Contacteer ons!
Bel 056 233 777
Maandag tot en met zondag
van 7.00 uur tot 22.00 uur
Familiehulp - opvang ziek kind
Beneluxpark 31
8500 Kortrijk

Opvangdienst voor
acuut zieke kinderen
tot 12 jaar
Vragen? Info? Bel 056 233 777

Je kan een beroep doen op opvang ziek kind
in de (deel)gemeenten Anzegem, Avelgem,
Deerlijk, Harelbeke, Ingelmunster, Izegem,
Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Lendelede,
Menen, Moorslede, Oostrozebeke, SpiereHelkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem,
Wielsbeke, Zonnebeke en Zwevegem.

Familiehulp opvang ziek kind wordt mede gefinancierd
door Kind en Gezin. © Familiehulp vzw I Juli 2019
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Familiehulp biedt opvang voor acuut
zieke kinderen (tot 12 jaar). Onze
professionele oppassers komen bij jou
thuis om je ziek kind gezelschap te
bieden en te verzorgen.
Wanneer kan je een beroep doen
op Familiehulp?
Familiehulp organiseert opvang van maandag tot vrijdag
tussen 7 uur en 20 uur. Een opvangbeurt duurt maximaal
9 uur per dag en kan niet onderbroken worden. Per kind
en per kalendermaand worden er maximaal 45 uren
opvang voorzien.
Bij elke aanvraag voorzien we zo snel mogelijk opvang,
indien mogelijk nog de dag zelf.

Tarieven
• Je betaalt 4 euro per uur voor een kind. Als er
meerdere kinderen ziek zijn, betaal je 4 euro voor
het eerste kind en 2 euro voor de andere kinderen.
• Een opvangbeurt duurt maximum 9 uur. Na deze
duurtijd rekenen we een toeslag van 25 euro aan
per extra begonnen uur.
• Elk begonnen opvanguur wordt gefactureerd als
een volledig uur. De opvang eindigt na het
mondelinge verslag van onze oppasser aan de ouders.
• Alle aangevraagde uren worden effectief aangerekend.
• Onze dienst opvang ziek kind is fiscaal aftrekbaar.
Je ontvangt van ons automatisch een fiscaal attest.

LET OP! Wil je de opvang annuleren?
Verwittig Familiehulp zeker voor 12 uur ’s middags
van de voorafgaande werkdag. Zo niet, dan zullen
we een annulatiekost van 15 euro aanrekenen.
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Enkele praktische afspraken
• Om een goede dienstverlening te kunnen voorzien,
vragen we je om bij de start van de opvang enkele
zaken klaar te leggen:
		 - een koortsthermometer
		 - keukenrol / propere handdoek
		 - eventuele medicatie
• Onze oppassers dienen de voorgeschreven
medicatie toe en bereiden een aangepaste maaltijd
voor je kind. Ze verrichten geen huishoudelijke of
verpleegkundige taken.
• Onze oppassers geven je kind de noodzakelijke
aandacht en houden het gezelschap in een warme,
comfortabele en ondersteunende sfeer.
Bij het einde van de opvang krijg je een verslag over
het verloop van de opvang, de toegediende
medicatie, de evolutie van de ziekte,…

• Om de opvang vlot te laten verlopen, heeft
Familiehulp volgende gegevens nodig:
- je naam, adres en telefoonnummer (ook het
		 nummer waarop je overdag te bereiken bent)
- de naam, leeftijd en ziektesymptomen van je kind
- nuttige informatie rond maaltijden en medicatie
- een medisch attest en een attest
		gezinssamenstelling
- klevers van de mutualiteit van de kinderen
- naam en telefoonnummer van je huisarts
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