
 
 

LM biedt pakket voordelen voor elk LevensMoment  
 
In 2022 stemmen de drie ziekenfondsen van LM in Vlaanderen en Brussel (LM Plus, LM Oost-
Vlaanderen en LM MUTPLUS.be) de aanvullende voordelen op elkaar af. En dat betekent: een nieuw 
samengesteld pakket aan voordelen voor elk LevensMoment. Het lidgeld bedraagt 8 euro per maand. 
Een greep uit het aanbod. 
 
Geboortepakket 
Voor jonge gezinnen is de optelsom snel gemaakt. Met de geboortevoordelen van LM kom je al snel aan 
1.500 euro: de geboorte-, adoptie- en pleegzorgpremie, de borstvoedingspremie tot 375 euro, 
waardebonnen tijdens zwangerschap en bij de geboorte van 80 plus 100 euro per LM-ouder, de 
tussenkomst van 60 euro per jaar voor elk kind jonger dan 3 jaar dat naar de kinderopvang of 
onthaalouder gaat,…  
NIEUW in het pakket: doulabegeleiding. Een doula is een persoon die vanuit haar opleiding en ervaring 
ondersteuning biedt tijdens de zwangerschap, de bevalling en de periode erna. Je kan de 
tegemoetkoming voor doulabegeleiding combineren met kraamzorg, tot 150 euro per pasgeborene.  
 
Pakket kinderen en jongeren 
Het kind- en jongerenpakket omvat onder andere een tegemoetkoming voor kampen en jeugdvakanties 
tot 215 euro, een tussenkomst in logopedie, een terugbetaling van het remgeld voor kinderen en een 
tegemoetkoming voor een beugel of blokjes tot 1.050 euro (tot 1.575 euro bij een ingrijpende 
behandeling). Hospitalisatie- en tandverzekering voor kinderen tot 8 jaar is gratis als een van beide 
ouders verzekerd is bij hetzelfde product. 
 
Pakket zorg en preventie  
Het zorgpakket biedt een terugbetaling logopedie tot 1.000 euro zonder leeftijdsbeperking, pedicure, 
aankoop van een hoorapparaat, incontinentiemateriaal, glucosemeters, tegemoetkoming in het lidgeld 
voor een bijstandsorganisatie,… 
NIEUW in het pakket: medische applicaties. LM-leden ontvangen een terugbetaling voor medische 
applicaties voor o.a. de opvolging van patiënten met hartritmestoornissen, epilepsie, kanker, diabetes, 
slaapstoornissen en revalidatieapps. De apps moeten erkend zijn door mHealthBelgium of 
voorgeschreven zijn door een arts.  
NIEUW in het pakket: anticonceptie voor iedereen. Elk LM-lid ontvangt 30 euro per jaar voor de 
aankoop van anticonceptiemiddelen zoals de pil, condooms, het spiraaltje, een vasectomie en andere 
voorbehoedsmiddelen. 
 
Pakket sport en gezondheid 
Fysieke en mentale gezondheid gaan hand in hand. Het pakket sport en gezondheid omvat onder  
meer een tegemoetkoming voor psychologische begeleiding, dieetadvies, rookstop, vaccinatie en 
een stevige sportprikkel. 
 
Check het volledige overzicht op www.lm.be  
 
*Onder voorbehoud van goedkeuring door RVB en AV ziekenfonds en goedkeuring door de 
Controledienst voor de Ziekenfondsen 
 

Contactgegevens persdienst Landsbond van Liberale Mutualiteiten 
Thomas Joos (Thomas.Joos@lm.be) – 02 542 87 38 
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