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Ik mis het 
om hier 

mijn verhaal 
te kunnen 
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Mis je je vertrouwde gesprekken 
en voel je je slecht in vel? Praat dan 
anoniem met een hulpverlener.

Kijk op hulplijnen.be 

Blijf 
praten

STOP
IT NOW!

Bel gratis en anoniem

0800 200 50
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Neem antibiotica alleen als
het echt nodig is!

Belgen gebruiken nog steeds te veel 
antibiotica, ook wanneer dat niet nodig is. 
Dat is gevaarlijk, want door overmatig 
en onnodig gebruik worden bacteriën 
steeds resistenter voor antibiotica. 
Hierdoor is het veel moeilijker de 
bacterie te bestrijden. Dit is een 
van de grootste bedreigingen 
ter wereld. Opdat we antibiotica 
beter zouden gebruiken en 
ook anderen uitnodigen om 
hetzelfde te doen, kun je de actie 
‘word een antibiotic guardian’ mee 
ondersteunen. 

Meer info: www.antibioticguardian.com/dutch

Vanaf nu ontvang je een hogere 
tegemoetkoming voor je vaccinaties

Voor alle vaccins die 
in België erkend zijn 
ontvang je bij LM een 
tegemoetkoming tot
30 euro per kalenderjaar. 
Op de lijst staan onder 
meer het vaccin tegen 
griep, pneumokokken en 
windpokken.

Meer info: www.lm.be > voordelen en diensten > vaccinatie 
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ACTUA

Begin het jaar met een rookstop 

Rokers zijn gevoeliger voor infectie-
ziekten en virussen. Een roker die 
besmet raakt met het coronavirus 
loopt meer risico op verwikkelingen 
en een slechte afloop.

Overweeg jij een stoppoging? Dat is een goed plan! Hou er 
rekening mee dat je soms meerdere stoppogingen nodig kan 
hebben. Geef niet te snel op.  Een terugval is geen mislukking. 
Je leert er veel uit en je weet waar je bij een volgende 
stoppoging op moet letten.

LM gee�  je een duwtje in de rug: check de tegemoetkoming 
op www.lm.be > voordelen > rookstop

Op zoek naar tips? Check www.lm.be > LM Gezond > 
gezondheid > stoppen met roken

Blijf ook in 2021 bewegen in jouw tempo

Meer bewegen in deze tijden? Voor 
de een is dat een eitje, de ander 
weet niet hoe hij daaraan begint of 
dat kan volhouden. Gelukkig zijn er 
hulplijnen, zoals een Bewegen Op 
Verwijzing-coach.

Hoe gaat de coach precies te werk? Vooral: op maat. De coach 
zoekt samen met jou naar simpele manieren om elke dag wat 
actiever te zijn in en rond je huis: te voet naar de bakker, met 
de � ets naar het werk, thuis op de hometrainer,… 

Meer info: www.lm.be > ziekteverzekering > terugbetalingen > 
Bewegen Op Verwijzing

Ga de uitdaging aan en drink in februari
geen alcohol

We associëren alcohol vaak met gezelligheid: we drinken een 
glas voor tv, in gezelschap, om iets te vieren of om iets te 
verwerken.

Door de coronamaatregelen ziet ons leven er anders uit. 
Doordat een deel van ons sociaal leven is weggevallen, 
schenken sommigen nu sneller thuis een glas uit, om te 
bekomen van de emoties en stress. 

Met Tournée Minérale zorg je ervoor dat dat extra thuisdrinken 
geen blijvende gewoonte wordt. Tournée Minérale daagt je uit 
om gezelligheid te creëren zonder alcohol. Dat doet evenveel 
deugd, en uiteindelijk voel je je er beter bij. Want minder 
alcohol levert je meer energie, een betere slaap en een 
algemeen frisser gevoel op. 

Meer info: www.tourneeminerale.be
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LM: Wat is jouw belangrijkste taak als 
coronacommissaris?

Pedro: “Er zijn ontzettend veel actoren 
betrokken bij het crisisbeheer:
politici, administraties en 
experten in diverse disciplines. 
Het coronacommissariaat hee�  
als opdracht de samenwerking te 
stroomlijnen. Aan de bevoegdheid van 
de spelers verandert niets: zij blijven 
verantwoordelijk binnen hun eigen 
opdracht. We proberen alleen olie in 
de machine te brengen, zonder aan de 
machine zelf te raken.”

LM: Hoe begin je daaraan? Er is toch 
geen draaiboek?

Pedro: “Nee, er is geen draaiboek. 
Het coronacommissariaat overlegt 
met de premier en de minister van 
Volksgezondheid over de maatregelen 
die nodig zijn. Bijvoorbeeld:
’Hoe verhogen we de capaciteit in 
de gezondheidszorg om de instroom 
van patiënten te kunnen opvangen?’ 
Vandaag coördineert het
commissariaat de test- en 
vaccinatiestrategie.”

LM: Hebben andere Europese landen 
ook een coronacommissaris?

Pedro: “Elk land hee�  zijn eigen 
crisismanagement. De structuren 
verschillen in elk land, maar de 

uitdagingen blijven dezelfde. 
In sommige landen gebeurt het 
crisisbeheer door een minister, in 
andere landen door een viroloog of 
epidemioloog.”

LM: Hebben wij de coronapandemie 
goed aangepakt?

Pedro: “De balans is gemengd. We 
hebben hoge cijfers gekend qua 
incidentie*, hospitalisaties, overlijdens 
en overster� e*. Die hoge cijfers 
zijn deels te wijten aan een goede 
registratie van de COVID-19-gevallen, 
maar ook aan andere factoren: we 
zijn een dichtbevolkt land, we liggen 
op een kruispunt in Europa, onze 
woonzorgcentra werden hard
getro� en,…” 

“Onze ziekenhuizen hebben de enorme 
toestroom van patiënten relatief goed 
kunnen opvangen, ook doordat ze 
historisch al sterk geïnvesteerd hadden 
in noodplanning. In de zorginstellingen 
daarentegen waren er onvoldoende 
middelen voor infectiepreventie en 
-controle. Verder was er een tekort aan 
beschermingsmateriaal, onvoldoende 
testcapaciteit en de contactopvolging 
liep niet altijd even vlot. Intussen is 
de testcapaciteit ‘vertwintigvoudigd’, 
er werd een app gelanceerd en de 
callcenters voor contactopvolging zijn 
operationeel. Maar er zijn nog altijd 
verbeterpunten.”

LM: Het rapport van Amnesty 
International is snoeihard voor de 
situatie in onze woonzorgcentra… 

Pedro: “Onze woonzorgcentra zijn 
hard getro� en. Inmiddels zijn er grote 
inspanningen geleverd om de uiterst 
kwetsbare bewoners te beschermen:
er is beschermingsmateriaal 
voorhanden en er werden richtlijnen 
uitgewerkt voor infectiepreventie en 
bezoek. Ook een clusteruitbraak kan 
snel aangepakt worden met het
nodige testmateriaal. We volgen 
de situatie in de woonzorgcentra 
nauwgezet op.”

“Ook mensen met een beperking 
behoren tot de kwetsbare groep.
In de zorgvoorzieningen gebeurt 
dezelfde aanpak als in de 
woonzorgcentra.”

“Vooral de verminderde 
sociale contacten vallen 

ons allemaal zwaar, 
zeker in de winterperiode 

wanneer het minder 
makkelijk is om buiten op 
afstand met elkaar af te 

spreken”

Pedro Facon:
“Laten we positief blijven en samen volhouden”

Van topman bij de FOD Volksgezondheid tot coronacommissaris. Sinds enkele maanden loodst 
de 39-jarige Pedro Facon ons land door woelige wateren. Maar wat doet een coronacommissaris 
precies? “Het is mijn taak de samenwerking tussen alle spelers in het crisisbeleid te stroomlijnen.”
De commissaris is momenteel niet aan het werk om gezondheidsredenen, maar wij spraken hem 
nog in december.
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6 www.lm.be /januari-februari 2021

LM: Wordt er genoeg aandacht besteed 
aan de niet-dringende zorg, zoals voor 
kankerpatiënten en chronisch zieken?

Pedro: “Tijdens de eerste golf werd de 
niet-dringende zorg tijdelijk stopgezet 
om ruimte te maken voor COVID-19-zorg. 
Dat hee�  geleid tot veel uitstel van 
zorg, waarvan de meest kwetsbaren, in 
het bijzonder de chronisch zieken, het 
eerste slachto� er waren. Zelfs al was 
die maatregel absoluut nodig vanuit 
crisismanagementoogpunt, hij had een 
hoge prijs. We zien dat onder meer in het 
aantal uitgestelde kankerdiagnoses, wat 
uiteraard tot drama’s kan leiden.”

“In de tweede golf was het de 
doelstelling om de niet-dringende 
zorg niet meer te onderbreken. 
Toch is dit opnieuw nodig geweest, 
gelukkig kortstondig en enkel in de 
ziekenhuizen.” 

LM: Scholen moeten zoveel mogelijk 
open blijven, is dat een goede zaak?

Pedro: “Dat is een politieke doelstelling 
die sterk gedragen is binnen het 
Overlegcomité. De wetenschappelijke 
inzichten evolueren  over de precieze rol 
van kinderen en jongeren, al is tot
op heden de lijn dat zij niet de 
eerste motor van de epidemie zijn. 
De sluiting van de scholen hee�  
ook een enorm negatieve impact op 
kinderen en jongeren, zeker op de 
meest kwetsbaren. Ze zouden niet 
alleen leerachterstand oplopen, maar 
ook te kampen hebben met moeilijke 
leefomstandigheden, misbruik,  
mishandeling,… De scholen hebben 
wel hun werking diepgaand moeten 
aanpassen met bv. veel minder 
contactonderwijs in de 2e en 3e graad 
van het secundair onderwijs.”

LM: Onze buurlanden hebben elk hun 
eigen aanpak. Is het niet beter om de 
coronamaatregelen Europees aan te 
pakken?

Pedro: “Alle landen zoeken voortdurend 
naar een goed evenwicht. Iedereen, 
zeker ook België met zijn complexe 
structuur, zou baat hebben bij 
beslissingen op Europees niveau rond 
testbeleid, maatregelen, reisverkeer,… 
De Europese Unie wil daarom een 
European Health Union oprichten met 
een grotere bevoegdheid in het geval 
van een gezondheidscrisis. Vandaag ligt 
deze bevoegdheid nog grotendeels bij 
de lidstaten.”

LM: Intussen is er een vaccin en is 
bekend wie eerst wordt gevaccineerd…

Pedro: “Bewoners en personeelsleden 
van de woonzorgcentra komen eerst aan 
de beurt, vervolgens het zorgpersoneel 
van andere zorgvoorzieningen en de 
eerste lijn. Dan de 65-plussers die niet 
in een woonzorgcentrum verblijven, 
de personen tussen 45 en 65 met een 
chronische aandoening,… één ding is 
zeker: de ouderen en het personeel 
binnen de zorgvoorzieningen zullen 
prioritair zijn.” 

LM: Zullen er genoeg vaccins zijn? 

Pedro: “De Belgische overheid hee�  
in het kader van een gezamenlijke 
Europese aanpak ingetekend op een 
voldoende groot aantal vaccins. We 
hebben geen zekerheid over hoeveel 
vaccins we precies zullen ontvangen
en wanneer. We volgen dit nauwgezet 
op, maar we hebben goede hoop dat
we voor de zomer toch enkele
miljoenen Belgen zouden kunnen 
vaccineren.” 

“Het virus hee�  ons al 
meerdere malen verrast. 

We moeten dus waakzaam 
zijn. Zolang niet iedereen 
gevaccineerd is, moeten 

we met z’n allen de 
maatregelen blijven 

naleven”

LM: Zullen we in 2021 weer een 
‘normaal’ leven hebben?

Pedro: “Vanaf midden 2021 zouden 
we stelselmatig in een betere situatie 
moeten kunnen terechtkomen, onder 
meer dankzij de uitrol van de vaccinatie. 
Maar in alle eerlijkheid: er zijn nog 
zoveel onzekerheden dat we voorzichtig 
moeten blijven.”

LM: Wat zijn jouw bezorgdheden rond 
de pandemie?

Pedro: “Het virus hee�  ons al 
meerdere malen verrast. We moeten 
dus waakzaam zijn. Zolang niet 
iedereen gevaccineerd is, moeten we 
met z’n allen de maatregelen blijven 
naleven. We moeten onze sociale 
contacten beperken, handhygiëne 
toepassen, een mondmasker dragen 
waar nodig, afstand houden,… Vooral 
de verminderde sociale contacten 
vallen ons allemaal zwaar, zeker in 
de winterperiode wanneer het minder 
makkelijk is om buiten op afstand met 
elkaar af te spreken.”

LM: Wat is jouw boodschap voor 2021?

Pedro: “2020 was een stresserend 
jaar voor iedereen. Bij aanvang wisten 
we niet veel over het virus en hoe we 
het moesten aanpakken. De kennis 
is ondertussen opgedreven en we 
beschikken over meer mogelijkheden 
om het virus en de epidemie 
te bestrijden, al blijven er vele 
werkpunten. 2021 zal beter worden, het 
vaccin zal ons vooruit helpen, dus laten 
we positief proberen te blijven en samen 
volhouden.”

LM: Hartelijk dank, Pedro.

* Incidentie: het relatieve aantal nieuwe gevallen van een aandoening in een 
speci� eke populatie per tijdseenheid. Meestal wordt de incidentie opgegeven 
als het aantal nieuwe gevallen per duizend personen per jaar; soms ook per 
honderdduizend per jaar.

*Overster� e: het aantal extra overlijdens in vergelijking met het gemiddelde 
van de voorbije jaren.

Dit interview dateert van 15 december 2020
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Koninginneplein 51-52, 1030 Brussel
T 02 209 48 11 / F 02 219 01 54
www.mutplus.be
info@mutplus.be

VOLG ONS OOK OP 
TWITTER & FACEBOOK!

A

BIJDRAGE BLIJFT ONGEWIJZIGD
IN 2021!

Maandelijkse bijdrage 7,50 euro

Driemaandelijkse bijdrage
(per domiciliëring)

22,50 euro

Jaarlijkse bijdrage 90,00 euro

De wet van 26 april 2010 hee�  de bijdrage voor de 
aanvullende diensten verplichtend gemaakt.

De betaling van de bijdragen voor de 
aanvullende diensten is sowieso jaarlijks, 
behalve in geval van domiciliëring.

BETALING PER DOMICILIËRING:
VEILIG EN SNEL!

We moedigen je aan om in de toekomst je bijdragen 
per kwartaal te betalen door voor een domiciliëring te 
kiezen. 

Voor meer informatie kan je terecht bij je lokale
afgevaardigde of onze klantendienst: 
       02 209 49 54  of         bijdragen@mutplus.be

Bij betaling van de bijdrage per domiciliëring gaat het ver-
schuldigde bedrag van 22,50 euro per kwartaal op volgende 
data van je rekening:

 - tussen 01/01/2021 en 07/01/2021: 1ste kwartaal 2021
-  tussen 01/04/2021 en 07/04/2021: 2de kwartaal 2021
-  tussen 01/07/2021 en 07/07/2021: 3de kwartaal 2021
-  tussen 01/10/2021 en 07/10/2021: 4de kwartaal 2021

Vo
or

w
oo

rd Samen vooruit kijken 
2020 is achter de rug. Een jaar om gauw te vergeten…

Als ziekenfonds bleven we, ondanks alle tegenslagen, 
altijd aan jullie zijde. Onze kantoren bleven toegankelijk op 
afspraak, onze diensten en personeelsleden gaven het beste 
van zichzelf. 

Van harte bedankt voor de positieve feedback die we van 
jullie kregen. Hartverwarmend is dat…

Laat 2021 nu maar komen. Laten we samen vooruitkijken. 
Een nieuw en hoopvol hoofdstuk breekt aan. 

En… we hebben alvast goed nieuws! 

Want in 2021 bieden we jullie tal van nieuwe en uitgebreide 
voordelen aan terwijl de bijdrage ongewijzigd blij� .

Een nog betere service en nog sterkere voordelen voor onze 
leden. Daar gaan wij volop voor in het nieuwe jaar.

Marc DEWAELHEYNS
Voorzitter
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Monitoring wiegendood
Bij sommige baby’s is opvolging ter preventie van 
wiegendood nodig.

LM MUTPLUS.be voorziet in een tegemoetkoming in de huurkost 
van een monitor wiegendood. De tegemoetkoming bedraagt tot 
90 euro per maand, met een maximum van 12 maanden.

Hoe? Dien je factuur in.

Tegemoetkoming therapeutische 
behandeling plasproblemen

Kinderen en jongeren a� elpen van hun plasproblemen kan 
door een gerichte therapeutische behandeling.

LM MUTPLUS.be voorziet in een eenmalige tegemoetkoming 
van 50% in de kostprijs van de behandeling op voorschri�  van 
een arts. De maximale tegemoetkoming bedraagt
100 euro voor jongeren tot en met 18 jaar.

Hoe? Leg het voorschri�  van de arts en het aanvraagformulier 
voor. Download het op www.mutplus.be of ga langs bij jouw 
lokale kantoor.

Tegemoetkoming hippotherapie
Onze leden met een lichamelijke of verstandelijke handicap 
die een beroep doen op hippotherapie (therapie met
paarden) ontvangen voortaan een tegemoetkoming van 
3 euro per sessie en dit tot 40 beurten of tot 120 euro per 
kalenderjaar.

Hoe? Laat het aanvraagformulier invullen door de 
manegehouder en dien het in. Je vindt het formulier op
www.mutplus.be of ga langs bij jouw lokale kantoor.

Tegemoetkoming lidgeld 
jeugdbeweging

Is je kind lid bij (Open) Scouts, Chiro of een andere erkende 
jeugdbeweging? Dan betaalt LM MUTPLUS.be jaarlijks 15 euro
van het lidgeld terug.

Hoe? Laat het aanvraagformulier invullen door de 
jeugdbeweging en dien het in. Je vindt het formulier op
www.mutplus.be of ga langs bij jouw lokale kantoor.

B

Adembenemende
voordelen...

voor een
ongewijzigde

bijdrage!*

Vanaf 1 januari hebben we
onze voordelen en diensten

nog maar eens stevig 
uitgebreid en verbeterd!

Kinderen en jongeren a� elpen van hun plasproblemen kan 

Bij sommige baby’s is opvolging ter preventie van 

Is je kind lid bij (Open) Scouts, Chiro of een andere erkende 

Onze leden met een lichamelijke of verstandelijke handicap Onze leden met een lichamelijke of verstandelijke handicap 
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Tegemoetkoming voor 
borstreconstructie 

LM MUTPLUS.be biedt een tegemoetkoming in de 
oplegkost (boven op de tegemoetkoming van de verplichte 
ziekteverzekering) van een borstreconstructie met eigen 
weefsel of met een implantaat.

De eerste 100 euro betaal je zelf. Daarna komt
LM MUTPLUS.be tegemoet met een maximum van 350 euro
per ziekenhuisopname.

Hoe? Dien je ziekenhuisfactuur in.

Terugbetaling lidgeld bij een 
patiëntenvereniging en tegemoet-
koming bij ernstige aandoeningen

LM MUTPLUS.be verleent een tegemoetkoming van 100% 
van het lidgeld bij een patiëntenvereniging en 50% van 
de oplegkosten (met een maximum van 150 euro per 
kalenderjaar) voor de volgende ernstige aandoeningen:
- ziekte van Crohn en colitis ulcerosa
- mucoviscidose
- psoriasis

Hoe? Bij deze drie ernstige aandoeningen: op voorlegging van 
de kosten en een verklaring op erewoord van het lid. 
Opgelet: verblij� osten zijn uitgesloten.

Tegemoetkoming 
incontinentiemateriaal

LM MUTPLUS.be verleent een tussenkomst in de vorm
van een aankoopbon ter waarde van 15 euro, te besteden
in onze thuiszorgwinkels ‘MATPLUS’ en ‘COSEDIHO’.
En dit voor onze leden die het incontinentieforfait en het 
forfait voor onbehandelbare urinaire incontinentie genieten.

VERHOGING en UITBREIDING
Rooming-in

Je brengt de nacht door bij je kind (jonger dan 18 jaar)
in de ziekenhuiskamer, het zorghotel of het respijthuis.
LM MUTPLUS.be verhoogt de tegemoetkoming tot 10 euro
per overnachting per aangesloten gezinslid, met een 
maximum van 14 nachten per kalenderjaar.

Hoe? Dien je hospitalisatiefactuur in.

VERHOGING
Tegemoetkoming orthodontie

Bij langdurige behandelingen voorzien we een bijkomende 
tegemoetkoming van 400 euro (toegekend in twee schijven 
van 200 euro) indien de aanvraag gebeurt voor de 15de

verjaardag van het kind. Bij een langdurige behandeling kan 
bijkomende tussenkomst van 400 euro toegekend worden.

VERHOGING
Tegemoetkoming voor vaccins

Voor vaccins die erkend 
zijn in België en voor 
reisvaccins wordt 
de tegemoetkoming 
opgetrokken naar 
30 euro per lid en 
per kalenderjaar. 
De tegemoetkoming 
geldt niet indien de rechthebbende op het ogenblik van de 
vaccinatie in aanmerking komt voor een gratis vaccin.

Hoe? Dien het BVAC-attest van de apotheker in.

VERHOGING
Tegemoetkoming
in niet-vergoedbare tandzorg

De tegemoetkoming in niet-vergoedbare tandzorg (bv: 
tandextracties, bleken van tanden, kroon- en brugwerken ... ) 
wordt verdubbeld en verhoogd tot maximaal 100 euro per jaar.

UITBREIDING 
Schoonheidsbehandelingen en 
zorgmassages voor kankerpatiënten

LM MUTPLUS.be komt voortaan ook tegemoet voor 
zorgmassages bij kankerpatiënten. De tegemoetkoming 
bedraagt 10 euro per behandeling met een maximum van 
6 behandelingen per jaar (maximum 60 euro per kalenderjaar).

De terugbetaling van beide gezondheidstherapieën is 
combineerbaar, maar mag de maximale tegemoetkoming
per kalenderjaar niet overschrijden. 

Hoe? Dien het aanvraagformulier in. Je vindt het op 

www.mutplus.be of ga langs bij jouw lokale kantoor.

C





Tegemoetkoming 

LM MUTPLUS.be verleent een tussenkomst in de vorm
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UITBREIDING
Tegemoetkoming verzorgingsmateriaal

Naast de bestaande tegemoetkoming bij de aankoop van 
sondagemateriaal wordt nu ook in een tegemoetkoming 
voorzien voor verzorgend materiaal tegen doorligwonden
en in de aankoopprijs van vloeibare voeding met een vloeibare voeding met een vloeibare voeding
maximum van 150 euro per kalenderjaar. De terugbetaling 
van de drie soorten verzorgingsmateriaal is combineerbaar, 
maar mag de maximale tegemoetkoming per kalenderjaar niet 
overschrijden.

Hoe? Voor doorligwonden en sondagemateriaal: dien 
de factuur in (eventueel kan een medisch attest worden 
gevraagd). Opgelet: geen tegemoetkoming bij hospitalisatie 
of verblijf in een rust- en verzorgingstehuis/rustoord voor 
bejaarden.
Voor vloeibare voeding: dien een attest in van de behande-
lende arts en een BVAC-attest van de apotheker of een factuur 
van de leverancier.

Geen tegemoetkoming indien er een tegemoetkoming is in de 

verplichte verzekering. 

UITBREIDING
Tegemoetkoming dag- en nachtopvang

Zorgbehoevenden kunnen één of meerdere dagen per week
in een erkend dag- of nachtverzorgingscentrum terecht.
De partner of de familie die instaat voor de dagelijkse
thuisverzorging krijgt hierdoor de kans om even op adem
te komen.

LM MUTPLUS.be voorziet in een tussenkomst van 3 euro per 
dag of nacht met een maximum van 100 dagen of nachten per 
kalenderjaar.

Hoe? Dien de factuur van de erkende instelling in.

UITBREIDING
Tegemoetkoming kortverblijf

LM MUTPLUS.be voorziet in een tegemoetkoming in de
kosten verbonden aan een kortverblijf in een erkende 
instelling.

Om hiervan te kunnen genieten moet je voldoen aan de 
volgende voorwaarden: je moet een heelkundige ingreep 
hebben ondergaan met een ziekenhuisopname of je hebt een 
ziekenhuisopname met overnachting gehad of je kan tijdelijk 
niet thuis blijven ingevolge het kortstondig wegvallen van de 
mantelzorg (of ter ondersteuning van de mantelzorg) of
je hebt gedurende een ononderbroken periode van tenminste 

60 dagen je normale activiteiten niet hebben kunnen 
uitoefenen.

Je kan rekenen op een tegemoetkoming van maximaal 20 euro 
per overnachting, tot 21 overnachtingen per kalenderjaar.

Hoe? Vul het aanvraagformulier in en dien het samen met de 
factuur in. Download het formulier op www.mutplus.be of ga 
langs bij jouw lokale kantoor.

UITBREIDING
Thuisoppas zieke kinderen

Je kind is ziek en je doet beroep op een oppas. Dan ontvang 
je een tegemoetkoming van 13,50 euro per uur, met een 
maximum van 30 uur per kalenderjaar en per lid.

Hoe? Dien de factuur van de erkende dienst of vereniging in.

Tegemoetkoming pedicure
Voor leden vanaf 65 jaar, alsook – ongeacht hun lee� ijd -
voor leden die diabetespatiënt (type I – insuline-
a� ankelijk), obesitaspatiënt (d.w.z. BMI minimum 35) of 
blind zijn, betaalt LM MUTPLUS.be 3 euro per voetverzorging 
terug, met een maximum van 6 voetverzorgingen per
kalenderjaar.

Hoe? Op voorlegging van het aanvraagformulier van het 
ziekenfonds of van een factuur afgeleverd door een erkende 
pedicure.









*Onder voorbehoud van goedkeuring door de Controledienst voor de Ziekenfondsen.

En vergeet ook niet: onze geboortevoordelen, onze voordelen ‘kinderen en jongeren’, onze tegemoetkomingen voor thuiszorg,... 
én onze tandzorg- en hospitalisatieverzekering op maat. Meer informatie vind je op www.mutplus.be
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Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden 

Wijziging vanaf 1 januari 2021 
Dien je aanvraag niet meer in bij de FOD Sociale Zekerheid

(Directie-generaal Personen met een handicap) maar richt je tot:

Ontvang jij reeds de tegemoetkoming, dan hoef je niets te doen.
Je dossier wordt automatisch overgedragen.

Heb jij recht op een tegemoetkoming
voor ouderen met een zorgnood?

Waar kan je terecht om een aanvraag in te dienen?
De bevoegde instantie om je aanvraag voor een � nanciële tegemoetkoming in te dienen hangt af van je woonplaats. 

√ 65 jaar of ouder

√ Verminderde zelfredzaamheid

√ Laag inkomen

Je woont in Vlaanderen

Zorgbudget voor ouderen
met een zorgnood

Dien je aanvraag in bij de
Zorgkas van LM

zorgbudget@lm.be 

02 542 88 70

www.lm.be > ziekteverzekering > 
LM-Zorgkas

Hulp nodig bij je aanvraag?
Neem contact op met je LM-kantoor of 
met de Dienst Maatschappelijk Werk.

Je woont in Brussel

Iriscare, de Brusselse openbare 
instelling, staat in voor de analyse 
van je aanvraag, de verwerking van 
je dossier en de uitbetaling van je 
tegemoetkoming.

Aanvragen via:

www.myiriscare.brussels 

apa-thab@iriscare.brussels 

0800 35 499

Je woont in Wallonië

De Regionale Maatschappij van Onderlinge 
Bijstand van je ziekenfonds (RMOB) staat in 
voor de analyse van je aanvraag, de verwerking 
van je dossier en de uitbetaling van je 
tegemoetkoming. Dit gebeurt onder controle 
van het Agence pour une Vie de Qualité (AViQ).

Contact
infoAPA@ml.be 
064 23 61 90 (optie 6)

Aanvragen via het Waalse platform voor 
sociale zekerheid www.wal-protect.be

Hulp nodig bij je aanvraag?
Neem contact op met je LM-kantoor, met jouw 
gemeente of met het OCMW.

Zorgkas
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PCR-test

De klassieke PCR-test gaat met een wisser op zoek naar sporen van het virus achter in de neus en de keel. Je kan dit niet zelf, je 
gaat hiervoor langs bij een dokter of verpleegkundige. De test wordt naar het lab gestuurd en na max. twee dagen heb je
het resultaat.

De PCR-test is de meest betrouwbare test.

Sneltest of antigeentest 

Een sneltest werkt op dezelfde manier als de PCR-test. De test moet worden afgenomen door iemand die hiervoor is opgeleid. De test 
moet niet in het lab worden geanalyseerd, maar kan meteen worden uitgevoerd en afgelezen. Je hebt het resultaat al na 15 minuten. 

De sneltest is minder betrouwbaar dan de klassieke PCR-test: 
• De test is enkel betrouwbaar als ze wordt afgenomen bij mensen met symptomen. 
• Omdat de grootste virale lading aanwezig is in de eerste vijf dagen na besmetting, moet de test binnen de eerste vijf 

dagen afgenomen worden. Na vijf dagen verliest de test zijn betrouwbaarheid.
• De test detecteert superverspreiders en mensen met symptomen, maar voor mensen zonder symptomen is het weten-

schappelijk bewijs iets minder duidelijk. De sneltests worden dus afgeraden bij mensen die geen symptomen hebben.
• Een sneltest bij een persoon zonder symptomen kan nooit gebruikt worden om de basisregels niet te respecteren, 

quarantaine te weigeren of vroegtijdig te stoppen.

Meer info: www.zorg-en-gezondheid.be > sneltesten-antigeentesten 

Zel� est of serologische test

Een zel� est gaat via een bloedprik op zoek naar antilichamen in het bloed. 

De zel� est wordt afgeraden omdat het resultaat niet erg betrouwbaar is:
• Antilichamen in het bloed zijn pas na een of twee weken zichtbaar. Het resultaat gee�  je alleen aan of je in het

verleden besmet bent geweest, maar gee�  geen info over hoe besmettelijk je nu bent. 
• Opgelet! 

o De zel� est kan je een vals gevoel van veiligheid geven: de aanwezigheid van antilichamen betekent niet
automatisch dat je immuun bent voor COVID-19. Het blij�  dus cruciaal om alle voorzorgsmaatregelen goed op
te volgen, ook al heb je antilichamen tegen COVID-19.

o Op het internet circuleren heel wat namaaktests.

Meer info: www.bevolkingsonderzoek.be > screenen op eigen initiatief > wat is belangrijk bij een screening op eigen initiatief

FOUT FEIT
Van het COVID-19-vaccin kun je COVID-19 krijgen. Het COVID-19-vaccin bevat geen levende virussen 

en kan nooit COVID-19 veroorzaken.

Ik ben gezond en heb dus geen vaccin nodig. Iedereen kan besmet raken met het coronavirus en kan 
het doorgeven aan kwetsbare bewoners, ook zonder 
zelf symptomen te hebben. Ook gezonde sportieve 
mensen kunnen op intensieve zorg belanden.

Ik heb nog geen COVID-19 gehad en zal 
het dus waarschijnlijk niet krijgen.

Iedereen kan besmet raken met het coronavirus 
en kan het doorgeven aan kwetsbare bewoners, 
ook zonder zelf symptomen te hebben.

Ik behoor niet tot een risicogroep. Als gezondheidswerker behoor je tot de groep van 
personen waarvoor de Hoge Gezondheidsraad een 
aanbeveling voor COVID-19-vaccinatie geeft.

Iedereen kan besmet raken met het coronavirus 
en kan het doorgeven aan kwetsbare bewoners, 
ook zonder zelf symptomen te hebben.

Het vaccin is niet veilig. De veiligheid van het vaccin werd uitgebreid 
onderzocht en heeft een zeer goed veiligheidsprofiel. 
In de fase 3-studies werden meer vrijwilligers 
ingesloten dan in de meeste andere vaccinstudies. 

De meest voorkomende klacht na COVID-19-vaccinatie 
is pijn op de plaats van injectie. Algemene klachten 
zijn hoofdpijn, koorts of spierpijn. Die klachten duren 
één tot twee dagen en zijn gemakkelijk te verhelpen 
met een koortswerend middel of een pijnstiller.

Een gezond dieet en vitamine C-supplement 
zullen vermijden dat ik COVID-19 krijg.

Een gezond dieet en vitamine C kunnen nooit 
infectie met het coronavirus vermijden. 

Het vaccin werkt niet, ik krijg er toch nog COVID-19 van. Het COVID-19-vaccin is de beste manier om je te beschermen 
tegen de ziekte. Bij gezonde volwassenen is het zelfs 
meer dan 90% effectief in de preventie van COVID-19.

Die mRNA-vaccins kunnen je DNA veranderen. RNA komt niet in de buurt van je DNA. Je DNA 
zit diep weggeborgen in de celkern waar het 
mRNA van het vaccin niet aan kan.

De grootste fabels over 
het coronavaccin. En feiten 
om ze te ontkrachten.

AGENTSCHAP
ZORG & 
GEZONDHEID

PCR-test, sneltest of zel� est:
wat is het verschil?
Voel je je niet zo goed of heb je symptomen van COVID-19, neem 
dan contact op met je huisarts. Hij zal een PCR-test uitvoeren. 

Overweeg je om toch een coronatest te kopen, informeer je dan 
goed over het nut en de betrouwbaarheid.
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*Door mee te doen aan deze 
wedstrijd, ga je akkoord met de 
privacyvoorwaarden van LM; 
raadpleegbaar op www.lm.be. Je 
gegevens worden enkel doorgegeven 
aan derden binnen het kader van de 
a� andeling  van deze wedstrijd.

W
ed

st
rij

d

Vraag: : In februari drinken we een maand geen alcohol. Hoe heet deze actie?
Het antwoord vind je in dit nummer.

Stuur ons de oplossing, met vermelding van je NAAM en ADRES, voor 1 maart 2021: 
• per brief: LLM, dienst ledenblad, Livornostraat 25, 1050 Brussel 
• via e-mail: spelledenblad@lm.be 
De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht*.

Wat kun je winnen?
1ste prijs: weekend in volpension voor twee personen in één van onze vakantiecentra te 
Blankenberge (Liberty of Cosmopolite)
2de tot 5de prijs: kortingsbon op een verblijf in één van onze vakantiecentra

Antwoord op de vorige vraag: diabetes

Winnaar vorig spel: Jan Laenen (Beringen) 

Winnaars kortingsbon: Laurien Van den Bossche (Herzele), Reniers Nicole (Tervuren),
Jolien Begas (Berchem), Glen Van Den Broeck (Mazenzele)

Alle huisartsen in een
groepspraktijk kunnen

jouw zorgtraject opvolgen

Je maakt een afspraak 
met je huisarts maar 
hij is niet beschikbaar? 
Wees gerust, ook de 
andere huisartsen in de 
groepspraktijk hebben 
toegang tot jouw digitale
medische gegevens. Zo 
krijg je altijd de zorg die 
je nodig hebt. 

Hoe werkt het?
Op het moment dat jouw huisarts een globaal medisch dossier
voor jou opent, gaat hij een therapeutische relatie met jou 
aan. Hij zal deze therapeutische relatie enkel en alleen delen
met de andere huisartsen in dezelfde groepspraktijk.

Voordeel
Doordat alle huisartsen van de praktijk toegang hebben tot 
jouw dossier, kunnen zij het zorgplan opvolgen dat jouw 
huisarts voor jou hee�  opgesteld.

Wat moet ik doen?
Jij hoe�  niets te doen. Alles gebeurt automatisch.

Kan ik mijn therapeutische relaties raadplegen?
Jij kan je therapeutische relaties raadplegen via
www.mijngezondheid.belgie.be of www.myhealthviewer.be.

Heb jij ideeën om de zorg in
jouw regio te verbeteren?

Wil jij graag meedenken over 
hoe de zorg en welzijn in jouw 
regio verbeterd kan worden?
Of wil je graag een aantal 
knelpunten melden en verbeter-
punten aanreiken? Dan ben je 
welkom in jouw eerstelijnszone. 

Wat is een eerstelijnszone? 
Een eerstelijnszone is een samenwerkingsverband tussen
lokale overheden, zorg- en hulpverleners (huisartsen, apothekers,
thuisverpleegkundigen,...) en welzijnsvoorzieningen
(woonzorgcentra, lokale dienstencentra, ziekenfondsen,...).

Doel 
De eerstelijnszone wil kwaliteitsvolle zorg organiseren die 
toegankelijk is voor iedereen en waar de burger centraal 
staat. Jouw mening is daarbij belangrijk!

Tot welke eerstelijnszone behoor jij? 
Op www.eerstelijnszone.be vind je de kaart van Vlaanderen 
en Brussel. Klik op jouw provincie of selecteer jouw gemeente.
Je leest er alles over wat jouw eerstelijnszone doet. 

Hoe kan jij deelnemen? 

Neem contact op met jouw eerstelijnszone. 

Meer info 

vzw Liever Thuis LM: 

      02 542 87 09 of 0473 52 70 76 of        lieverthuis@lm.be
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Geluk zit in een klein driehoekje
‘Perfect geluk’ bestaat niet. Toch kan je puzzelen aan je eigen geluk. Dat is het uitgangspunt 
van de geluksdriehoek, een kompas dat je helpt om je beter in je vel te voelen.

De geluksdriehoek bestaat uit 
drie bouwblokken van geluk. 
De driehoek staat bewust 
een beetje wankel. 
De oranje bol haalt de 
driehoek uit evenwicht, 
net zoals tegenslagen 
ons soms uit
evenwicht halen.

Bouwen aan je geluk, 
dat kan met de drie 
puzzelblokken die perfect 
in elkaar passen:

BLOK 1: GOED OMRINGD ZIJN
Omring je met warme en 
vertrouwelijke mensen op wie jij kan 
rekenen en die ook op jou kunnen 
rekenen.

BLOK 2: JE GOED VOELEN
Probeer positief in het leven te 
staan, maar geef ook een plaatsje 
aan de zaken die minder positief 
zijn.

BLOK 3: JEZELF KUNNEN ZIJN
Aanvaard jezelf, sta positief 
tegenover jezelf én tegenover 
anderen. Laat je niet leiden door 
sociale druk en sta open voor 
nieuwe ervaringen.

1 Streef de ‘juiste’ dingen na
Breng tijd door met familie of 
vrienden, maak ruimte om tot rust te 
komen en je hoofd ‘leeg’ te maken, 
wees tevreden met jezelf, maak tijd 
om leuke dingen te doen… 

2 Word meer bewust van wat je 
voelt (en doe daar iets mee)
Leer alert zijn voor hoe je je voelt 
en wat je nodig hebt om dat 
geluksgevoel te krijgen. Probeer 
positieve gevoelens te koesteren, 
toon je dankbaarheid en stel je open 
naar andere mensen. 

3 Werk stap voor stap aan je geluk
Geluk zit in kleine hoekjes. Je moet 
dus niet je hele leven omgooien om 
te werken aan meer geluk. Wat denk 
je van ademhalingsoefeningen? Of 
probeer vijf minuutjes tot rust te 
komen en drie positieve zaken op te 
sommen.

4 Investeer in andere (gezonde) 
gewoontes
Een gezonde leefstijl helpt je om je 
beter in je vel te voelen. Voldoende 
beweging, gezond eten en een 
regelmatig slaappatroon zijn heel 
belangrijk!

5 Pas je omgeving aan
Je omgeving hee�  een grote invloed 
op je geluk. Geven sociale media jou 
te vaak het gevoel dat je niet goed 
genoeg bent? Gebruik die dan minder.

6 Bereid je voor op tegenslagen
De Engelse zin life sucks spreekt voor 
zich. Het leven brengt tegenslagen 
met zich mee. Vermijden kan niet, 
maar je kunt er wél voor zorgen dat je 
ertegen ‘gewapend’ bent. Varieer in 
hoe je de dingen aanpakt. Werkt er 
iets niet? Probeer dan wat anders.

Veel geluk!

De geluksdriehoek is een initiatief van het Vlaams Instituut voor Gezond Leven.

Hoe je werkt aan je geluk, 
bepaal je helemaal zelf. 
Op www.geluksdriehoek.be
vind je tools en oefeningen 
die je op weg helpen.
Hierbij alvast een paar
gouden tips.



OP VAKANTIE MET 
CREJAKSIE
Crejaksie vzw, de jeugddienst van de Liberale 
Mutualiteit, organiseert pittig plezante vakanties 
in binnen- en buitenland. Bekijk ons zomeraanbod 
en ontdek tal van nieuwigheden! 

BINNENLAND
Met overnachting
Ontmoet bekende acteurs tijdens de unieke 
musicalvakantie in De Panne of waag je aan een 
death ride in Bohan. Dierenvrienden kunnen zich 
uitleven in Brakel, Lokeren, Pairi Daiza, Graide of 
de Beekse Bergen. Avonturiers zijn welkom in 
Vieuxville, Affligem en de Hoge Rielen. 

Dagvakanties
Maak deze zomer de lekkerste gerechtjes klaar, 
beleef dolle waterpret, word de nieuwe bob de 
bouwer of ontdek de wereld van de robotica!  
Vanaf nu ook op een nieuwe locatie: Opwijk. 

BUITENLAND
Ontdek onze drie nieuwe vakantiebestemmingen: 
een kanotrip in Duitsland, een watersportvakantie 
in Nederland en een zonnige reis naar Kroatië. 

Maar ook onze vaste buitenlandse toppers blijven in 
het aanbod: Malaga, Albanya en Aquittanië. 

BIG NEWS
In samenwerking met Missing you vzw biedt 
Crejaksie een unieke vakantie voor kinderen en 
jongeren aan rond rouw en verlies.

ZELF MONITOR WORDEN?
Wil je graag animator worden bij Crejaksie? Dat 
kan! Schrijf je in voor de basiscursus ‘animator in het 
jeugdwerk” in De Panne tijdens de paasvakantie en 
kom terecht in een fantastische vrijwilligersbende. 

CASHBACKGARANTIE
Je inschrijvingsgeld wordt terugbetaald als Crejaksie 
jouw zomervakantie moet annuleren vanwege de
COVID-19-maatregelen.  

SCHRIJF JE SNEL IN!
Crejaksie kan niet wachten om jullie massaal te 
verwelkomen! Schrijf je snel in via de gloednieuwe 
website www.crejaksie.be en beleef een 
onvergetelijke vakantie!  




