hulpjes met
CM-voordeel

voordelen CM-leden
• Als je lid bent van CM, krijg je 10 procent korting
op je aankopen bij Goed thuiszorgwinkel, ook via de
webshop.
• Voor incontinentiemateriaal kan je korting oplopen tot
30 procent.
• Voor thuiszorghulpmiddelen die een grote hulp kunnen
zijn in je dagelijks leven, bedraagt de tegemoetkoming
zelfs 35 procent (met een maximum van 250 euro korting
per product).

korting op heel wat hulpmiddelen

voordelige
zorg
Om in een zorgsituatie comfortabel thuis te
blijven wonen, zijn vaak woningaanpassingen of
hulpmiddelen nodig. Helaas kunnen de kosten
daarvan snel oplopen. Als deel van het CM-netwerk
biedt Goed thuiszorgwinkel heel wat oplossingen
en hulpmiddelen tegen voordelige voorwaarden
aan CM-leden aan.
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online, snel,
gemakkelijk
Onze (virtuele) wereld staat niet stil: producten online
aankopen is een gemakkelijk alternatief als je even niet in
een van onze contactpunten geraakt. Het aanbod op onze
webshop is nog groter dan in onze winkels. Zo ben je zeker
dat je vindt wat je nodig hebt.

• voor het dagelijks leven: hulpmiddelen voor in de keuken,
meubelverhogers, pillendozen …
• voor badkamer en toilet: toiletstoel, douchezit,
toiletverhoog …
• voor mobiliteit: wandelstok, douchezit, glijdlaken …
• voor veiligheid: handgrepen, positioneringskussen …
• voor verzorging: verlengde haarborstel, slab, haarwasbak …
• voor antidecubitusbehandeling: hiervoor heb je eenmalig
een doktersattest nodig.

onze webshop zit boordevol service

Deze folder is indicatief. Je vindt nog meer
hulpmiddelen in je Goed thuiszorgwinkel en online op
www.goed.be/thuiszorgwinkel. De vermelde producten
in deze folder zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

• Kosteloos retourneren kan door je bestelling af te geven
bij een Goed vestiging in je buurt.

korting onmiddellijk
verrekend
Je korting wordt meteen
verrekend bij aankoop
in een Goed thuiszorgwinkel.
Ook bij een aankoop
via de webshop wordt
je korting meteen van je
aankoopbedrag
afgetrokken.

• Betaal veilig en eenvoudig met je bankkaart, kredietkaart
of smartphone.
• Voor 15 uur besteld, de eerstvolgende werkdag in huis.
• Je kan je bestelling ook afhalen in een Goed vestiging
in je buurt.
• Gratis verzending vanaf een bestelling van 40 euro.

• Al je bestellingen in één overzicht. Maak een account aan
en wij houden alles voor je bij: van bestelling tot factuur.
• Langer aanbellen. We sensibiliseren de bezorgers van je
pakket om langer aan te bellen voor wie niet zo snel zijn
voordeur kan openen.
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verplaats jezelf
zo lang mogelijk zelfstandig

mobiliteit
en varia
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wandelstok

kruk-/wandelstokhouder

drempelbrug

zitstok

wandelstok-paraplu

rolstoelkussen

oprijgoot

35 % CM-voordeel

draagbare lichte oprijplaat

verstelbare oprijplaat
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eenvoudige oplossingen
die je zelfstandigheid verhogen

medicatie
en vrije tijd
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pillendoos dag/week

programmeerbare pillendoos

penverdikker

pillensplijter

pillenvergruizer

handloep

verdikkend handvat

standloep

35 % CM-voordeel

kaartenhouder

leesliniaal
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als eenhandige kan je zelf koken
door hulpstukken te fixeren

koken met
een hand
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antislipmatje

35 % CM-voordeel

mes met handvat

snijplank

werkstation

rasp

dunschiller

(vlees)schaar

multiopener

flesopener

bokaalopener

wringer
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alles om zo zelfstandig en comfortabel
mogelijk te eten en te drinken

zelf eten
en drinken
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warmhoudbeker

35 % CM-voordeel

drinkbeker met tuit

bestek met extra grip

buigbaar bestek

warmhoudbord

bord met rand en antislip

drinkbeker met ribbels

boterhamplankje

slab

bokaalhouder antislip

handycup
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met deze handige hulpmiddelen
kan je zoveel mogelijk zelf doen

tubeknijper

verzorgen
en aankleden
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buigbare badspons

verlengde haarborstel/kam

verlengde badborstel

kousenaantrekker

knopenhaak

kledinghulp

elastische veters

schoenlepel

helping hand

35 % CM-voordeel
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veilig in bad met hulpmiddelen
die de kans op vallen verkleinen

douchen
en baden
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35 % CM-voordeel

douchezit

douchekruk

badopstap

handgreep badrand

badzit

badplank

handgrepen

combi douche-toiletstoel

draaibare badzit

badlift

haarwasbak verstelbaar

haarwasbekken opblaasbaar
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ook op het toilet staan
veiligheid en comfort centraal

toilet
en hygiëne
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handgreep

35 % CM-voordeel

verhogend toiletkussen

toiletverhoog

toiletkader

toiletstoel

douche/toilet rolstoel

wandbeugel

urinaal

bedpan

intieme reiniger

plasbeschermer
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verhoog je levenscomfort met kussens
die de kans op doorligwonden verkleinen

35 % CM-voordeel

Om te genieten
van korting op
antidecubitusmateriaal,
heb je eenmalig een
doktersattest nodig.

ondersteunen
en positioneren
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positioneringkussen hoefijzer

positioneringkussens S-vorm

positioneringkussen hiel

zitkussen antidecubitus

antiglijdlaken

glijdlaken

zitkussen met hoes

zitkussen op lucht

antidecubitusmatras
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ondersteuning bij het zitten,
liggen en rechtstaan

transfers
en uitstappen
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autoglide/autoslide

handybar

bedsponde

draaischijf

meubelverhoger

transferbeugel/hulp

stoelverhoger

35 % CM-voordeel

transferpaal

transferplank
21

licht discreet huidbeschermend
geurcontrolerend snel
absorberend droog gevoel

discrete
zekerheid
Jong of oud, man of vrouw … iedereen kan te maken
krijgen met ongecontroleerd urineverlies. Er bestaan
efficiënte hulpmiddelen en behandelingen die helpen
om je dagelijks leven zo aangenaam mogelijk te maken.
Onze specialisten in incontinentiezorg adviseren je hier
graag over.
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bij licht tot matig
urineverlies
Met lichte incontinentieverbanden kom je in alle
discretie veilig, comfortabel
en hygiënisch de dag door.
Bij verbanden voor mannen
zijn de pasvorm en het
design volledig afgestemd
op de behoeften van een
man.

bij regelmatig of
voortdurend verlies
Broekjes met een grote
absorptiegraad zien er uit
als gewoon ondergoed,
en zijn heel discreet onder
je gewone kledij. Ook hier
bestaan modellen voor
vrouwen en mannen, elk
met hun eigen pasvorm en
specifiek ontwerp.

30% korting voor CM-leden
Word je thuis verzorgd? Dan geniet je 30% directe korting
bij aankoop van een geselecteerd aanbod niet-wasbaar
incontinentiemateriaal. Deze korting geldt ook voor
kinderen vanaf 5 jaar.

leef je leven comfortabel,
ook met urineverlies

oplossingen voor kinderen
Gebruik een broekje dat
je uit- en aantrekt zoals
gewoon ondergoed als je
kind volledig zelfstandig is.
Als je kind zich niet zelf kan
behelpen, gebruik je best
een eendelig verband of een
verband met tailleband voor
tieners. Ons gamma heeft
een specifieke pasvorm voor
deze leeftijdsgroep.

30 % CM-voordeel

automatische thuislevering
Een eenmalige registratie
op onze website volstaat om je bestelling
incontinentiemateriaal elke
maand automatisch thuis te
krijgen. Je kan de service
gemakkelijk stopzetten of
zelfs even stilzetten als je op
vakantie bent. Ook kan je de
leveringsdag nog aanpassen
tot 4 dagen voor de levering.

� Meer weten? Maak een afspraak via 03 205 69 22.
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een greep uit ons
uitgebreid aanbod

levering aan huis voor grote stukken
Tegen een kleine meerkost leveren en installeren we (groot)
uitleenmateriaal aan huis. Verwittig Goed thuiszorgwinkel
onmiddellijk bij een defect: we hebben een eigen hersteldienst die
instaat voor alle herstellingen, zowel in het atelier als bij jou thuis.

35 % CM-voordeel

snel ontleend
Soms is het niet nodig om zorg- en hulpmiddelen
aan te kopen. Omdat je ze maar tijdelijk nodig hebt
bijvoorbeeld. In dat geval is huren een interessant
alternatief. Bij Goed thuiszorgwinkel kan je heel wat
producten ontlenen aan een voordelig tarief.
CM-leden genieten een voordeeltarief. Voor het
huren van hulpmiddelen heb je geen doktersattest
nodig. Ons professioneel advies krijg je er gratis bij.
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op kindermaat

vlot vooruit

Je kind is kwetsbaar en heeft
vaak extra zorg nodig.
Onze uitleendienst biedt je
passende oplossingen aan
die je kan huren tijdens de
periode waarin je ze het
meest nodig hebt.

Als je moet revalideren of
even niet vlot kan stappen, is
een loophulp of rolstoel vaak
nodig om je toch mobiel te
houden. Krukken bieden wij
aan onder het systeem
van huurkoop.

revalidatie

zorg thuis

Onze elektrische bedden
zijn verstelbaar in hoogte en
laagte. Als je postoperatief
terug fit moet worden
kan je revalideren met een
hometrainer.

Goed thuiszorgwinkel streeft ernaar
om iedereen zo zelfstandig mogelijk te
laten leven in zijn eigen huis. Ook in ons
uitleendienstgamma vind je oplossingen die
je en je mantelzorger helpen om elke dag zo
comfortabel mogelijk door te brengen.

� Meer weten? Maak een afspraak via 03 205 69 29.
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1

huurtarieven

HUUR PER MAAND

CM-lid

Niet-lid

€

€

HUUR PER MAAND WAAR-

WAARBORG

CM-lid Niet-lid

€

€

€

melkafkolfapparaat eenfasig (1)

12,50

45,90

75

elektrisch hoog-laagbed (incl. zelfoprichter)

16,60

66,60

75

melkafkolfapparaat tweefasig (1)

16,00

70,00

75

bedtafel op wieltjes

2,60

9,40

25

75

bedverhogers (per paar)

1,30

5,20

25

antirefluxbedje (incl. matras + hoes)

12,25 (2) 14,00 (2)

extra set slaapzakken (2 stuks)

7,00 (2)

8,75 (2)

-

dekenboog

1,30

5,20

25

babyweegschaal (1)

5,20

10,40

25

ruggensteun

1,30

5,20

25

urinealarm

3,60

9,40

25

aerosol (1)

2,60

9,40

25

elektrisch hoog-laagbed
(incl. zelfoprichter + zijspondes)

19,80

79,20

75

kinderrolstoel

9,25

37

25

zelfoprichter op voet

3,10

12,50

25
-

zijsponde (per stuk)
vlot vooruit

1,60

6,30

bedverlengstuk

gratis

gratis

-

3,40

6,80

25

2,30

5,20

25

serumstaander

manuele rolstoel

9,25

38,60

25

hometrainer

13,50

28,10

75

loophulp vast

2,30

5,20

25

pedalo

4,40

10,40

25

lymfedrainagetoestel

13,00

50,00

75

ReTurn transferhulp (incl. 1 fixatieband)

25,00

80,00

75

actieve tillift (incl. 1 draagdoek)

26,10

83,40

75

passieve tillift (incl. 1 draagdoek)

onze tarieven

drie- of vierpikkel

loophulp met 2 wielen

2,30

7,30

25

Als het even minder gaat, staat onze uitleendienst
voor je klaar. Alle tarieven zijn per maand, tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld. Krukken bieden wij
aan onder de optie huurkoop. Vragen over ons
aanbod of de verhuurvoorwaarden? Aarzel niet,
en contacteer ons zo snel mogelijk.

loophulp met 4 wielen

4,40

8,90

25

13,00

52,00

25

26

€
revalidatie - vervolg

op kindermaat

Kom naar Goed thuiszorgwinkel, bel naar 03 205 69 29
of reserveer via www.goed.be/thuiszorgwinkel

BORG

verzorgingsrolstoel
revalidatie
verzorgingsbed (incl. zelfoprichter)
verzorgingsbed
(incl. zelfoprichter + zijspondes)

9,60
12,80

39,50
52,10

75
75

(1) gratis huur bij verhoogde
tegemoetkoming
Val je onder het stelsel van
verhoogde tegemoetkoming?
Dan kan je een babyweegschaal,
aerosoltoestel of eenfasig
melkafkolfapparaat gratis ontlenen
gedurende drie maanden.
Een tweefasig afkolfapparaat
kan je gedurende een maand
gratis ontlenen. Vraag naar de
voorwaarden.
(2) = tarieven per week

zorg thuis

21,40

84,40

75

extra draagdoek

5,20

10,00

25

aspirator

8,00

19,80

25

wisseldrukmotor (basismodel)

5,20

14,60

25
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bereikbaar en dichtbij
thuiszorgcentrum
Ben je op zoek naar ondersteuning in een thuiszorgsituatie?
Het thuiszorgcentrum geeft je gratis advies over
woningaanpassing, hulpmiddelen en valpreventie. Het centrum
helpt je ook de gepaste ondersteuning in te schakelen, zoals
oppas of ergotherapeutische begeleiding. Zij organiseren ook
vorming en ontmoetingen met lotgenoten of een zorgoverleg
met alle betrokkenen bij jouw zorgsituatie.

CM
is er voor jou
CM is meer dan zomaar een verzekeringsinstelling
of terugbetaler van medische kosten. Als lid heb je
toegang tot een uitgebreid pakket diensten en voordelen. Ook als sociale beweging bereikt CM heel wat
mensen die nood hebben aan zorg en bijstand.
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Dienst Maatschappelijk Werk
Heb je vragen of ervaar je problemen rond (langdurige) ziekte, handicap of ouderdom?
De Dienst Maatschappelijk Werk van CM bekijkt met jou op welke sociale voordelen en financiële
tegemoetkomingen je recht hebt, helpt je bij het inschakelen van thuiszorgdiensten en begeleidt
je bij langdurige zorgsituaties.
Meer info: www.cm.be/maatschappelijkwerk

tegemoetkomingen op maat
Wist je dat CM je specifieke tegemoetkomingen toekent?
Bijvoorbeeld bij verblijf in een centrum voor kortverblijf of
dagverzorging? Of dat je bij CM geniet van betaalbaar en
kwaliteitsvol ziekenvervoer?

persoonlijk alarm
Woon je alleen en heb je een verhoogd risico om te vallen of onwel te worden? Dan is een
persoonlijk alarm geen overbodige luxe. Met een druk op de alarmknop bereik je 24 op 24 uur
een zorgcentrale. Je kan het persoonlijk alarm ook aanvullen met extra uitbreidingen zoals een
valdetector, een CO-of rookmelder of een trekschakelaar.

Meer info: www.cm.be/voordelen

Meer info: www.cm.be/persoonlijk-alarm

CM-oppas aan huis
Chronisch zieke kinderen en volwassenen, hulpbehoevende
ouderen en personen met een beperking kunnen altijd beroep
doen op een oppashulp aan het voordeeltarief van 2,80 euro
per uur. Ook nachtoppas is mogelijk.

CM Infopunt Chronisch zieken
De hulplijn voor iedereen die vragen heeft over thuiszorg en sociale rechten.
• Maandag tot donderdag:
9.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00 uur
• Vrijdag: 9.00 - 12.00 uur

Meer info: www.cm.be/oppashulp

Meer info: tel 078 05 08 05 / e-mail: infochronischzieken@cm.be
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