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Skoebidoe Kinderservice 

Skoebidoe, de veelzijdige kinderservice van CM, biedt een pak voordelen op maat van jonge gezinnen. Van informatie en 
tegemoetkomingen tot vakanties en oppas bij zieke kinderen thuis. 

 

Oppas zieke kinderen 

Uw CM-voordeel 

CM zorgt voor de oppas van uw ziek kind(je) tot 12 jaar. De oppas gebeurt door een gebrevetteerde helpster, bij uw thuis. U 
kan alle werkdagen op ons beroep doen van 7.30 uur tot 19.30 uur. U betaalt hiervoor 1,75 euro per uur.  

Voorwaarden 

Uw zieke kindje is ingeschreven als CM-lid.   
U heeft een medisch attest (doktersbriefje) van uw ziek kind.   
De oppas duurt minimum 4 uur, maximum 11 uur per dag en maximum 5 werkdagen per ziekteperiode.   
De oppas is beperkt tot 100 uur per jaar per kind.   
U moet gaan werken.  

Wat te doen?  

U belt naar Skoebidoe, de CM-kinderservice op het nummer  011/280211 Belt u vóór 12.00 uur (van maandag tot vrijdag), 
dan is de oppas vanaf de eerstvolgende werkdag mogelijk. Gelieve eventuele wijzigingen of annulaties eveneens de dag 
voordien vóór 12.00 uur door te geven.  

Dit is de website waar je deze informatie kan vinden. 

http://www.cm.be/nl/131/dienstenenvoordelen/skoebidoe/oppasziekekinderen/index.jsp 
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Babysitdienst Reddie Teddy 
Zieke kinderen worden het best thuis verzorgd, ja toch! Maar bij wie kan je terecht als je kind 
plots ziek wordt en je die belangrijke vergadering hebt waar je niet onderuit kan? In zo'n geval is 
er de dienst thuisopvang zieke kinderen van Reddie Teddy.  

Geef ons een seintje en wij sturen cito presto een speciaal opgeleide verzorgster naar je zieke 
kindje. Je kind wordt niet alleen uitstekend verzorgd, het krijgt ook de bijzondere aandacht dat 
een ziek kindje nodig heeft. Een klein beetje verwennen mag wel op zo'n moment, of niet soms?  

Jij kunt ieder geval met een gerust hart gaan werken, want je weet dat je lieve schat in goede 
handen is. 

Vragen?  Hier kunnen ze jou verder helpen : 

Reddie Teddy 
Capuciennenstraat 10 
3500 Hasselt 
tel:  011/85.06.42 . 
e-mail: reddieteddy.limburg@devoorzorg.be 
 
 
 
 
http://www.socmut.be/SocMut/322/Aanbod/Voordelen-
diensten/KinderenJongeren/Babysitdienst.htm 
 
 

 

 

 

 

 

Oppas voor zieke kinderen 

Laat je baan het niet toe om voor je zieke bengels te zorgen? En is het voor jou onmogelijk om 
voor opvang te zorgen? Geen nood. Ervaren kinderoppassers springen graag voor je in en komen 
thuis op je zieke kinderen passen.  
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Voor wie?  
Voor kinderen van 3 maanden tot en met 14 jaar.  

Hoe werkt het?  
Heb je een oppas nodig, dan kan je bellen naar het nummer  070 233038 Iedere dag van 7u00 tot 
22u00, eventueel ook op zaterdag. We registreren je oproep en zoeken een oppas binnen de 24u.  

Wanneer?  
Er staat een oppas voor je klaar van maandag tot vrijdag, tot 9 uur per dag tussen 8u00 en 19u00.  
Maximum 3 opeenvolgende werkdagen, tot 8 dagen per kalenderjaar per kind.  

Wat kost het?  
De dienst 'oppas zieke kinderen' krijg je gratis aangeboden door je OZ Onafhankelijk 
Ziekenfonds. Uiteraard moet je kind aangesloten zijn bij ons ziekenfonds en oefen je een beroep 
uit (beide ouders of de alleenstaande ouder). Een doktersattest is noodzakelijk.  

 

http://www.onafhankelijkziekenfonds.be/jsp/displaydoc.js
p?id=53  

 

 

 

 

 

Diensten 
 
Oppas zieke kinderen  
In samenwerking met Solidariteit voor het Gezin organiseert uw ziekenfonds een oppasdienst  
voor zieke kinderen. Bij plotse ziekte van hun kind(eren) kunnen ouders een beroep doen 
op een gekwalificeerde oppas voor de thuisopvang van hun kind. Per kind is oppas mogelijk 
tot maximaal 9 dagen per jaar, rekeninghoudend met een maximum van 3 dagen 
per ziektemelding en beperkt tot 9 uren per dag. Een medisch attest is noodzakelijk.  
     Het kind mag de leeftijd van 15 jaar niet bereikt hebben. De 
tussenkomst van de ouders bedraagt 1,50 euro per uur.  
     Bel 070/ 22 43 69 en binnen de kortst mogelijke tijd komt een 
kinderverzorg(st)er thuis op uw zieke zoon of dochter passen. 
 
 
 
 

 
 
http://www.lml.be/jsp/content.jsp?l=Nl&f=78&r=26  
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Neutraal Ziekenfonds 

Kortjakje 

Wanneer beide ouders in de onmogelijkheid verkeren om thuis te blijven voor een ziek kind (tot 
12 jaar), kunnen zij een beroep doen op onze dienst oppas zieke kinderen ‘Kortjakje’.  

Kostprijs: € 12,50 per dag.  

 Voorwaarden: 

• beide ouders moeten werken of door overmacht getroffen worden; 
• min. 7 uur - max. 10 uur/dag (tussen 7 en 18 uur); 
• max. 5 opeenvolgende dagen en 15 kalenderdagen per jaar; 
• doktersattest kind noodzakelijk; 
• NIET tijdens het weekend of op feestdagen. 

 Voor meer info 0800-62009 

http://www.vnz.be/jsp/index.jsp?language=Nl&tmplt_folderid=102  
 
 
 
 
 
 


