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Leef gesond met



Kry toegang tot ’n aflaaibare 
gesondheidsrekord van jou eise, 
medisynegeskiedenis en toetsuitslae

Deel jou mediese geskiedenis met jou 
gesondheidsorgverskaffers via die platform

Kry toegang tot inligting oor al jou voordele 

Sluit aan by leefstylprogramme vir ekstra 
ondersteuning en waarde

Maak gebruik van spesiale aanbiedings en 
afslag deur HealthPrint se welstandsvennote 
om optimale gesondheid te geniet

Sluit aan by HealthPrint, ’n gratis aanlyn 
gesondheid-en-welstandsplatform wat eksklusief 
vir Medihelp-lede ontwerp is, om toegang tot 
waarde en gesondheidsbystand te kry tydens 
elke fase van jou lewe.

Registrasie is maklik:
•  Besoek www.medihelp.co.za

•  Klik op “Teken aan | Registreer”

•  Registreer op die Member Zone, die 
beveiligde webblad vir lede

•  Voltooi ’n kort HealthPrint-vraelys om jou 
unieke gesondheidsrekord te aktiveer

Skandeer my



Sien om na jou gesondheid

Medihelp se bykomende versekerde voordele
Medihelp bied ’n reeks voordele vir voorkomende sorg sodat jy beter na jou 

gesondheid kan omsien en dit kan monitor, insluitend voordele vir roetine- 
gesondheidstoetse, siftingstoetse en immunisering. Aktiveer hierdie voordele 

deur op HealthPrint te registreer en laat die toetse by Dis-Chem of Clicks 
doen. Jou toetsuitslae sal outomaties op jou HealthPrint-profiel gelaai word.

’n Persoonlike gesondheidsprofiel 
Jou persoonlike gesondheidsgeskiedenis word op HealthPrint 

gestoor. Jy kan jou gesondheidsdata sien en bywerk via die 
Medihelp-app vir lede of op die Member Zone, en jy kan jou 

gesondheidsrekord met jou algemene praktisyns, spesialiste en 
ander gesondheidsorgpraktisyns deel.

Program vir Vroeë Bespeuring 
Hierdie program word in die nuwe jaar by HealthPrint gevoeg 
en het ten doel om lede te ondersteun wat volgens die uitslae 
van hulle siftingstoetse moontlik onderliggende 
harttoestande (soos diabetes, hoë bloeddruk en hoë 
cholesterol) het, om hulle welstand te beskerm.



’n Gesonde swangerskap en baba
Medihelp se Swangerskap-en-babaprogram bied hulpbronne en 
ondersteuning aan verwagtende moeders vir die duur van hulle swangerskap, 
en help hulle om hul voordele voor en na die bevalling optimaal te benut.

Jou Medihelp- swangerskapvoordele
Jy het dekking vir 10 voorgeboorte- en nageboortekonsultasies vir 
swangerskap by ’n vroedvrou, algemene praktisyn of ginekoloog, asook 
2 voorgeboorte- en nageboortekonsultasies vir swangerskap by ’n 
dieetkundige, borsvoedingspesialis of voorgeboorteklasse

Dekking vir twee 2D ultraklanksonars

Twee besoeke by ’n algemene praktisyn, pediater of oor-neus-en-
keelspesialis vir kinders jonger as 2 jaar

Standaardimmunisering vir kinders tot 7 jaar oud

Prime 3, Elite en Plus bied dekking vir swangerskapaanvullings bykomend 
tot hierdie voordele



Sien jou beskikbare voordele en kry toepaslike 
ondersteuning, soos bystand met die bespreking van jou 
hospitaalbed en die registrasie van jou baba op Medihelp

Hou rekord van jou baba se inentings en ontvang 
herinnerboodskappe per SMS wanneer dit tyd is vir inentings 

Monitor jou baba se ontwikkelingsmylpale vanaf geboorte tot 
op 4 jaar

Kry nuttige inligting in video’s, nuusbriewe, artikels en ons 
HealthyInfo-biblioteek

Kry gereeld inligting oor wat jy tydens elke fase van jou 
swangerskap kan verwag

Vanaf Januarie 2021 sal jy ’n kopie van Meg Faure  se 
Baby Sense-boek ontvang as ’n Medihelp-geskenk sodra jy 
week 30 van jou swangerskap bereik

Toepaslike ondersteuning vir jou 
swangerskap en baba
Woon webinare en vraag-en-antwoordsessies by wat ons 
swangerskap- en babakenners aanbied.



20% afslag
op 18 maande se toegang 
tot Belly Babies se aanlyn 

voorgeboortekursusse

20% afslag
op virtuele swangerskap- en 
nageboortefiksheidsklasse 

van Pregnancy Fitness

15% afslag
op virtuele konsultasies deur 

Good Night se slaapkonsultante 
vir babas en kinders

Om toegang tot hierdie waarde-aanbiedings te kry, registreer vir die Swangerskap-en-babaprogram op HealthPrint.

Bykomende swangerskapwaarde 
van HealthPrint-vennote



Bykomende waarde vervolg

25% afslag
op aanlyn ouerskapkursusse 
en webinare aangebied deur 

die arbeidsterapeut en 
kleuterspesialis Meg Faure

Tot 30% afslag
op 4D sonars en 

baarmoederfotosessies

Om toegang tot hierdie waarde-aanbiedings te kry, registreer vir die Swangerskap-en-babaprogram op HealthPrint.



’n Gesonde gewig begin met gesonde gewoontes. Sluit aan by 
HealthPrint se Program vir Gesonde Gewig om toegang te 

kry tot verskeie hulpbronne wat jou sal aanmoedig en 
ondersteun op jou reis na ’n gesonder, fikser jy.

’n Gesonde liggaam

HealthPrint bied ’n gewigsverliesuitdaging oor 12 weke wat maklik is 
om te volg en leersame kommunikasie deur middel van 

HealthyInfo-nuusbriewe bied aan lede wat beheer van hulle 
gesondheid wil neem.

HealthPrint bied ook aanlyn oefenprogramme met 
noodsaaklike gesondheid- en voedingsadvies as bykomende 

bystand aan lede.

Lede met ’n LMI oor 30 kwalifiseer vir ’n bykomende 
konsultasie by ’n dieetkundige wat Medihelp dek, op alle 

voordele-opsies. Registreer vir HealthPrint en laat jou LMI 
meet by Clicks of Dis-Chem om hierdie voordeel te aktiveer.

Sluit aan by HIIT Studio en kry 20% afslag op alle 
lidmaatskappakkette, insluitend virtuele klasse. Om 

hierdie aanbieding te gebruik, registreer vir die 
Program vir Gesonde Gewig op HealthPrint.

’n Spesiale afslagtarief van R240 per jaar is van 
toepassing indien lede wat vir die Program vir Gesonde 

Gewig geregistreer is by Medihelp MultiSport vir 
drawwers, stappers en fietsryers aansluit.



Besoek www.medihelp.co.za vir meer inligting of stuur e-pos na 
sportclub@medihelp.co.za.

Enige drawwer of stapper in Gauteng-Noord en 
fietsryers landwyd mag aansluit teen ’n jaarlikse 
lidmaatskapfooi van net R320.

Kinders jonger as 12 jaar kry gratis lidmaatskap en ’n 
klubhemp, mits minstens een ouer by die klub aansluit.

Jy kry –
• ’n Medihelp-beginnerspak
• tot 50% afslag op fietsry- en drafklere met die Medihelp-handelsmerk
• gratis inskrywing vir byeenkomste wat Medihelp borg
• verversings en bystand by die klub se gazebo, by uitgesoekte groot 

draf- en fietsrybyeenkomste

Medihelp MultiSport
Draf, Stap en Fietsry

Oorweeg jy om by ’n gimnasium aan te sluit? Met HealthPrint kan jy spaar op 
jou gimnasiumfooie by Planet Fitness of Just Gym se klubs en bykomende 
waarde ontvang.

Skop jou fiksheidsroetine af met  
HealthPrint en Planet Fitness

Volwassenes
Fooi
R299 x 3 maande en dan die standaardfooi

R299 x 3 maande en dan die standaardfooi

R199 x 3 maande en dan die standaardfooi

Kontraktermyn
Plaaslik: Alle Planet Fitness-klubs 12/24 maande

Plaaslik: Alle Planet Fitness Signature-klubs 12/24 maande

Plaaslik: Alle Just Gym-klubs 12/24 maande

Studente
Fooi
R199 x 3 maande en dan die standaardfooi

Kontraktermyn
NASIONAAL: Alle klubs 12 maande

Tieners
Fooi
Gratis

Kontraktermyn
Hang af van die hooflid se lidmaatskap

Sluit 
vandag

aan 
GRATIS!

Nog nie ’n lid nie? Laai die Clicks-app af of sluit aan by ’n winkel. 

HealthPrint-lede wat ook lid is van Clicks ClubCard 
kan nou dubbelpunte verdien by alle Clicks-winkels. 

Cashback word outomaties elke twee maande op jou ClubCard gelaai. Jy kan Cashback 
spandeer op enige item by Clicks (behalwe geskenkbewyse) en dis geldig vir 12 maande.

Lede verdien dubbelpunte wanneer hulle by Clicks inkopies doen!  



Gapingsdekking
HealthPrint bied jou puik waarde deur sy gapingsdekkingsvennote 
MedGap en Cura, wat beide ruim afslag aan Medihelp-lede bied.

’n Integrerende eisproses verseker ’n naatlose ervaring vir lede. Om toegang tot hierdie 
waarde-aanbiedings te kry en vir meer inligting, besoek www.medihelp.co.za en registreer vir HealthPrint.

22% AFSLAG
Gap Ultimate

5,5% AFSLAG
Kankerdekking

21% AFSLAG
MedGap vir HealthPrint Primary

3% AFSLAG
MedGap vir HealthPrint Primary 
Millennial

17% AFSLAG
MedGap vir HealthPrint Supreme

9% AFSLAG
MedGap vir HealthPrint Supreme 
Millennial

Onderskryf deur Guardrisk Insurance Company Limited, 
’n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste



’n Gesonde gees
Geestesgesondheid is ’n sensitiewe onderwerp wat die meeste mense verkieslik vermy. Die “Living 
With”-DVD-reeks bied diepte-inligting oor van die algemeenste geestesiektes sodat mense ’n beter 
begrip kan kry van hierdie komplekse siektes wat dikwels verkeerd verstaan word.

Die reeks vertel die ware verhale van mense wat die uitdagings van ’n lewe met hierdie toestande die hoof moet bied, en 
deel ’n intieme blik op hulle lewens. Kykers kry insig in dit waarmee hulle daagliks te kampe het en die moed wat dit verg 
om nie deur ’n diagnose omskryf te word nie.

Kundiges bied bestepraktyk-oplossings, kliniese insig in die persone se ervarings en gedrag, en die medisyne en 
behandeling wat nodig is vir ’n suksesvolle uitkoms.

Teken aan op die Member Zone en registreer vir HealthPrint om toegang te kry tot die “Living With”-reeks teen ’n 
spesiale tarief van R130 per DVD.

Die “Living With”-reeks 

AGHS | ALKOHOLISME | BIPOLÊRE STEURING | DEMENSIE | DWELMMISBRUIK | DOWNSINDROOM | MAJOR DEPRESSIE | OBSESSIEF-KOMPULSIEWE STEURING | 
PANIEKSTEURING | PTSV |  SKISOFRENIE | SOSIALE FOBIE | TIKMISBRUIK



086 0100 678
www.medihelp.co.za

Besoek asseblief www.medihelp.co.za vir meer inligting oor hierdie en ander 
aanbiedings wat vir HealthPrint-lede beskikbaar is.

In geval van navrae, stuur asseblief e-pos na healthprint@medihelp.co.za

Bepalings en voorwaardes geld

Vennote se kontakbesonderhede
B
admin@babyrealm.co.za
061 873 9646

info@megfaure.co.za
071 335 5902

076 699 1544

info@goodnightbaby.co.za
067 182 3157

bookings@4dscan.co.za
012 751 2222 / 083 292 0202

087 654 8703
info@babyscan.co.za
Peekaboo

4dscan@vodamail.co.za
076 214 8842

info@hiitstudio.co.za
076 699 1543

0861 496 463
Mon-Fri: 08:00 –17:00

info@medgaponline.co.za
0860 102 936

CURA
mail@curaadmin.co.za
010 021 0260

careline@dischem.co.za
0860 347 243

clubcard@clicks.co.za
0860 254 257

irene@pregnancyfitness.co.za

Medihelp is 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste (FSP No 15738)


