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MIJN 
IK-WIL-JE
MIJN-GLIMLACH-
LATEN-ZIEN
 APP 
STAAT AAN.

CORONALERT.BE  

Download nu en zet je Bluetooth aan.

CORONALERT AAN =
SAMEN CORONA VERSLAAN

Blijf steeds alle voorzorgsmaatregelen volgen: 
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Lees dit voor je een corona-zel� est koopt 

Een zel� est detecteert antisto� en 
tegen SARS-CoV-2. Toch raden we je 
aan voorzichtig te zijn. De kans bestaat 
immers dat je de resultaten verkeerd 
interpreteert. Bovendien circuleren er 
op het internet heel wat namaaktesten. 
Wil je toch een zel� est kopen, doe dit 

dan via een betrouwbare bron, zoals je apotheker. Twijfels of 
vragen? Raadpleeg je huisarts. 

Meer info: www.lm.be > nieuws > Dit moet je weten als je een 
corona zel� est gebruikt 
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ACTUAHou het gezond binnen! 

Wist je dat we 85% van onze tijd 
binnen doorbrengen? Een gezonde 
thuis is cruciaal voor je gezondheid. 
Ga de strijd aan met vocht en 

schimmels. Zorg ook dat er continu verse lucht binnenkomt, 
hou je huis rookvrij, vermijd wierookstokjes en
spuitbussen …

Meer tips voor een gezonde thuis: www.lm.be > LM Gezond > 
gezondheid > Huis, tuin en veiligheid 

Zin en onzin van screening

Tijdig opsporen van een ziekte kan 
de kans op genezing verhogen. 
Er bestaan tal van zel� esten en 
bevolkingsonderzoeken. Screenen 
hee�  heel wat voordelen, maar 
er zijn ook nadelen. Dit komt omdat geen enkele test 100% 
betrouwbaar is. Bij de bevolkingsonderzoeken van de 
Vlaamse overheid zijn de voordelen nauwgezet afgewogen 
tegenover de nadelen. 

Lees meer op: www.bevolkingsonderzoek.be

Met je ledenbijdrage geniet je tal
van voordelen!

Om in aanmerking te komen voor gezondheidszorg ben je 
verplicht om een ziekteverzekering af te sluiten. Die bestaat 
uit twee delen: 

• via je werkgever of het sociaal verzekeringsfonds betaal 
je een bijdrage voor de verplichte ziekteverzekering. Als je 
ziek bent of opgenomen wordt in het ziekenhuis, betaalt je 
ziekenfonds je een deel van de kosten terug;

• jij betaalt een verplichte ledenbijdrage aan je 
ziekenfonds waarmee je toegang krijgt tot een pakket 
van aanvullende voordelen en diensten, jou aangeboden 
door je ziekenfonds. Denk aan de tegemoetkoming voor 
een bril, psychologische begeleiding, een � nanciële 
sportprikkel, medische zorg in het buitenland (Mutas),... 
Het biedt je bovendien de mogelijkheid om aan te sluiten 
bij onze hospitalisatieverzekering Hospitaal-Plus en 
tandzorgverzekering Denta Plus. 

Overkomt het je weleens dat je je jaarlijkse 
ledenbijdrage vergeet te betalen?
Kies voor een domiciliëring, dan hoef je er niet 
meer aan te denken.

Bijdrage nog niet betaald? Neem contact op met je 
ziekenfonds!

ONTDEK snel de voordelen 
van LM en scan de QR-code 
of surf naar www.lm.be > 
voordelen en diensten

Belgen tevreden over teleconsultaties
tijdens lockdown 

Belgen zijn tevreden over raadplegingen 
op afstand tijdens de lockdown, zo bleek 
uit een grootschalige bevraging van 
alle ziekenfondsen bij hun leden. De 
deelnemers gaven ook een aantal tips 
voor verbetering. 

Lees de resultaten op www.lm.be > Nieuws > Belgen zijn 
tevreden over raadplegingen op afstand 
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Wat is hiv? 

Ria: “Het humaan immunode� ciëntie-
virus (hiv) valt het afweersysteem aan 
dat het lichaam verdedigt tegen bacte-
riën en virussen. Als hiv niet wordt be-
handeld, blij�  het virus zich vermenig-
vuldigen en krijg je op termijn aids, een 
ziekte die het immuunsysteem aantast. 
Het afweersysteem is dan zo verzwakt 
dat het zich niet meer kan verdedigen. 
Een gewone infectie kan dan levens-
bedreigend zijn.” 

Hoe wordt het overgedragen? 

Ria: “Hiv wordt vooral overgedragen 
via onbeschermd seksueel contact 
met een besmet persoon, maar het kan 
ook worden overgedragen via contact 
met besmet bloed, besmette injectie-
naalden of van moeder op kind tijdens 
de zwangerschap, de bevalling en de 
borstvoeding.”

N = N 
Niet meetbaar is

niet overdraagbaar

Evolutie: van vroeger tot nu

Ria: “Toen het virus begin jaren 80 
opdook, was er nog geen behandeling. 
Wereldwijd stierven miljoenen mensen 
aan aids. In de westerse landen werd 
de homogemeenschap bijzonder sterk 
getro� en.

In 1996 kwam er een combinatie-
therapie van heel zware virusremmers 
beschikbaar. De behandeling werd pas 
toegediend in het aidsstadium en
mensen namen wel 20 tot 30 pillen
per dag.

Van 1996 tot nu maakte de behande-
ling een grote evolutie door. Er werd een 
ver� jnde cocktail ontwikkeld waarbij 
nieuwe virusremmers gecombineerd 
worden in één pil. De medicatie wordt 
toegediend vanaf de diagnose en is zoda-
nig � jngesteld dat er zo weinig mogelijk 
nevenwerkingen zijn. Mensen met hiv die 
hun medicatie nemen, hebben zo’n lage 
hoeveelheid virus in het bloed waardoor 
die niet meer meetbaar is. En een virus 
met een ondetecteerbare virale lading 
kan niet worden doorgegeven, ook niet 
door seks zonder een condoom.

Bij seks zonder condoom blijf je wel 
risico lopen op andere seksueel over-
draagbare aandoeningen (soa’s), zoals 
chlamydia…”

Levensverwachting  

Ria: “Personen die besmet zijn met hiv en 
trouw hun virusremmers nemen, hebben 
een levensverwachting die vergelijkbaar 
is met mensen zonder hiv. Toch is hiv geen 
picnic in the parc.  Personen met hiv moe-
ten hun medicatie levenslang dagelijks 
innemen. Hiv hee�  ook een impact op de 
mentale gezondheid – personen met hiv 
hebben vaker last van angst en depres-
sies – en op de sociale contacten. Boven-
dien botsen personen met hiv nog vaak
op onbegrip vanuit de maatschappij.”

Taboe

Ria: “Het beeld van mensen die sterven, 
besmettelijkheid en connotatie met 
bepaalde bevolkingsgroepen is blijven 
kleven in het collectieve geheugen. 
Daarom leven personen met hiv 
vaak met een geheim en durven ze 
er niet over te spreken uit angst om 
afgewezen te worden, uit schuld- en 
schaamtegevoelens. Gelukkig merken 
velen ook dat als ze hun omgeving
op de hoogte brengen en hun wat
uitleg geven, ze hun steun kunnen 
ervaren.”

“Laten we de negatieve 
beelden uit het verleden 

loslaten en durven
te kijken naar de

realiteit van vandaag. 
We leven in een tijd dat 

we datingsites bezoeken 
en seksualiteit beleven, 

ook op ons zestigste 
of tachtigste. Hiv kan 
iedereen overkomen.”

Ria Koeck

Waarom is er nog geen vaccin?

Ria: “Het hiv-virus muteert bij iedereen 
anders. Daardoor is het moeilijk om een 
vaccin te vinden.” 

Hiv maakte een evolutie door, jouw beeld ook?
Op 1 december is het Wereldaidsdag. Sinds de ziekte 40 jaar geleden opdook, hee�  ze een 
indrukwekkende evolutie doorgemaakt. Vandaag bestaat er een e�  ciënte behandeling die het 
hiv-virus zodanig onderdrukt dat het niet meer kan worden overgedragen. Hoog tijd dus om ons 
oude beeld over hiv bij te stellen. En daar helpt Ria Koeck graag bij, beleidsmedewerker van 
Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid.
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“Ik kan rekenen op de steun van familie en 
vrienden, dat geluk hee�  niet iedereen”

“Een leerkracht uit de middelbare school bracht me
in contact met een jongen uit de buurt die ook hiv

had. Tot dan dacht ik dat ik de enige was.”
Tim

De avond dat Tim de 
diagnose hiv kreeg, zaten 
zijn collega’s hem thuis op te 
wachten. Hij kon terecht bij 
zijn ouders en vrienden. Dat 
is zijn groot geluk, want niet 
iedereen kan op de steun van 
zijn omgeving rekenen.

Diagnose 

Tim: “Het was begin 2012 toen ik 
de diagnose hiv kreeg. Ik moest 
meteen aan Philadelphia denken, 
de aangrijpende kaskraker over hiv 
en aids, a� akeling en dood. De � lm 
dateert van 1993 en bevat informatie 
die intussen verouderd is. Er ging zoveel 
door me heen, ik voelde me verdrietig, 
kwaad en schuldig. De verhalen die 
ik las op het internet maakten me nog 
ongeruster. Gelukkig hee�  mijn arts 
me de juiste informatie gegeven. Dat 
was heel belangrijk voor mij. Zij is mijn 
vertrouwenspersoon geworden.” 

Bevoorrecht 

Tim: “Ik kon er meteen over praten 
met familie, vrienden en collega’s. 
Zij steunen mij. Daarom voel ik me 
bevoorrecht, want niet iedereen kan 
rekenen op de steun van zijn omgeving. 
Velen zwijgen erover, uit schaamte, uit 
schrik om mensen te verliezen of hun 
baan kwijt te geraken.”

“Hiv hee�  een enorme impact gehad 
op mijn leven. Therapie hee�  me 
geholpen, niet alleen om de diagnose 
te verwerken, maar ook om te leren 
omgaan met emoties in het algemeen. 
Ik sta nu anders in het leven dan vroeger 
en ik wil mijn verhaal delen om anderen 
te steunen.”
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Niet alleen met hiv 

Tim: “In het begin dacht ik dat ik 
niemand anders kende die hiv had. Tot 
ik erover begon te praten. Toen merkte 
ik dat tientallen mensen – ook mensen 
die ik al jaren kende – met het virus 
leven.” 

Hiv in stilte 

Tim: “Ik krijg berichten van mensen 
die al 10 of 20 jaar met hiv leven en 
dit nog tegen bijna niemand verteld 
hebben, maar die wel de nood hebben 
om erover te praten. Sommige mensen 
willen er liever niet over praten, en dat 
is hun recht. Maar als je er niet over kan 
praten, terwijl je dit wel wilt, dan wordt 
het moeilijk.”

Angstige reacties, ook in de zorg 

Tim: “Als het virus niet meer 
detecteerbaar is, kan het niet worden 
overgedragen. Toch merk ik dat mensen 
er nog wantrouwig tegenover staan. 
Ook in de gezondheidszorg. Zo moest ik 
onlangs een operatie ondergaan. Terwijl 
ik wachtte op de verdoving ving ik de 
reactie op van de verpleegkundigen: 
‘Hiv? Oei! Dan moeten we dubbele 
handschoenen aan!’ Het is me ook al 
overkomen dat een arts gewoon wegliep 
en een stagiair naar me toestuurde.”

Leven met hiv 

Tim: “In het begin was ik heel bang 
om anderen te besmetten. Vandaag 
is de virale lading in mijn bloed 
ondetecteerbaar. Ik laat het virus mijn 
leven dan ook niet bepalen. Ik heb een 
relatie, een leuke job en ik reis graag. 
Toch doe ik geen dingen waar ik me 
ongemakkelijk bij voel. Ik denk elke dag 
aan hiv omdat ik dagelijks een pil moet 
nemen. Als ik niet elke dag een pil zou 
moeten nemen? Neen, dan zou ik er niet 
dagelijks aan denken.”

95-95-95
“België hee�  de 95-95-95-doelstelling van UNAIDS* bereikt. Dat wil zeggen 
dat 95% van de mensen met hiv opgespoord moet zijn – 95% daarvan moet 
onder behandeling komen – 95% daarvan moet een ondetecteerbare virale 
lading hebben. Dat betekent dat er nog slechts een kleine groep mensen niet 
opgespoord is in België. De mensen die vandaag nog hiv doorgeven, zijn zich 
vaak niet bewust van het feit dat ze drager zijn van het virus.”

Ria Koeck (Sensoa)

Toon je solidariteit op 1 december, Wereldaidsdag 
Schaamte, taboe, stigma. Mensen met hiv kunnen erover 
meepraten. Toon je solidair in de week van Wereldaidsdag door 
een rood lintje op te spelden, het internationale symbool voor 
solidariteit. 

Geen lintje bij de hand, doe het digitaal. Doe mee aan onze 
campagne op Instagramstories ‘Geef een gezicht aan solidariteit!’ 

Hoe neem je deel? Heel simpel. Open Instagramstories, breng 
jezelf goed in beeld tegen een donkere achtergrond, teken een 
rood lintje en schrijf erbij: ‘1 december #WERELDAIDSDAG #HIV, 
Geef een gezicht aan solidariteit! Deel het met al je volgers.

Meer info over hiv 

www.sensoa.be

www.allesoverseks.be

www.sciensano.be >
hiv en aids

*UNAIDS: organisatie
die wereldwijd de strijd
tegen aids aangaat
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De Liberale Mutualiteit 
MUTPLUS.be aan jouw zijde!

Tijdens deze barre en onvoorspelbare tijden 
hebben we elkaar meer dan ooit nodig.

We hebben samen al een lange weg afgelegd,
maar helaas is het einde nog niet in zicht ...

Als gezondheidsorganisatie is het onze absolute 
plicht om onze leden door deze moeilijke periode 
te loodsen. 

We proberen dan ook te allen tijde beschikbaar te
blijven om jou een optimale dienstverlening te bieden.

Je kan terecht in meer dan 60 kantoren tijdens 
de openingsuren en op afspraak, je raadpleegt je 
persoonlijke e-Loket wanneer je maar wil
(24u per dag, 7 dagen per week) en je kan ons ook 
telefonisch en per e-mail bereiken.

Want LM MUTPLUS.be, dat is …

 een kwaliteitsvolle en gepersonaliseerde 
dienstverlening;

 een verzekerde bereikbaarheid;
en ...
 een luisterend oor.

TOT JE DIENST!
.

Philip Willems
Secretaris-generaal

Dankjewel!

Een ziekenfonds is niets zonder zijn leden. Net daarom vonden we het 
belangrijk om tijdens de coronacrisis dat kleine extraatje te kunnen 
geven, om onze trouwe of nieuwe, jonge of oudere leden te bedanken. 

Velen van jullie ontvingen intussen een mondmasker. Op die manier 
kan je jezelf en jouw omgeving zo goed mogelijk beschermen. Maar dat 
is niet alles: we steunen ook een vereniging die werkt in het kader van 
gezondheidspreventie. Inderdaad, de mondmaskers werden gemaakt in 
samenwerking met de vzw Think Pink. Zo dragen we ook ons steentje bij 
in de strijd tegen borstkanker. 

Voor het meest recente nieuws en onze maatregelen i.v.m. het 
coronavirus kan je altijd terecht op onze website www.mutplus.be.

Samen tegen het coronavirus

Ondertussen wordt er hard gezocht naar een oplossing tegen de 
verspreiding van het coronavirus. Wereldwijd gaan experten de strijd 
aan om de pandemie terug te dringen. De hoop om zo snel mogelijk een 
vaccin te ontwikkelen en zo menslevens te redden is groot ... 

Ook als ziekenfonds vinden we het belangrijk om vaccins zo betaalbaar 
en toegankelijk mogelijk te maken. Zo voorzien we in tegemoetkomingen 
voor in België erkende vaccins en voor verschillende reisvaccins. 
Graag meer weten? Neem een kijkje op onze website www.mutplus.be, 
klik op ‘Ontdek jouw voordelen’ en ontdek voor welke vaccins je een 
tegemoetkoming kan bekomen.

Vo
or
w
oo
rd
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Heb jij al een Globaal Medisch Dossier?

Een wat?

Een Globaal Medisch Dossier (GMD) is een persoonlijk elektronisch medisch dossier dat beheerd wordt door je huisarts. Het bevat 
al jouw medische gegevens. Dit dossier zorgt voor een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen de artsen.

Waarom moet ik een GMD hebben?

Een GMD is niet verplicht, maar het levert je tal van voordelen op:

 Een GMD bevat al jouw medische gegevens: van vaccinaties tot behandelingen. Dat maakt het voor jouw arts, behandelende 
specialisten en eventuele toekomstige dokters een stuk makkelijker om jou te helpen zonder dat jij elke keer opnieuw jouw 
verhaal hoe�  te doen.

 Wanneer je een GMD aanvraagt, kan je tot 30% meer terugbetaald krijgen voor raadplegingen bij de huisarts. Het percentage 
hangt af van de ledencategorie waartoe je behoort.

 Een GMD is gratis. Je betaalt bij opening van het dossier 29,98 euro, maar je ziekenfonds betaalt je dat volledig terug. Het
GMD blij�  geldig tot het einde van het tweede kalenderjaar dat volgt op het jaar van de opening (bv. open je het nog in 2020, 
dan is het geldig t.e.m. 2022). Verander je ondertussen van huisarts? Vraag dan de gratis overdracht van je GMD naar je nieuwe 
huisarts aan.

Om te weten of je al dan niet over een GMD beschikt, kan je contact opnemen met je huisarts of met ons ziekenfonds. Je kan het
ook nagaan in het e-Loket (in de rubriek ‘ziekenfondsdossier’).

Heb je geen GMD?
Aarzel niet en vraag het meteen aan bij je huisarts.

Hij doet voor jou het nodige.

B

Kinderen tot en met 17 jaar die over een GMD beschikken en in orde zijn met de aanvullende bijdrage, krijgen het wettelijk 
remgeld bij een bezoek aan de huisarts of specialist volledig terugbetaald!
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Wat is remgeld?

Je ziekenfonds LM MUTPLUS.be betaalt het o�  ciële remgeld terug bij raadplegingen van huisartsen en arts-specialisten voor 
kinderen t.e.m. 17 jaar die beschikken over een globaal medisch dossier (zie pagina B). Een globaal medisch dossier kan je 
enkel laten openen door je huisarts (d.w.z. niet door een arts-specialist of een verpleegkundige).

Je hebt ongetwijfeld de term ‘remgeld’ al gehoord, maar wat is dat nu precies, remgeld?

Het remgeld is het 
verschil tussen het 
vastgelegde honorarium 
van de arts en wat de 
ziekteverzekering terugbetaalt. 
Honorariumsupplementen 
die boven op de vastgelegde 
tarieven worden gevraagd, 
bijvoorbeeld omdat de arts
niet geconventioneerd is, 
komen niet in aanmerking
voor terugbetaling en betaal
je zelf.

Kinderen t.e.m. 17 jaar krijgen 
bij een geconventioneerde arts 
alles terugbetaald. Iemand met 
een verhoogde tegemoetkoming 
betaalt slechts 1 euro remgeld 
en wie beschikt over een GMD 
en niet tot de vorige twee 
groepen behoort, kan tot 60% 
terugbetaald krijgen.

Geconventioneerde arts

Een geconventioneerde arts is een huisarts die zich aan de vastgelegde tarieven houdt en daarvoor wordt erkend. Niet-
geconventioneerde artsen kunnen nog een ereloonsupplement boven op de vastgelegde honoraria vragen. Daarvoor gee�  
het ziekenfonds geen tegemoetkoming.

Graag weten of jouw arts geconventioneerd is? Vraag het na bij de arts of in het ziekenhuis. 

Surf naar www.mutplus.be en raadpleeg onze ‘Handige tools’ (links onderaan op de openingspagina).

C

BEN JE ARBEIDSONGESCHIKT EN WENS JE 
HALFTIJDS HET WERK TE HERVATTEN?

Gefeliciteerd!

Vergeet evenwel niet om het voorafgaandelijke akkoord te vragen van de adviserend arts via onze 
medische dienst         02 209 49 72 -        medi@mutplus.be en dat ook bij elke verlenging (nieuw 
sinds 1 oktober 2020).

De documenten zijn beschikbaar op onze website www.mutplus.be of via de medische dienst.
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Een opname in het ziekenhuis is nooit aangenaam. En wanneer later de facturen toekomen, is het soms schrikken …. 

Hospitaal-Plus 100 en Hospitaal-Plus 200 komen tegemoet in de kosten voor ziekenhuisopname en dit
tot 15.000 euro (Hospitaal-Plus 100) en tot 25.000 euro (Hospitaal-Plus 200) per verzekerde. Hierin zitten onder andere:

- verblijfskosten in een één-, twee-, of meerpersoonskamer en de kamersupplementen. Bij een ziekenhuisopname met verblijf 
in een kamer voor twee of meer personen is er geen vrijstelling. Hetzelfde geldt bij een daghospitalisatie. Bij ziekenhuis-
opname met verblijf in een eenpersoonskamer wordt een vrijstelling van 150 euro toegepast. Deze vrijstelling wordt maximaal 
tweemaal per verzekeringsjaar toegepast, ongeacht het aantal hospitalisaties;

- de erelonen en de ereloonsupplementen beperkt tot 100% (bij Hospitaal-Plus 100) of 200% (bij Hospitaal-Plus 200) van de 
wettelijke RIZIV-terugbetaling van het gewone ereloon;

- geneesmiddelen tijdens de opname en implantaten die door de verplichte ziekteverzekering niet vergoed worden en dit ten 
belope van 75% van de factuurprijs, met een gezamenlijk plafond van 1.500 euro per opname;

- daghospitalisatie (one day clinic) met heelkundige ingreep;
- ziekenvervoer;
- medische kosten voor ambulante zorg 1 maand voor en 3 maanden na een opname die rechtstreeks met die opname verband 

houdt;
- farmaceutische producten.

D

HOSPITAAL-PLUS
Een betaalbare
hospitalisatie-

verzekering
 OP MAAT!

GRATIS voor kinderen tot en met 7 jaar
als één van beide ouders aangesloten is bij hetzelfde verzekeringsproduct (Hospitaal-Plus 100 of 200)

Voorwaarden
Leden die in orde zijn met de bijdrage voor de aanvullende 
diensten kunnen deze verzekering onderschrijven. Er is geen 
lee� ijdsvoorwaarde voor Hospitaal-Plus 100, wél voor Hospi-
taal-Plus 200 (nl. aansluiting vóór de lee� ijd van 66 jaar). 

Wachttijd
Er is een wachttijd van drie maanden, behalve voor personen 
die zonder onderbreking van een gelijkaardige kostendekkende 
hospitalisatieverzekering overstappen. De wachttijd vervalt in 
geval van hospitalisatie ingevolge besmetting door het
COVID-19-virus. 

Opgelet! Als je zwanger bent op het ogenblik van aansluiting 
zijn er speci� eke bepalingen van toepassing. Er is ook een
speci� eke reglementering voor de bestaande aandoeningen. 

Boven op de eerder vermelde verzekeringen Hospitaal-Plus
100 en 200, is er ook Hospitaal-Plus Continuïteit, een
verzekeringsproduct dat ervoor zorgt dat je bij de beëindiging 
van je collectieve hospitalisatieverzekering van je werkgever
(na een carrièreswitch, ontslag of het bereiken van de pensioen-
lee� ijd) vlot, zonder onderbreking en tegen een voordelig tarief
kunt overstappen naar de hospitalisatieverzekering Hospitaal-
Plus 200.

Voor een vrijblijvende o erte of meer informatie over onze hospitalisatieverzekering kan je onze dienst Hospitaal-Plus
contacteren op het e-mailadres        hplus@mutplus.be of bellen naar het nummer       0471 51 82 33.
Je kan uiteraard ook terecht in onze kantoren. Vraag naar de gedetailleerde brochure!
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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: Bij welke ziekte is de bloedsuikerspiegel verhoogd?
Het antwoord vind je in dit nummer.

Stuur ons de oplossing, met vermelding van je NAAM en ADRES, voor 1 januari 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: Blankenberge

Winnaar vorig spel: Sylvie Walravens (Oostakker) 

Winnaars kortingsbon: Dirk De Man (Baasrode) - Els Taverniers (2550 Kontich) -
Hilde Vandenbulcke (Kortrijk) - Albrecht Lefebre (Deerlijk)

Vief-lijn
Geef je op voor een praatje!

Soms is het � jn om even je hart te kunnen

luchten of gewoon een gezellig praatje te maken,

zeker als je minder mensen ziet dan je zou willen.

Een gemoedelijk gesprek

met de Vief-lijn kan dan een uitkomst zijn.

De Vief-lijn is beschikbaar van 1 t.e.m. 18 december 2020
tussen 9 en 17 uur.

Meld je aan vóór 1 december 2020 en laat weten
wanneer de Vief-lijn jou kan contacteren:

www.vief.be/warmsteweek2020

info@vief.be

02 538 59 05

Volg alle
COVID-19-updates

voor personen
met een handicap

De evolutie van COVID-19 is onvoorspelbaar. De adviezen en 

maatregelen wijzigen geregeld en dat maakt het niet altijd 

eenvoudig om te weten wat kan en niet kan.

Schrijf je in op de nieuwsbrief van het Vlaams Agentschap 

voor Personen met een Handicap (VAPH) en ontvang alle 

corona-updates over:

• de besteding van een per-

soonsvolgend of een persoon-

lijke-assistentiebudget;

• jouw zorg, ondersteuning, 

begeleiding, dagopvang of ver-

blijf bij een VAPH-voorziening;

• jouw tegemoetkoming voor een 

hulpmiddel.

Of neem een GRATIS abonnement
op het magazine Sterk.

Meer info:       
www.vaph.be 

www.vaph.be/nieuwsbrief

www.vaph.be/actueel/magazines

02 249 30 01

st*rk // september 2020 //

st*rk
STERKE VERHALEN VAN MENSEN MET EEN HANDICAP
SEPTEMBER 2020 // 35

P608419

Aan de slag in de gezonde buitenlucht

VRIJWILLIGERS STEKEN 
NATUURPUNT EEN HANDJE TOE
Terug naar school

“WE ZIJN OPTIMISTISCH 
EN GOED VOORBEREID”
Verdubbeling VAPH-tolkuren

OOK HORENDE MENSEN HEBBEN 
BAAT BIJ EEN TOLK VLAAMSE 
GEBARENTAAL

*
*
*



8 www.lm.be /november-december 2020

3 redenen
om je te laten
vaccineren

1
Vaccinatie

houdt je gezond

Vaccinatie is net zo belangrijk voor 
je gezondheid als gezonde voeding, 
drinkbaar water, voldoende beweging 
en kankerscreenings. Het is een 
van de eenvoudigste, snelste en 
veiligste voorzorgsmaatregelen die je 
gezondheid beschermen. Waarom ziek 
zijn of zelfs levenslang de gevolgen 
dragen als je het kan voorkomen? 
Er zijn meer dan 12 infectieziekten 
waartegen je je kan beschermen met 
een prikje.

2
Vaccinatie

beschermt je geliefden

Door je te laten vaccineren zorg je 
ervoor dat jij bepaalde besmettelijke 
ziekten niet gaat verspreiden in je 
onmiddellijke omgeving.

Want wanneer je ziek wordt, kan 
je ook je kinderen, kleinkinderen, 
(groot)ouders of vrienden besmetten. 
Een besmettelijke ziekte die voor 
jou misschien beperkte gevolgen 
hee� , kan levensbedreigend zijn 
voor personen die wegens lee� ijd of 
gezondheidsredenen niet gevaccineerd 
mogen of kunnen worden, ook al zijn ze 
net extra kwetsbaar.

Denk bijvoorbeeld aan mensen 
met bepaalde allergieën of met een 
verzwakt immuunsysteem, zoals 
leukemiepatiënten of mensen die een 
transplantatie gehad hebben. Voor hen 
is het heel belangrijk dat hun omgeving 
zo weinig mogelijk ziektes verspreidt en 
dus ook dat jij goed gevaccineerd bent.

3
Vaccinatie
redt levens

Vaccinatie kan het verschil betekenen 
tussen leven en dood. In Vlaanderen 
sterven jaarlijks nog heel wat mensen 
aan de gevolgen van griep.

Wist je dat 1 op de 1.000 mensen die 
mazelen doormaken eraan ster�  en dat 
er evenveel zijn die blijvende letsels 
hebben door hersenontsteking?

Door je goed te laten vaccineren kun je 
heel wat leed vermijden.

Meer info:
www.laatjevaccineren.be

Bij LM kan je rekenen op 
een tegemoetkoming voor 

vaccinatie. Surf naar
www.lm.be > voordelen
en diensten > vaccinatie 
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Ander vaccin
Van de personen die het afgelo-
pen jaar een vaccin (griep niet 
meegerekend) toegediend kregen, 
betrof het voornamelijk herha-
lingsvaccins (bv. pneumokokken, 
tetanus). Een kleinere groep ging 
voor een cocoonvaccin om naaste 
familieleden te beschermen (bv. 
kinkhoest) of een reisvaccin.

Huisarts
De (huis)arts blijkt met grote voor-
sprong de belangrijkste persoon 
te zijn bij wie we een jaarlijkse 
griepprik halen. De werkgever 
staat op de tweede plaats.

COVID-19-vaccin
Gaan we resoluut voor het 
COVID-19-vaccin of wachten 
we liever af tot we meer weten 
over de bijwerkingen? Je leest er 
binnenkort meer over…  

Hoe sta jij tegenover vaccinatie?

Als ziekenfonds zijn wij bezig met jouw gezondheid. En daar hoort vaccinatie 
bij. Er zijn tal van vaccinaties beschikbaar: basisvaccinaties voor de kleinsten, 
herhalingsvaccins op latere lee� ijd, reisvaccinaties, het griepvaccin… 
Binnenkort komt daar het coronavaccin bij.

Wij waren benieuwd om te weten hoe jij staat tegenover vaccinatie*. Sta jij in 
de rij voor een jaarlijkse griepprik of vind je dat enkel nodig voor risicogroepen? 
Jullie waren talrijk om jullie mening met ons te delen, waarvoor dank! Lees hier 
alvast de eerste resultaten.

Deelnemers
We ontvingen maar liefst 18.970 
antwoorden. Drie kwart van de 
deelnemers zijn 40-plussers, 
waarvan het leeuwendeel 
60-plussers zijn. Ongeveer de 
hel�  van de deelnemers gee�  aan 
te behoren tot een risicogroep 
(aandoening, hoge lee� ijd, 
werkzaam in de zorgsector…). 

Jaarlijkse griepprik
Bijna de hel�  van alle respondenten 
(47%) haalt een jaarlijkse griepprik.

• Van de personen die aangeven 
te behoren tot een risicogroep, 
haalt het merendeel (70%) een 
jaarlijkse griepprik, 17% laat zich 
nooit vaccineren en 13% laat zich 
vaccineren, maar niet jaarlijks.

• Jongeren laten zich minder vacci-
neren, terwijl 65% van 60-plus-
sers en 85% van de 80-plussers 
dit wel jaarlijks doet.

Geen griepprik omdat…
De personen die geen griepprik 
zetten, doen dit niet omdat ze 
niet tot een risicogroep behoren 
of omdat ze vinden dat het 
griepvaccin geen nut hee� . De 
overige deelnemers vermelden 
als reden onder meer dat ze 
zelden of nooit griep hebben, 
dat ze slecht reageren op een 
griepprik (bv. allergische reactie, 
ziek…) of er gewoon niet aan 
denken. 

Wist je dat?
• Voor de griepvaccins Alpharix 

Tetra©, Influvac Tetra© en 
Vaxigrip Tetra© ontvang je een 
hogere terugbetaling dan vorig 
jaar.

• Sinds 1 oktober werd de 
terugbetaling voor het 
griepvaccin uitgebreid
naar alle patiënten uit 
risicogroepen van COVID-19. 
Dit zijn voornamelijk personen 
met een chronische ziekte, 
zwangere vrouwen, personen 
vanaf 65 jaar, personen die 
in een instelling wonen, 
kinderen die langdurig met 
aspirine worden behandeld 
en personen die samenwonen 
met risicopatiënten of kinderen 
jonger dan 6 maanden.

• Alle personen vanaf 65 jaar 
kunnen het griepvaccin 
a� alen bij de apotheker 
zonder voorschri�  in de 
periode van 05/10/2020 t.e.m. 
02/04/2021. De apotheker 
mag het griepvaccin ook 
leveren aan bepaalde andere 
patiëntgroepen indien hij/zij 
aan bepaalde voorwaarden 
voldoet (opleiding gevolgd).

*De bevraging had als doel te polsen naar de 
houding van de deelnemers t.o.v. vaccinatie en 
dient geen wetenschappelijke doeleinden.
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VERKRĲ GBAAR 
VANAF 4 APRIL 2020

Laat je verrassen door een 
culinaire verwennerĳ  met maar 
liefst 200 gezonde en lekkere 
recepten. De recepten zĳ n 
samengesteld uit voedzame 
en kleurrĳ ke ingrediënten, 
geschikt voor personen 
met diabetes, waardoor je 
in een mum van tĳ d heerlĳ ke 
maaltĳ den op tafel zet!

RETAILPRĲ S: € 35
Voor leden 

te verkrĳ gen aan 
verminderd tarief

in de winkelrekken 
en shop.diabetes.be

A5 PROMO KOOKBOEK versie oud_nieuw.indd   1 25/03/20   09:20

Prediabetes = alarmfase

5% van de Belgen hee�  prediabetes. Dat 
betekent dat je verhoogde suikerwaarden 
hebt, maar er nog geen diabetes type 2 is 
vastgesteld. Je loopt een verhoogd risico 
het te ontwikkelen. Er is echter goed 
nieuws: door gezond te leven kan de ont-
wikkeling van diabetes type 2 vertraagd 
en zelfs voorkomen worden.

Waarom naar de podoloog?

Bij diabetes kan zenuwaantasting 
zorgen voor een verminderd gevoel in de 
voeten. Hierdoor wordt een wondje vaak 
te laat opgemerkt. Door een slechte 
doorbloeding zal een wondje ook 
minder snel genezen. Zo kan een klein 
probleem uitgroeien tot een ernstige 
infectie, zonder dat je het zelf in de 
gaten hebt. Een podoloog onderzoekt 
je voeten en start een behandeling op 
indien nodig.

Diabeteseducatie

Een diabeteseducator is meestal een 
verpleegkundige, diëtist of podoloog 
die een extra opleiding hee�  gevolgd. 
Hij gee�  je informatie over: 

• de ziekte: oorzaak, ziekteverloop, 
verwikkelingen, levensverwachting;

• het gunstige e� ect van levensstijl-
aanpassingen: voeding, rookstop, 
beweging;

• het erkennen en voorkomen van 
hypo- en hyperglycemie (te lage en te 
hoge bloedsuikerspiegel);

• het e� ect van geneesmiddelen op de 
glycemie;

• hoe je insuline moet inspuiten en 
je glycemie (bloedsuikerwaarden) 
meten;

• praktische tips: bv. op reis, uit eten…

Diabetes: laat je begeleiden
Diabetes tre�  1 op 10 volwassenen in België. Een duizelingwekkend hoog cijfer. We kunnen dan 
ook spreken van een diabetesepidemie. Personen met diabetes hebben recht op speci� eke
ondersteuning in een zorgsysteem. In ons land zijn er drie zorgsystemen: het voortraject,
het zorgtraject en de conventie.

Wat is diabetes?

Diabetes is een ziekte waarbij de 
bloedsuikerspiegel verhoogd is. 
Doordat de cellen in het lichaam te 
weinig suiker (glucose) opnemen, 
hoopt de suiker zich op in het 
bloed. De bloedvaten slibben 
dicht, waardoor er een grotere kans 
bestaat op hart- en vaatziekten, 
oogproblemen, aantasting van 
nieren, zenuwschade en voetwonden. 

Type 2 diabetes 

Het lichaam maakt onvoldoende 
insuline aan of de werking van de 
insuline neemt af. 

• Tre�  meer dan 90% van de mensen 
met diabetes. 

• Voornamelijk vanaf 40 jaar.
• Risicofactoren zijn erfelijke 

aanleg, overgewicht, ongezonde 
voeding, roken en gebrek aan 
lichaamsbeweging. 

• De meeste mensen nemen één 
of meer bloedsuikerverlagende 
tabletten. Op termijn kan een 
insulinebehandeling nodig zijn. 

Type 1 diabetes

Het eigen afweersysteem valt de 
bètacellen van de alvleesklier aan 
en vernietigt ze. Daardoor maakt het 
lichaam geen insuline aan.  

• Tre�  minder dan 10% van de 
mensen met diabetes. 

• Ontstaat meestal bij kinderen of 
jongvolwassenen. 

• Insuline-injecties zijn nodig vanaf 
de diagnose.

*Bron: het federale onderzoekscentrum voor volksgezondheid Sciensano

Met gezonde voeding en 
voldoende lichaamsbeweging 

kan je diabetes type 2 
voorkomen of de ontwikkeling 

langer uitstellen.

Voeding

De tijd van een streng diabetesdieet is gelukkig voorbij.
In het nieuwe kookboek van de Diabetes Liga ‘Lekker koken 
met diabetes’ vind je tal van heerlijke recepten.
LM-leden krijgen 10% korting en  betalen slechts 31,50 euro 
i.p.v. 35 euro. Vraag de kortingscode aan via www.lm.be >
LM Gezond > Voeding > Gezond koken met diabetes.
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Opvolging van personen met 
diabetes type 2 die nog niet 

met insuline of andere injecties 
worden behandeld, maar wel met 

leefstijladvies (voeding en beweging) 
en/of bloedsuikerverlagende 

tabletten.

HOE AANVRAGEN?

Via je huisarts

JE HEBT RECHT OP:

Basisbegeleiding

• Jaarlijkse tegemoetkoming voor
2 sessies van 30 minuten door een 
erkend diëtist en 2 sessies van
45 minuten bij een erkend podoloog 
(bij verhoogd voetrisico)

• Op voorschri�  van je huisarts

Extra begeleiding: 
diabeteseducatie

• Indien je voldoet aan twee criteria: 
lee� ijd 15-69 jaar + obesitas (BMI > 30)
en/of te hoge bloeddruk (arteriële 
hypertensie)

• Maximaal 4 sessies diabeteseducatie
• Bij een diabeteseducator, 

diëtist, thuisverpleegkundige, 
kinesitherapeut of apotheker

• Op voorschri�  van je huisarts
• Volledig gratis

ZELFCONTROLEMATERIAAL

Geen tegemoetkoming

Opvolging van personen
met diabetes type 2

 voor wie overwogen wordt
over te stappen van tabletten

naar inspuitbare medicatie
of die reeds behandeld worden

met injecties.

HOE AANVRAGEN?

Je huisarts, een diabetesspecialist en
jijzelf ondertekenen een contract ‘zorg-
traject diabetes type 2’. De adviserend 
arts van je ziekenfonds keurt dit goed 
als je voldoet aan de wettelijke criteria.

JE HEBT RECHT OP:

Gratis basisbegeleiding

• Jaarlijkse tegemoetkoming voor 
5 sessies diabeteseducatie van
30 minuten 

• Eenmalige tegemoetkoming voor
5 bijkomende sessies diabeteseducatie
in het kalenderjaar dat het zorgtraject 
wordt afgesloten of het daaropvol-
gende kalenderjaar 

• Door een diabeteseducator
• Op voorschri�  van je huisarts

Extra begeleiding

• Jaarlijkse tegemoetkoming voor 
2 sessies van 30 minuten bij een 
erkend diëtist en 2 sessies van
45 minuten bij een erkend podoloog 
(bij een verhoogd voetrisico)

• Op voorschri�  van je huisarts

ZELFCONTROLEMATERIAAL

Gratis voor personen die behandeld 
worden met insuline of injecteerbare 
incretinemimetica: 
• 1 bloedglucosemeter/3 jaar
• 150 bloedglucosestrips/6 maanden
• 100 lancetten/6 maanden

Gespecialiseerde begeleiding door 
een multidisciplinair team in het 
ziekenhuis voor personen met: 

• gevorderde diabetes type 2 die een 
complexe insulinebehandeling krijgen;

• diabetes type 1;
• zwangerschapsdiabetes.

HOE AANVRAGEN?

Via de diabetesspecialist in het zieken-
huis. De adviserend arts van je zieken-
fonds keurt dit goed als je voldoet aan 
de wettelijke criteria.

JE HEBT RECHT OP:

• Jaarlijkse tegemoetkoming voor
2 sessies van 45 minuten (op voor-
schri�  van de arts) bij een erkend po-
doloog (bij een verhoogd voetrisico)

• Diabeteseducatie door een verpleeg-
kundige-diabeteseducator en een 
diëtist

ZELFCONTROLEMATERIAAL

Gratis. Materiaal is a� ankelijk van de 
begeleiding die je krijgt en de manier 
waarop je je bloedsuiker meet (sensor 
of vingerprik) en waarmee je de insuline 
toedient (insulinepen of insulinepomp).

VOORTRAJECT ZORGRAJECT DIABETESCONVENTIE

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met 

Vragen over diabetes?

Diabetes Liga: www.diabetes.be  
Diabetes Infolijn 0800 96 333 
(gratis)
infolijn@diabetes.be

Check de tegemoetkoming van 
LM op www.lm.be > voordelen 

en diensten > diabetes

Scan de QR-code en download 
de brochure DIABETES



Wel vip, 
geen 
roomservice 
Check je uit bij Hotel Mama? Vergeet de roomservice, maar voor tal van andere zaken kan 

je rekenen op je ziekenfonds. Speel op safe en check meteen in bij de Liberale Mutualiteit.  

Voor je verplichte ziekteverzekering, juist. Maar ook voor een all-in-pakket aan voordelen,  

diensten en terugbetalingen.

Ontdek ze op www.lm.be en maak kans om een musthave Netflix-waardebon* te winnen.

* Surf snel naar www.lm.be/NL/student en wie weet... 
lig jij binnenkort heerlijk te bingewatchen 

in jouw zetel. 

Deze advertentie bevat enkel de voornaamste bepalingen  
over de ziekteverzekering van de Liberale Mutualiteit. 
Bij twijfel of betwisting gelden steeds onze statuten. 
Het wedstrijdreglement is terug te vinden via www.lm.be/NL/student. 
Zolang de voorraad strekt.




