Organisation
Organisatie

Avantages
Voordelen
Acupunctuur

Tussenkomst van 10 euro per sessie met een maximum van 50 euro per
kalenderjaar per gezinslid

Brillen en lenzen

Tegemoetkoming van 50 euro voor een bril of lenzen om de 2 jaar, zonder
leeftijdsbeperking.
Partena Ziekenfonds heeft samenwerkingsovereenkomsten met heel wat opticiens.
Minstens 15% korting op brilglazen en monturen en tot 15% korting bij de aankoop
van lenzen.

CaddyHome van Delhaize

10 euro korting bij thuisleveringen van bestellingen vanaf 100 euro.

Chiropraxie

Tussenkomst van 10 euro per sessie met een maximum van 50 euro per
kalenderjaar per gezinslid
Eenmalig 150 euro terug voor de chirurgische correctie van een oogafwijking of het
plaatsen van intra-oculaire lenzen.
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Détails
Details

Chirurgische oogcorrectie
Dieet

Tél. : (09) 269 85 00
Fax : (09) 269 85 48

Tegemoetkoming van 10 euro per consultatie voor maximum 3 consultaties om de
5 kalenderjaren . Ook geldig voor sessies bij WeightWatchers.
Obesitas:
Terugbetalingen bij het volgen van een individueel dieetplan of begeleiding via een
multidisciplinair centrum.
Voorwaarden: de BMI moet die minstens 25 zijn. Voor kinderen geldt een andere
berekening.
WeightWatchers:
Geen inschrijvingskost t.w.v. 15 euro bij eerste inschrijving. Tarief voor de eerste
maand: 19,50 euro i.p.v. 39 euro voor de Combi Pas.

Herstelverblijf

Homeopathie

Incontinentie

Kleur je leven
Logopedie

Mindfulness
Osteopathie
Poets- en strijkhulp

De Gezondheidsweken in Dunepanne staan garant voor een mix van
groepsworkshops en individuele verwenmomenten, onder de deskundige
begeleiding van ervaren experten. Kortom, het ideale recept om weer op krachten
te komen na een kankerbehandeling.
De Gezondheidsweek vindt plaats van 18 t.e.m. 22 maart 2013 en van 18 t.e.m. 22
november 2013 en dit telkens in Dunepanne
Fikse korting op de tarieven (tot 85 % op de deelnameprijs). Ook de partners (of
mantelzorgers) zijn welkom en kunnen deelnemen aan enkele activiteiten.
Meer informatie op 059 23 61 31
Tussenkomst van 10 euro per sessie met een maximum van 50 euro per
kalenderjaar per gezinslid
Terugbetaling van 75% van de aankoopprijs van voorgeschreven homeopathische
geneesmiddelen met een maximum van 75 euro per gezinslid per jaar.
Terugbetaling van 40% bij aankoop van incontinentiemateriaal in de Partena
Gezondheidshop.
Meer informatie op 0800/999 60.
30 euro korting voor 8 lessen van 30 minuten.
Meer informatie op www.goedvoorjou.be
Partena Ziekenfonds voorziet om de 5 jaar een tegemoetkoming van 6,5 euro per
individuele sessie met een maximum van 100 sessies. Er is geen leeftijdsgrens.
Voorwaarde is wel dat je geen recht mag hebben op een tegemoetkoming via de
Verplichte Verzekering.
50 euro korting voor een volledige training bij de partner ITAM.
Meer informatie via www.Goedvoorjou.be
Tussenkomst van 10 euro per sessie met een maximum van 50 euro per
kalenderjaar per gezinslid
Tegemoetkoming van 0,50 euro per gebruikte dienstencheque bij Partena Hulp in
huis terug, met een maximum van 100 euro per kalenderjaar.

Psychotherapie voor kinderen

Sport

Thuisonderwijs ziek kind

Jongeren t.e.m. 18 jaar krijgen een terugbetaling van 15 euro per sessie, met een
maximum van 6 sessies per jaar. De therapiesessies moeten uitgevoerd worden
door een erkend psychotherapeut.
Eenmalig 15 euro per jaar
Fitness:
• 20% korting op een jaarabonnement in een van de fitnesscentra uit de netwerk.
• 10% korting op een Gold-jaarabonnement bij de HealthCity All Inclusive Clubs en
een korting op het inschrijvingsgeld. De eenmalige administratiekosten worden wel
in rekening gebracht.
• Mogelijkheid om 1 week gratis fitness uit te proberen met de fitnessbon.
Wanneer het kind langer dan vijftien dagen in het ziekenhuis moet verblijven, gratis
privé-inhaallessen voor het kind.
Meer informatie op 02 778 92 92.

Thuisoppas ziek kind
Opvang is mogelijk van maandag tot vrijdag tussen 7 en 20 uur voor maximum 9
uren per dag. Partena-klanten genieten 6 gratis oppasdagen (maximum 9 uur per
dag) per jaar, per kind in het gezin (maximum drie dagen na elkaar). Er is geen
leeftijdsbeperking.
Voorwaarden:
• Bezorg de oppas een medisch attest vooraleer zij/hij opstart waarin de huisarts
verklaart dat een oppas noodzakelijk is.
• Beide ouders moeten buitenshuis werken (minstens deeltijds) of om medische
reden thuis zijn.
Meer informatie op 02 778 92 92
Uitleendienst

Voordelige tarieven. Alle huurkosten die per kalenderjaar de 175 euro
overschrijden terugbetaald worden. Kosten voor vervoer of aankoop hulpmiddelen
zijn niet inbegrepen.
10% terugbetaling op de factuur bij verkoop
Meer informatie op 0800/999 60

Vaccin tegen
baarmoederhalskanker
Vervoer bij chemo,
bestralingen en nierdialyse
Wellnessverblijven
Woningaanpassing

Partena Ziekenfonds zorgt om de 3 kalenderjaar voor een terugbetaling van het
remgeld voor een uitstrijkje bij de huisarts of gynaecoloog.
Bovenop de tussenkomst vanuit de verplichte verzekering, tussenkomst van 90%
van de factuur met een maximum van 60 euro.
5% korting op de Partena-arrangementen aangeboden door partners.Bekijken
wellnessarangementen op www.goedvoorjou.be
Advies op maat door een ergotherapeute (hulpmiddelen die u kunnen helpen in het
dagelijkse leven)
Meer informatie op 09 269 32 70

