zieke kinderen? 
 
Elke mutualiteit heeft een afspraak met een 
organisatie die voor haar de gewone oppas van zieke 
kinderen regelt. U informeert best bij uw ziekenfonds 
tot welke organisatie u zich moet wenden. 
Alle ouders met een kind dat voor een langere 
periode ziek is en die omwille van  
arbeidsomstandigheden of het volgen van een 
opleiding niet zelf de zorg voor hun kind kunnen 
opnemen kunnen beroep doen op de langdurige 
oppas van zieke kinderen van Solidariteit voor het 
Gezin. 
 
Hoe doe ik beroep op thuisoppas zieke kinderen ? 
 

 Voor een gewone oppas :telefonisch op 
het nummer 070 23 30 28 vanaf 7 uur ’s 
morgens tot 22 uur ’s avonds (ook in 
het weekend bereikbaar) 

 Nodige papieren : een kinderbijslagattest 
en een medisch attest. Dit medisch attest 
moet alle dagen bevatten waarvoor de 
oppas gevraagd werd 

Wanneer een attest ontbreekt of  niet alle dagen 
bevat, zal uw ziekenfonds de kosten voor de oppas 
niet dragen n en zullen die aan u gefactureerd 
worden 
 
Een aanvraag voor langdurige oppas van een ziek 
kind kan als volgt : 
 

 Telefonisch of persoonlijk in een afdeling 
van Solidariteit voor het Gezin bij u in de 
buurt , via de hoofdzetel of via het 
elektronisch aanvragenformulier. 

 
Hoe gebeurt de aanvraag ? 
 
De aanvraag kan gebeuren door uzelf, via het 
ziekenhuis, via uw huisarts, via het ziekenfonds. 
Binnen de 2 dagen na aanvraag wordt er contact 
opgenomen met u. 
 

SOCIALISTISCHE MUTUALITEIT 

Thuisoppas zieke kinderen 

Je moet werken en je kind is ziek.Wat  nu gedaan ? 
Wij bieden je een oplossing. 
Bel naar onze dienst en wij sturen je een ervaren 
kinderoppas, die jouw kind de nodige zorgen en 
aandacht geeft. De kinderoppasser dient de nodige 
medicatie toe en bereidt een kleine maaltijd. 
 
Hij/zij zal op een pedagogische en didactische 
verantwoorde wijze met je kleine spruit bezig zijn. Op 
het einde van de dag krijg je een verslag over de 
evolutie van de ziekte, het slaap-, eet- en spelgedrag 
en medicatiegebruik. De oppasser vervult echter 
geen andere huishoudelijke taken die buiten het 
werkterrein liggen. 
 
Hoe doe ik beroep op thuisoppas zieke kinderen ? 
 
Via het gratis nummer 0800 92 396 ( 24 u/24u, 
7dagen/7dagen) 
 
Wil je opvang regelen voor de volgende dag? Bel ons 
dan voor 20 uur ’s avonds. 
Opgelet : in drukkere periodes kan het voorvallen dat 
niet alle aanvragen behandeld kunnen worden. 
 
Opvang is mogelijk van maandag tot en met vrijdag 
tussen 7 u en 20 u voor minstens 4 uur en maximum 
9 uur. Een doktersattest is vereist. 
 
Kostprijs :  
Voor de meeste ouders kost de opvang 4 euro /kind. 
Als je kind lid is van De Voorzorg Antwerpen  krijg je 
een tegemoetkoming van 2 euro / uur. 
Per factuur rekenen we een administratieve kost van 
5 euro aanK 
Voor werknemers van Paritair Comité 201 
(handelssector) is de service gratis. 
 
Breng ook een bezoekje aan de website van Reddie 
Teddy. 
 
Laatste aanpassing : 03/01/2011 
 

 

 

 


