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Ik mis het 
om hier 

mijn verhaal 
te kunnen 

doen.
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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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Voorwoord

Hoop voor 2021
Nog even doorbijten en ons leven ziet er weer helemaal anders uit. Opnieuw 
familie en vrienden ontmoeten, op restaurant en naar de kapper gaan, leuke 
hotelletjes boeken, dromen van verre reizen… Ondertussen worden de dagen al 
een beetje langer en lonken de zomerse terrasjes en de lange avonden.

En toch is het niet voor iedereen altijd rozengeur en maneschijn. Heel wat 
mensen, zowel jong als oud, kampen met mentale problemen of piekeren er op 
los. Al dan niet veroorzaakt door deze soms uitzichtloze coronaperiode. 

In dit eerste magazine van 2021 getuigen veelal jonge mannen en vrouwen over 
hun twijfels en hun zorgen. Topsporter Hanne Maudens bezweek bijna aan de 
druk om te presteren en zette een stapje terug. Actrice Leen Dendievel schreef 
haar gevoelens over de dood uit in een boek. Jef Willem alias dj Jef Eagl worstelde 
met de zelfmoord van maar liefst 31 kennissen. Illustrator en cartoonist Chrostin 
(Christina De Witte) moedigt jongeren aan om body positivity uit te stralen. En 
onze eigen Hop-in vrijwilligster Miriam Hauben getuigt dat heel wat mensen nood 
hebben aan een luisterend oor. 
Veel leesgenot, moed en hoop gewenst voor als ook jij even 
in een dipje zit. Ondertussen wagen moedige jongeren 
met succes de stap naar het ondernemerschap.

Alles komt goed!

Cathy De Waele 
Algemeen directeur, 
LM Oost-Vlaanderen
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actie vind je op www.whatthecup.be



Hanne 
Maudens (23)
woont in Wetteren, 
studeert 
orthopedagogiek, 
houdt van paarden, 
skiën en reizen en 
is professionele 
atletiekatlete.

4



MIJN VERHAAL

5

Ex-meerkampster Hanne Maudens

 “Ik heb diep gezeten, maar nu voel ik  
mij zoveel sterker.”
 
Professionele atletiekatlete Hanne Maudens (23) werd tot vorig jaar aanzien als the next big thing na 
onze bekendste Belgische meerkampster, Nafi Thiam. Na enkele woelige jaren besloot ze in augustus 
de meerkamp voorgoed achter zich te laten. Ze hoopt de sportvreugde terug te vinden in de 400 en de 
800 meter. 

Je atletiekcarrière ging van start toen 
je amper zes was. Hoe kwam je voor 
het eerst in contact met de sport? 
“Ik ben gestart met atletiek op de piste 
van Vlierzele. Mijn interesse in atletiek 
werd al van kindsbeen af aangewak-
kerd, want ik ging vaak mee toen mijn 
moeder ging lopen in het bos. Zij legde 
zich toe op het speerwerpen en intus-
sen is ze ook trainer B in de meerkamp. 
Doordat ik al van jongs af aan allerlei 
disciplines beoefende, leek een toe-
komst als meerkampster vanzelfspre-
kend.”

In 2013 volgde je eerste grote compe-
titie.  
“Ja, ik heb deelgenomen aan de Euro-
pese jeugdspelen in Utrecht waar ik 
tweede werd in het verspringen. Toen 
kwam alles in een stroomversnelling. 
Op de Jeugd Olympische Spelen van 
2014 in China eindigde ik vierde in 
het verspringen en nadien volgden de 
meerkamp competities op het EK en 
WK voor junioren. Ik was groot, sterk en 
snel, dus ik sleepte er vaak medailles 
in de wacht. Ik blonk uit in alle disci-
plines, dus zo raakte ik verzeild in de 
meerkamp.” 

Je ticket voor de Spelen van Tokio vol-
gende zomer lag binnen handbereik, 
maar je nam een drastische beslissing. 
De meerkamp laat je definitief achter 
je en ruil je in voor de 400 en de 800 
meter.

“Inderdaad. Ik ben iemand die heel po-
sitief in het leven staat, maar vorig jaar 
zat ik op een dieptepunt. De techniek 
werd zo belangrijk in de meerkamp en 
het werd voor mij steeds moeilijker. Het 
maakte me gek om daar constant op 
te oefenen. Ik zag het echt niet meer 
zitten. Je behaalt mooie resultaten en 
blijft daarom verder doen, maar op 
lange termijn is dat niet vol te houden. 
Ik had een burn-out en was mezelf com-
pleet verloren.” 

“Ik verzweeg mijn 
blessure jaren voor 
iedereen. Achteraf bleek 
mijn scheenbeen bijna 
door. Het verbaast me 
dat niemand dat ooit 
opmerkte” 
Viel die beslissing bij iedereen in 
goede aard? 
“Nadat ik elfde werd op het WK van 
2019 bood Sport Vlaanderen me een 
contract aan. Dat ik de meerkamp dit 
jaar vaarwel zeg, kunnen sommige 
mensen maar moeilijk begrijpen. Dat 
contract is natuurlijk stopgezet, en ook 
mijn ouders konden het aanvankelijk 
moeilijk plaatsen dat ik zoiets ‘zomaar’ 
wegsmijt. Ik zag het mentaal niet meer 
zitten, maar ik had ook al enkele jaren 
te kampen met een scheenbeenbles-

sure. Daar wist niemand van, zelfs mijn 
ouders en mijn trainer (Wim Vandeven, 
red.) niet. Ik wilde niet rusten en de 
drang om te presteren op het Europees 
kampioenschap in Gävle van 2019 was 
voor mij echt groot. Het was zwaar om 
dat de hele tijd voor mezelf te houden 
en eigenlijk begrijp ik niet dat niemand 
het ooit opmerkte. Net voor het WK in 
Doha bracht ik mijn trainer op de hoog-
te en na het kampioenschap gingen 
we langs bij de dokter. Bleek dat mijn 
scheenbeen bijna volledig door was.”

Bracht het extra druk met zich mee dat 
je ‘the next big thing’ na Nafi Thiam 
werd genoemd?
“Ja, ik stond altijd in haar schaduw. Ze is 
uitzonderlijk getalenteerd en ik gun het 
haar van harte, maar het was wel moei-
lijk om altijd net na haar te eindigen. Ik 
vond het wel fijn om haar op de 200 en 
de 800 meter te verslaan. Zo’n dingen 
worden wel opgemerkt door de pers.” 

Hoe voel je je nu? 
“Fysiek en mentaal veel beter. Ik heb 
heel diep gezeten, maar ik ben er ster-
ker uitgekomen. Het voelt ook goed 
om er open over te kunnen praten. Al 
is het verleden echt wel een afgesloten 
hoofdstuk, nu wil ik me focussen op de 
toekomst. Ik probeer me nu ook in te 
zetten voor projecten over mentale ge-
zondheid en topsport. Het allerbelang-
rijkste is een goed evenwicht vinden, in 
eender wat je doet.”
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Pascal Braeckman: klankman,  
wereldreiziger en hardwerkende  
levensgenieter 
Hij was jarenlang de vaste licht- en geluidsman 
van Clouseau en verzorgt al dertig jaar de klank 
voor tv-programma’s zoals ‘De Mol’, ‘De Bende 
van Wim’ en ‘De wereld rond met tachtigjarigen’. 
Maar Pascal Braeckman kennen we voornamelijk 
als de vaste reiscompagnon van Tom Waes. “Ik 
ben misschien wel de bekendste klankman van 
België, maar je kent er ook maar één natuurlijk.”

Hoe ben je van klankman naar bekend tv-gezicht geëvolu-
eerd?
“In het begin van mijn carrière deed ik vooral modeshows. 
De technische kant natuurlijk, model worden heeft er nooit 
ingezeten (lacht). Daarna ben ik voor muziekgroepen begin-
nen werken, waaronder Clouseau, Barry White en Soulsister. 
In 1989 ben ik ook de klank beginnen doen voor tv-pro-
gramma’s. Tijdens de eerste aflevering van ‘Tomtesterom’, 
het programma van Tom Waes, moest Tom alleen in het bos 
blijven. Hij had een aanspreekpunt nodig. Daaruit kwam het 
idee om mij mee in beeld te nemen. De kijkers vonden dat 
tof, dus we hebben dat zo gehouden.”

Hoe voelt het om als man achter de schermen plots in de 
spotlight te staan? 
“Dat is tof. Als ik naar een festival ga, dan vragen veel men-
sen een selfie met mij. Ik vind dat zeker niet erg, ik zie dat 
als herkenning. Dat wil zeggen dat mensen het leuk vinden 
wat je doet. Je moet daar blij mee zijn, voor hetzelfde geld 
vinden ze je een ongelooflijke eikel.”

“Het heeft wel een tijdje geresulteerd in minder werk. Men-
sen herkennen mij en roepen mijn naam tijdens opnames, 
dat is niet zo handig. Het is ook niet fijn als de klankman 
meer aandacht krijgt dan de presentator. Dat is ondertussen 
wel al een pak beter geworden.”

Je hebt al heel wat tv-programma’s mee geproduceerd als 
klankman. Welk springt eruit? 
“De programma’s met Tom Waes zijn altijd heel tof om te 

doen. ‘Reizen Waes’ maken we bijvoorbeeld altijd met een 
ploeg van een man of vier. Dat is fijn, want ondertussen zijn 
dat allemaal vrienden geworden. Met je vrienden op verlof 
gaan, dat is tof. Let op, het is wel hard werken. Alles moet 
minder en minder kosten, dus proberen we zoveel mogelijk 
te doen met zo weinig mogelijk tijd. ‘Wauters vs Waes’ was 
ook heel leuk om te maken. Ik kende Koen al van bij Clou-
seau en was in dat programma zijn vaste klankman. Dat 
heeft Tom mij later nog vaak doorgestoken. (lacht)”

“Ik ben heel graag thuis, maar ik ben 
ook heel graag weg. In een normaal 
jaar ben ik ongeveer 100 à 150 
dagen in het buitenland, allemaal 
werkgerelateerd”
Je reist heel veel voor je werk. Ben je van nature een reislus-
tig persoon? 
“Absoluut. Ik ben heel graag thuis, maar ik ben ook heel 
graag weg. Afgelopen jaar was dat, door de coronacrisis, een 
pak minder. In een normaal jaar ben ik ongeveer 100 à 150 
dagen in het buitenland, allemaal werkgerelateerd.”

Wil je graag in het buitenland wonen? 
“Ik droom er niet van, maar ik sluit niet uit dat het er nog van 
komt. Mocht ik naar het buitenland trekken, dan wordt het 
waarschijnlijk Latijns-Amerika. Ik ben verzot op de gemoe-
delijke sfeer die daar heerst. Vooral landen als Argentinië en 
Paraguay spreken mij aan. Lekker eten, goed weer en mooie 
vrouwen, meer heb ik niet nodig! (lacht)”

Zijn er plaatsen in de wereld waar je nog niet geweest bent, 
maar die je zeker nog wil bezoeken? 
“Ik wil absoluut nog naar Sint-Petersburg in Rusland. Weinig 
mensen weten dat, maar ik ben eigenlijk van daar afkomstig. 
Mijn overgrootvader was minister van mijnbouw aan het hof 
van de tsaar. Ik zou graag eens zien hoe het leven daar was 
in die periode en hoe mijn overgrootvader leefde.”



Pascal Braeckman (58)  
groeide op in de streek 
rond Halle en woont nu in 
Hoboken. Hij werkte lang als 
klankman voor verschillende 
muziekgroepen en is nu 
voornamelijk bekend als de 
vaste klankman 
van Tom Waes. 
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Je bent er nu 58, hoe lang zie je jezelf dit werk nog doen? 
“Ik hoop zo lang mogelijk. Het is niet dat ik kan stoppen en 
rentenieren voor de rest van mijn leven. Mijn vrouw en ik 
leven niet rijkelijk, maar we leven wel goed. We hebben niets 
te kort, dat is op zich al een ongelooflijke luxe. Ik werk heel 
veel, dus daarom vind ik dat we onszelf weinig moeten ont-
zeggen. Door die vele reizen ben ik rijk aan herinneringen en 
ervaringen, dat is minstens even belangrijk.”

“Ik heb hier thuis ook een audiopoststudio gebouwd. Als 
het voor mij fysiek te zwaar wordt om mee de baan op te 
gaan, dan kan ik hier nog werken. Ik ben er nog niet zo lang 
mee bezig, maar heb toch al enkele mooie projecten mogen 
doen.”

Een klankman leidt een zeer onregelmatig leven. Hoe is dat? 
“Dat is soms lastig omdat je moeilijk afspraken kan maken. 
Het gebeurt dat ik op maandag tot drie uur ’s nachts moet 
draaien en dat ik op dinsdagochtend al om zes uur ergens 
anders moet zijn. Bij mij is mijn werk mijn leven en omge-
keerd. Als het op het werk niet goed gaat, zal dat sowieso 
een invloed hebben op mijn humeur. Het is ook belangrijk 
dat je een partner hebt die dat aanvaardt. Uiteindelijk kies 
jij voor de job en je partner moet het daar dan maar mee 
doen.”

Wat betekent gezondheid voor jou? 
“Als ik mijn werk goed wil kunnen doen, moet ik gezond zijn. 
Dat is voor mij het voornaamste. Door mijn werk ben ik al 
vaak in contact gekomen met mensen met een beperking. De 
kracht die die mensen hebben en doorgeven aan anderen is 
prachtig, ik sta daar iedere keer weer van versteld.”

“Omdat ik op televisie kom, zien veel 
mensen mij als een rolmodel. Maar in 
het licht van alle wereldproblemen is 
dat gestotter eigenlijk twee keer niets”
Je stottert al van kindsbeen af. Heb je daar vaak problemen 
mee gehad? 
“Ik heb dat zeker als een probleem ervaren, maar nooit in die 
mate dat het een trauma werd. Ik speelde voetbal, heb altijd 
goed gestudeerd en toffe jobs gehad, dat helpt om dat te 
relativeren. Omdat ik op televisie kom, zien veel mensen mij 
als een rolmodel. Sommigen vragen mij dan raad of komen 
eens tot bij mij om daarover te praten. Ik geef altijd dezelfde 
tip: trek het je zo weinig mogelijk aan. Dat is gemakkelijker 
gezegd dan gedaan, maar het werkt wel. In het licht van alle 
wereldproblemen is dat gestotter eigenlijk twee keer niets 
hé.”

Je besliste om drastisch te vermageren. Hoe hoog was de 
nood? 
“Ik voelde mij echt niet goed meer. In het buitenland, die 
bergen op en af, dat was een probleem aan het worden. Ik 
ben dertig kilo vermagerd, zonder mijn levensstijl drastisch 
om te gooien. Dat is voor mij moeilijk omdat ik bijna dage-
lijks buitenshuis eet. Met de ploeg eten we dan eens een pak 
frieten of een broodje. Als ik merk dat mijn broek opnieuw 
begint te spannen, dan is het tijd om op te letten. Ik heb al 
mijn grote hemden en broeken weggesmeten, die wil ik nooit 
meer aandoen. Ik wil niet meer terug naar die periode en dat 
herinnert mij daaraan.”

“Ik ben dertig kilo vermagerd, zonder 
mijn levensstijl drastisch om te gooien. 
Ik heb al mijn grote hemden en 
broeken weggesmeten, die wil ik nooit 
meer aandoen” 
Je bent grootvader van drie kleinkinderen. Hoe moeten we 
ons bompa Pascal voorstellen? 
“Ik zie ze alle drie heel graag, maar dat betekent niet dat ik 
hen veel zie. Ik vind dat niet erg, dat is goed zo voor mij. Ik 
heb zelf nog altijd een heel actief leven. Ik ben niet de opa 
die verlof neemt om ze op te halen van school. Ik zou er wel 
graag een traditie van maken om jaarlijks een weekje met 
hen weg te gaan.”

Je bent al meer dan veertig jaar een koppel met An. Wat is 
het geheim voor zo’n lange relatie? 
“Zij zegt altijd: ‘dat jij zo vaak weg bent!’ (lacht). Ik denk dat 
het vooral belangrijk is om elkaar te accepteren. Tijdens de 
eerste lockdown ben ik zeven weken thuis geweest. Dat had-
den we eigenlijk nog nooit meegemaakt. Ik had daar aanvan-
kelijk wel wat schrik voor, maar het is fantastisch verlopen. 
Het heeft ons nog dichter bij elkaar gebracht.”

Waar word je gelukkig van? 
“Er zijn heel veel zaken die mij gelukkig kunnen maken. Ik 
ben een gelukkige mens in het algemeen. Een job die goed 
gegaan is of thuis iets in elkaar steken, daar word ik al goed-
gezind van. Zelfs een dag eens helemaal niets doen kan mij 
in een goede stemming brengen.”

Is er iets waar knuffelbeer Pascal een echte hekel aan heeft? 
“Eigenlijk niet. Ik heb wel eens kleine ergernissen zoals ie-
dereen, maar door zo veel te reizen en dingen mee te maken, 
heb ik enorm leren relativeren. Er is niets waar ik een echte 
bloedhekel aan heb, maar als ik dan toch iets moet noemen: 
ansjovis! (lacht)”
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Onze voordelen

Het nieuwe LevensMomentenmagazine 
is er, je vindt er al onze voordelen op 
een rijtje. Bij elk LevensMoment hoort 
ook een postkaartje met een gepaste 
illustratie en tekst. Je kan ze gebruiken 
om iemand te bedanken, feliciteren of 
troosten. De kaartjes en het magazine 
kan je eenvoudig bestellen op 
www.lm.be of afhalen in je LM-kantoor.

Al onze voordelen vind je terug op 
www.lm.be/oost-vlaanderen

 

IN DE KIJKER

Nieuwe 
LM-voordelen in 2021

 NIEUW! SONDAGEMATERIAAL, VLOEIBARE VOEDING
 EN DOORLIGWONDEN

LM biedt een tussenkomst van 50% op de aankoopprijs van 
sondagemateriaal, vloeibare voeding en verzorgend materiaal tegen 
doorligwonden. Dit met een maximum van 150 euro per jaar voor alle 
tussenkomsten samen. 

 NIEUW! PSORIASIS, ZIEKTE VAN CROHN  
 EN MUCOVISCIDOSE  
 
Je krijgt een tussenkomst van 100% van het lidgeld bij een patiëntenvereni-
ging en een tussenkomst van 50% van de oplegkosten van specifieke behan-
delingen en geneesmiddelen. Dit met een maximum van 150 euro per kalen-
derjaar voor alle tussenkomsten samen.

 NIEUW! LM ZORGPUNT - 078 050 551

Zorg dragen voor jezelf of iemand anders is niet altijd even gemakkelijk. 
Tijdens een periode met ‘zorgen’ komt heel wat kijken. Ook de huidige toe-
stand omtrent COVID-19 wekt veel vragen op bij zorgbehoevenden, zieken en 
hun omgeving. LM zorgconsulenten Debbie, Celine en Hera staan 24/24, 
7 dagen op 7 voor je klaar om je te helpen met al je vragen over ziekte en zorg. 
Onze consulenten zorgen voor een persoonlijke begeleiding voor, tijdens en 
na een ziekenhuisopname. Indien gewenst komen de zorgconsulenten gratis 
bij je langs in het ziekenhuis of aan huis.
Wil je een huis- of ziekenhuisbezoek aanvragen of heb je een vraag voor onze 
consulenten? Bel 078 050 551 , stuur een e-mail naar zorgconsulent.ov@lm.be 
of vul het formulier in op de website www.lm.be

Elk leven telt een aantal belang-
rijke momenten:

geboorte, afstuderen, ziekte, overlijden… 
Of het nu goede of kwade momenten zijn, 
ze betekenen altijd een omslag in ons 
leven. Gelukkig is er de Liberale Mutualiteit 
die voor elk LevensMoment een omslag 
met voordelen voor je in petto heeft.

Voor elk 
LevensMoment 
een omslag met 
voordelen

LM
voordeel

hospitalisatieverzekering

tandverzekering

alternatieve geneeswijzen,...

LevensMoment
ziekte

logo’s
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Christina De Witte (24) 
alias Chrostin is geboren en 
getogen in Mechelen. Ze is 
illustrator en cartoonist, was 
vijf jaar lang huiscartoonist voor 
Flair en bracht al drie boeken 
uit. 
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“ Het leven is te kort om je zorgen  
te maken over hoe je eruitziet ” 

Christina De Witte is een Belgische illustrator en cartoonist. Ze werd bekend met haar Cartoon en 
alter ego Chrostin, was vijf jaar lang huiscartooniste voor Flair en bracht ondertussen zelf al drie 
boeken uit. Ze gebruikt haar platform om zich uit te spreken over maatschappelijke thema’s zo-
als het klimaat, racisme en body positivity. “Dingen waarmee ik het niet eens ben, die kan ik niet 
zomaar laten voorbijgaan.”  

Spreken we in dit interview met  
Christina of met Chrostin? 
“Beiden, maar dan misschien nog 
meest met Christina. Ik ben wel vaak 
bezig met Chrostin, maar ik doe ook 
nog veel andere creatieve zaken. Ik zie 
mijn alter ego, Chrostin, eigenlijk meer 
als een uitlaatklep voor mezelf. Ik heb 
altijd mijn zin kunnen doen en frustra-
ties, gedachten of gelukkige gevoelens 
kunnen uiten. Chrostin blijft een deel 
van mezelf en dat ga ik niet snel afsto-
ten. Alles is zo ontstaan, begonnen en 
zo zal alles ook eindigen.”

In 2018 debuteerde je met je eerste 
boek, een gids voor tienermeisjes. Een 
jaar later volgde al je tweede boek. On-
dertussen ligt zelfs je derde publicatie 
al in de rekken. Wat is het volgende dat 
we mogen verwachten? 
“Mijn volgende idee is om een graphic 
novel te maken. Dat is een idee dat al 
lang klaarligt, maar corona heeft daar 
een stokje voorgestoken. Ik ging inspi-
ratie opdoen in Thailand, maar dat is 
nu in het water gevallen. Ik wou niet 
bij de pakken blijven zitten, dus on-
dertussen heb ik mijn eigen webshop 
opgericht. Die draait een pak beter dan 
ik had verwacht. Ondernemen in deze 
tijden jaagt veel mensen schrik aan, 
maar als de toekomst onzeker is, dan 
zijn de opties eindeloos.”

Chrostin is niet op haar mondje geval-
len. Je spreekt je uit over maatschappe-
lijke thema’s zoals klimaat en racisme. 

Hoop je daarmee andere jongeren te 
inspireren? 
“Ik denk dat inspireren eerder een ge-
volg is van hetgeen ik probeer te doen. 
Dingen waarmee ik het niet eens ben 
kan ik niet zomaar laten voorbijgaan. 
Ik heb een groot kanaal en bereik veel 
mensen, dus ik vind het mijn plicht om 
dat te doen. Let op, ik heb daar niet 
bewust voor gekozen, dat strijdvaar-
dige element zit gewoon in mij. Maar 
dat wil niet zeggen dat het soms niet 
vermoeiend is.”

Je kan je kleden, 
versieren en maquilleren 
zoals je wil, mij maakt 
het niet uit als het jou 
gelukkig maakt 
Je bent ook fel voorvechtster voor body 
positivity. Geloof je in de leuze: een 
gezonde geest in een gezond lichaam?
“Daar zit zeker wel een grond van waar-
heid in. Er zijn veel extremen in de we-
reld waarmee ik nooit akkoord zal gaan. 
Zowel de hele dieetcultuur als de ‘fat 
shaming culture’ vind ik absurd. Ik ben 
van mening dat je vooral moet luisteren 
naar je lichaam en niet naar wat ande-
ren over jou denken. Body positivity 
betekent voor mij ook gewoon vrijheid. 
Je kan je kleden, versieren en maquil-
leren zoals je wil, mij maakt het niet uit 
als het jou gelukkig maakt.”

Heb je het zelf soms moeilijk om je 
eigen lichaam te accepteren? 
“Vooral als tiener had ik het daar soms 
lastig mee. Rond die periode in mijn 
leven voelde ik mij nergens op mijn 
plaats. Toen ik in Brussel ging studeren 
stapte ik volledig uit mijn comfortzone. 
In die hippe en multiculturele stad was 
ik een plots een muurbloempje, terwijl 
ik in het middelbaar altijd ‘die Aziaat’ 
was. Daar werd ik er altijd op gewezen 
dat ik anders was. Zelfs in die mate 
dat je begint te denken dat anders ook 
verkeerd is.”

“Ik heb er dus zeker mee geworsteld. Je 
begrijpt niet waar dat vandaan komt, je 
hebt nog geen besef van nuance en je 
weet ook niet dat andere jongeren zelf 
onzeker zijn en daarom anderen neer-
halen. Nu heb ik daar helemaal geen 
last meer van. Tenslotte kan je dat toch 
niet veranderen.”

Heb je nog een tip voor jongeren die 
onzeker zijn over hun lichaam? 
“Er bestaat niet één wondertip, dat 
is voor iedereen anders. Iets wat mij 
vooral geholpen heeft, is mijn sociale 
media anders aanpakken. Vroeger volg-
de ik veel meisjes en vrouwen met een 
ogenschijnlijk perfect leven. N0u volg 
ik vooral accounts die mij gelukkig ma-
ken. Dat heeft mij echt een groot pak 
vooruitgeholpen.”

Meer werk zien van Christina? Volg 
haar op Instagram @Chrostin.

MIJN LICHAAM
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LEMMIE KLEURT

Kleur mij en maak  
iemand blij
Kleur mij en maak iemand blij is een campagne van de Libe-
rale Mutualiteit van Oost-Vlaanderen. Deze actie zet leerlin-
gen in het lager onderwijs aan het kleuren. Met als resultaat 
dat er vele mooie kleurplaten een lach toveren op het gezicht 
van zij die het nodig hebben. Zowel de familieleden van de 
kinderen als bewoners en zorgpersoneel van het woonzorg-
centrum willen we hiermee een hart onder de riem steken. 

Lemmie, de gezondheidsmascotte van LM Oost-Vlaanderen, 
kwam op bezoek in KBO College Sleutelbos te Oudenaarde. 
Hij riep de kinderen op om hun beste kleurtalenten boven te 
halen. Alle leerlingen van het eerste, tweede en derde leer-
jaar kleurden maar liefst 130 prenten. Waarvan de helft aan 
het woonzorgcentrum Het Heilig hart werd geschonken. 

Ilse De Swaef, directeur van de school: “De kinderen waren 
dol enthousiast. De actie was niet enkel een leuk, maar voor-
al ook een waardevol leermoment. De leerlingen leerden om 
in deze ongewone tijden iets te schenken aan een ander.  

Ann-Valerie, Comfortzorgcoördinator te Campus Kloosterhof: 
“Dit is een super leuk initiatief. De tekeningen toveren een 
lach op het gezicht bij de bewoners en het verzorgend per-
soneel. Zo’n klein gebaar van grote betekenis geeft ons een 
extra duwtje in de rug.

Cathy De Waele, algemeen directeur LM Oost-Vlaanderen: 
“Met onze actie willen we de kinderen een fijn en creatief 
moment bezorgen én een eenzame persoon opbeuren met 
een mooie tekening. Het is heel leuk om te zien dat we daar-
in geslaagd zijn.”

Wil jouw school ook 
deelnemen aan de 
actie? Stuur een e-mail 
naar: school.ov@lm.be
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KEN JE RECHT 

Hoe verwerf je de  
Belgische nationaliteit ? 
Een vreemdeling die de Belgische 
nationaliteit wil verkrijgen, moet een 
verklaring afleggen bij de ambtenaar 
van de burgerlijke stand. Daarna volgt 
een politioneel onderzoek. Op basis 
van dit onderzoek schrijft het Openbaar 
Ministerie een advies. Een negatief ad-
vies zal ertoe leiden dat de Belgische 
nationaliteit wordt geweigerd. Tegen 
een nationaliteitsweigering kan beroep 
worden aangetekend bij de rechtbank.

Om de Belgische nationaliteit te verkrij-
gen, moeten een aantal voorwaarden 
worden vervuld. De vreemdeling moet 
meerderjarig zijn. Indien hij niet in Bel-
gië is geboren én hier sindsdien wettig 
verbleef, moet hij minstens vijf jaar 
met wettige verblijfsdocumenten zijn 
hoofdverblijfplaats hebben in het land. 
Er moet daarnaast een bewijs worden 
voorgelegd van:
- taalkennis (een van de drie lands- 

talen)
- maatschappelijke integratie 
- economische participatie

De taalkennis en de maatschappelijke 
integratie kunnen worden bewezen 
door erkende taalcertificaten, een 
diploma van Nederlands, Frans of Duits 
hoger secundair onderwijs in de Euro-
pese Unie, een beroepsopleiding van 
minstens 400 uur, een inburgeringsat-
test, of het bewijs dat de vreemdeling 
al vijf jaar onafgebroken tewerkgesteld 
is geweest in België.

De economische participatie wordt 
bewezen door, gedurende een vooraf-
gaande periode van vijf jaar, hetzij min-
stens 468 arbeidsdagen of werkdagen 
in overheidsdienst aan te tonen, hetzij 

te staven dat er minstens zes kwartalen 
sociale bijdragen als zelfstandige in 
hoofdberoep werden betaald.
De economische participatie moet in 
principe niet worden bewezen, indien 
de vreemdeling ofwel getrouwd is met 
een Belg en met deze persoon al ten 
minste drie jaar (in België) samenleeft, 
ofwel ouder is van een minderjarig kind 
met Belgische nationaliteit. Er geldt 
eveneens een vrijstelling voor econo-
mische participatie, indien er sprake 
is van een handicap of invaliditeit, die 
het functioneren op de arbeidsmarkt 
onmogelijk maakt.
 
Naast dit korte traject na vijf jaar wettig 
verblijf, bestaat er ook een lang traject, 
waarbij de mogelijkheid bestaat om de 
Belgische nationaliteit aan te vragen na 
10 jaar wettig verblijf en bewijs van:
- taalkennis 
- deelname aan het leven van de  

onthaalgemeenschap

Het is niet altijd duidelijk wat de wet 
daarmee bedoelt. Deze bepaling kan 
aanleiding geven tot diverse toepas-
singen. Er circuleren wel een aantal 
ministeriële richtlijnen die stellen dat 
onder “onthaalgemeenschap” niet de 
culturele gemeenschap van de vreem-
deling mag worden verstaan. Hierdoor 
komt deze voorwaarde eigenlijk ook 
neer op een algemene integratie in de 
Belgische maatschappij.

Er kan echter een weigeringsgrond 
worden ingeroepen door het Openbaar 
Ministerie. De Belgische nationaliteit 
wordt niet toegekend, indien er een 
“gewichtig feit” bestaat. Het gaat 
onder meer om: (1) ernstige criminele 

veroordelingen dan wel veroordelingen 
wegens sociale of fiscale fraude, (2) 
lidmaatschap van een gevaarlijke of 
terroristische organisatie, en (3) de 
onmogelijkheid om verblijfplaats of 
identiteit te controleren. In dergelijke 
gevallen wordt de nationaliteit bijna 
automatisch geweigerd. Daarnaast 
kunnen een gewichtig feit zijn: (1) 
lichtere strafveroordelingen, (2) een 
lopend strafonderzoek, en (3) een 
schijnhuwelijk of schijnsamenwoning. 
In deze gevallen wordt de ernst geval 
per geval beoordeeld. Bovenop deze 
specifieke weigeringsgronden kan het 
Openbaar Ministerie naar eigen inzicht 
andere gebeurtenissen of omstandig-
heden kwalificeren als een “gewichtig 
feit.” Soms wordt er bijvoorbeeld een 
gebrek aan interesse om te werken 
aangehaald of onvoldoende contacten 
met de lokale bevolking. Als de vreem-
deling hiermee niet akkoord gaat, is 
het aan de rechtbank om na te gaan of 
deze aantijgingen kloppen en voldoen-
de kwalijk zijn.

Heb je een juridische vraag? 
Je kan Anthony spreken in alle LM-kan-
toren in Oost-Vlaanderen. Maak een af-
spraak of stel je vraag op 0473 22 17 80
of advocaat.roegiers@proximus.be.
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Leen Dendievel (37)
is bekend als actrice van 
theater en televisie. Sinds 
zes jaar schrijft ze ook 
boeken. Na ‘Hard’ over 
liefdesverdriet en ‘Asem’ 
over angsten, bracht ze 
recent haar eerste roman, 
’Georges & Rita’, uit. 
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“Ik vind de dood geen taboe. We gaan 
toch allemaal dood”
Met twee psychologisch getinte boeken over liefdesverdriet en angsten op haar palmares, leek het 
actrice en schrijfster Leen Dendievel (37) tijd voor iets anders. In een jaar dat er ook voor haar hele-
maal anders uitzag, bracht ze haar eerste fictieve roman uit. “Georges & Rita gaat over zoveel meer 
dan euthanasie. Als je familie hebt, dan is dit een herkenbaar verhaal.”

De drie boeken die je schreef gaan 
allemaal over maatschappelijke the-
ma’s. Vanwaar het idee om iets te 
schrijven over euthanasie?
“Ik koos eigenlijk niet heel bewust voor 
die onderwerpen. Dit boek is er geko-
men nadat ik in HUMO een artikel over 
Anne en François las. Dat koppel stond 
aan de vooravond van hun euthanasie, 
en ik vond dat zo mooi dat ik besloot 
er iets mee te doen. Ik heb dat artikel 
zes jaar geleden uitgescheurd en nu 
is er deze roman uit voortgekomen. 
Maar begrijp me niet verkeerd: het 
is geen pamflet voor euthanasie. Het 
verhaal begint en eindigt met euthana-
sie, maar alles daartussen illustreert 
een mooi familieverhaal. De zin van 
het leven, het geloof, de liefde, … die 
thema’s komen allemaal aan bod. Rita 
is bijvoorbeeld ook beginnend demen-
terend. Hoe ga je daarmee om? Wat 
denkt een mens op zo’n momenten? 
Niet iedereen zijn verhaal is hetzelfde, 
dàt is de voornaamste boodschap. 
Euthanasie is eerder de rode draad en 
geeft context aan het verhaal. Het is 
een familieboek voor iedereen, zowel 
voor jong als oud.”

Het artikel in HUMO was je inspiratie, 
maar je wou nooit echt het verhaal van 
Anne en François beschrijven? 
“Nee, klopt. Het is volledig fictief. Mijn 
boek is geïnspireerd op het levensver-
haal van Anne en François, maar dat 

was louter het vertrekpunt. Het mocht 
geen beschrijving worden. Ik gaf mijn 
personages ook andere namen: Geor-
ges en Rita. Dat is geïnspireerd op het 
nummer ‘Atlantis’ van Kommil Foo.” 

“Door mijn grootouders 
te zien sterven, kon 
ik dit op een rauwe, 
realistische manier 
neerschrijven” 
Je hebt er zes jaar aan geschreven. 
Hoe en wanneer doe je dat? 
“Ik haalde veel inspiratie uit allerlei 
gesprekken die ik hoorde, artikels en 
boeken die ik las of zelfs uit een zin die 
ik opving terwijl ik ergens in de coulis-
sen zat. Dat levert dan scènes op die 
zich continu afspelen in mijn hoofd. Ik 
verzamelde alles en nam drie maanden 
vrij om hetgeen ik geschreven had, 
samen te leggen. Ik had sowieso vrij 
genomen van mei tot en met augustus 
om te schrijven, maar ineens kreeg ik 
een pak meer tijd door de lockdown. 
Mijn boek is er niet gekomen omwille 
van de lockdown, maar ik ben wel blij 
dat ik daardoor de tijd kreeg om er 
meer aan te schrijven. Ik vond het heel 
straf om te zien hoe accuraat sommige 
dingen nu zijn, terwijl ik die al in 2015 
had neergepend. Een boek schrijven 
heeft tijd nodig. En in de eerste plaats 

ben ik nog altijd actrice, dus ik be-
steedde er vooral tussendoor veel tijd 
aan.”  

Het is een omkeerboek, dat zien we 
hier in België niet vaak. 
“Inderdaad, maar voor mij moest het 
verteld worden uit beide standpunten. 
Ik wou niet dat Georges en Rita er af-
wisselend over zouden vertellen. Het 
moest een boek worden waarvan je de 
twee versies apart kan lezen.” 

En slaat dat concept aan? 
“Ja, echt wel! Er zijn veel mensen die 
beginnen bij Georges en daarna Rita 
lezen, om dan nog eens Georges te 
lezen met de inzichten die ze opdeden 
in Rita’s deel. Dat is heel leuk. Zo’n 
omkeerboek zorgt ervoor dat je niet 
alle info tegelijk binnenkrijgt, maar met 
mondjesmaat. Dat was de bedoeling.” 

Heb je het geschreven met de intentie 
om de taboes rond de dood en eutha-
nasie te doorbreken? 
“Nee, helemaal niet. Ik vind de dood 
eigenlijk geen taboe. We gaan toch 
allemaal dood? Het is allesbehalve 
een zwaarwichtig boek. Georges en 
Rita gaan er heel licht mee om: als we 
doodgaan, gaan we dood. En ze kiezen 
er zelf voor, dus ze kunnen nog af-
scheid nemen. Ik probeer zelf trouwens 
altijd wat ‘afscheid’ te nemen, want 
je weet nooit wanneer de dood komt. 

MIJN BOEK
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Zeg wat je wil zeggen, vraag wat je wil 
vragen en zeg dat je iemand graag ziet 
als dat zo is. Rond de dood kan er geen 
taboe bestaan, want niets menselijk is 
ons vreemd. En wat euthanasie betreft, 
leven we in een land waar er veel kan. 
Ik wil geen taboes doorbreken, omdat 
er voor mij niets te doorbreken valt. Al-
les wat jij voelt, voel ik ook. En op een 
gegeven moment stelt iedereen zich 
wel eens dezelfde vragen.” 

Wie had de primeur om jouw boek als 
eerste te lezen? 
“Dat is mijn man (Udo Mechels, red.). 
Hij is altijd de eerste lezer en tegelijk 
ook de laatste lezer van mijn boek. Ik 
kan misschien wel schrijven, maar te-
gen grammaticale regels durf ik al eens 
zondigen. Een dt-fout, een komma ver-
geten of ‘die’ of ‘dat’ omwisselen, daar 
durf ik al eens fouten tegen maken. Hij 
is heel kritisch, maar dat is goed, net 
zoals ik ook kritisch ben voor zijn werk. 
Toen het door veel mensen nagelezen 
was heeft hij het nog eens doorgeno-
men. Als hij dan zegt dat hij het echt 
wel een mooi boek vindt, dan is dat tof 
hé.”

Jouw grootouders speelden ook een rol 
in dit schrijfproces. 
“Klopt, mijn grootmoeder is vorig jaar 
als laatste gestorven. Ik heb hen bei-
den zien sterven en dat zorgde ervoor 
dat ik op een rauwe, realistische ma-
nier kon schrijven over de dood. Het 
boek had er anders uitgezien als ik hen 
niet had zien sterven. Ook de liefde 
tussen hen was zo belangrijk. Ik heb 
het boek aan mijn grootouders en aan 
Anne en François opgedragen.” 

Het is een mooie gedachte dat ieder-
een kan beslissen over zijn/haar einde. 
Maar zou je er ook goed mee om kun-
nen mocht iemand van jouw naasten 
die beslissing maken? 
“Uiteindelijk wel. Ik zou het er na-
tuurlijk wel moeilijk mee hebben hé, 
afscheid nemen is altijd verschrik-
kelijk. Maar ik zou er wel alle begrip 

voor hebben. Geen haar op mijn hoofd 
zou eraan denken om het uit iemands 
hoofd te praten. Ik zou wel vragen of ze 
er goed over hebben nagedacht, want 
dat is belangrijk. Als je op die manier 
sterft, heb je wel nog de kans om alles 
te zeggen wat je wil.”

Stel dat je nog één avond te leven 
hebt. Met wie spendeer jij die?
“Zonder twijfel met mijn familie. Met 
mijn man, moeder, broers en schoon-
zussen, … We zouden rustig samen 
eten en gewoon gezellig samenzijn. 
Of ze echt allen rond mijn bed moeten 
staan als ik mijn laatste zucht uitblaas, 
dat weet ik niet. Misschien wil ik zoiets 
wel alleen met mijn man. Maar ik zou 
wel zeker graag iemand bij me hebben.” 

“Ik beleef een heel 
uitdagend jaar, want 
ik heb nog nooit 
zoveel uiteenlopende 
opdrachten gehad” 
Een tijdje geleden ging het niet zo 
goed met jou. Hoe voel je je nu?
“Nu gaat alles heel goed met mij. Ik 
had destijds allerlei dingen gepland 
en in augustus viel alles plots opnieuw 
weg. Dat heeft er echt zwaar ingehakt, 
want ik had geen vooruitzichten meer. 
Ik heb me drie weken rot gevoeld en 
vroeg me eigenlijk af waarom ik nog 
opstond. ‘Wat is de bedoeling van 
mijn dag? Het is toch weer hetzelfde 
als gisteren’, dacht ik, maar plots is 
dat omgeslagen. Nu bekijk ik alles dag 
per dag en besef ik ook: 2021 wordt 
sowieso beter. Ik beleef ook wel een 
heel uitdagend jaar, want ik heb nog 
nooit zoveel uiteenlopende opdrachten 
gehad. Ik doe ook dingen buiten mijn 
comfortzone met het idee dat we wel 
zien wat het geeft. Helaas is de situatie 
voor velen uitzichtloos. Maar intussen 
zal het lente worden, heb ik mijn hang-
mat in de tuin en nog een hele stapel 
boeken die ik kan verslinden. Er komen 

ook nog steeds opdrachten binnen, 
waardoor ik geld verdien. De tweede 
lockdown hakt erin, maar bij mij valt 
het best nog mee. Geluk zit in de kleine 
dingen: verse lakens, een warme thee 
of een knuffel.”

Wat mogen we de komende weken, 
maanden en jaren van jou verwachten?
“Heel eerlijk: ik weet het zelf niet. Het 
is allemaal heel spannend en tof. Er 
staat wel zeker theater op de planning, 
maar of er eventueel een vierde boek 
aankomt, weet ik nog niet. Ik weet ook 
niet of ik nog in een reeks ga spelen. 
Misschien speel ik wel in een film of 
ga ik een scenario schrijven. Alles kan. 
Ik geef ook lezingen over mijn boek 
‘Asem’ (over angsten, red.), want dat 
blijkt hard nodig in deze tijd. Hopelijk 
mogen die dus zeker doorgaan. Over 
‘Georges & Rita’ ga ik ook lezingen 
beginnen voorbereiden. Dat vraagt wel 
wat tijd, want een lezing over een ro-
man is toch helemaal iets anders. Dat 
zal een combinatie worden van voorle-
zen en vertellen, tof dus!” 

WIN !
LM geeft drie gesigneerde exem-
plaren van ‘Georges & Rita’ weg. 
Wat moet je daarvoor doen? Stuur 
voor 28 februari een e-mail naar 
wedstrijd.ov@lm.be met als onder-
werp ‘Georges & Rita’. Vertel ons 
waarom jij dit boek wil winnen en 
vermeld je contactgegevens. Veel 
succes!
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Gynaecologe Van der Veken over de menstruatiecup 

“Het is een goedkoop, hygiënisch 
én duurzaam alternatief”
In november bleek uit een onderzoek van de Belgische ngo Caritas dat 1 op 8 jonge vrouwen in 
Vlaanderen soms niet genoeg geld heeft om menstruatieproducten te kopen. “Menstruatiearmoe-
de is een probleem van alle tijden”, klinkt het bij gynaecologe Hannelore Van der Veken. Kunnen 
alternatieve producten zoals menstruatiecups een oplossing bieden?

Menstruatiearmoede, ook wel ‘period 
poverty’ genoemd, kreeg de laatste 
maanden veel aandacht, maar volgens 
Van der Veken is het een verschijnsel 
dat al veel langer bestaat. “Vroeger 
werd er veel minder over gesproken. 
Niet zoveel mensen kwamen ermee 
naar buiten en nu gebeurt er ook meer 
onderzoek naar. Dat 12 procent van de 
meisjes en vrouwen tussen 12 en 25 
jaar geen middelen kan kopen is pro-
blematisch. Gelukkig werd de tampon-
taks in 2018 wel van 21 naar 6 procent 
verlaagd.”

Taboe 

Naast de welbekende tampons en 
maandverbanden zijn er nog andere 
menstruatieproducten zoals de goed-
kopere en duurzame menstruatiecup. 
“Het is een kelkvormig bekertje, ge-
maakt uit kunststof zoals silicone of 
latex. In tegenstelling tot tampons en 
maandverbanden vangt de cup het 
bloed op in plaats van het te absor-
beren. Het is de bedoeling dat je het 
vaginaal inbrengt, rond de baarmoe-
derhals. Afhankelijk van het formaat 
kan het 15 tot 40 milliliter opvangen.” 
De cup ziet er op het eerste gezicht 
groot uit, maar mits wat oefening is het 
een handig alternatief voor tampons of 
maandverbanden. 

“Het is belangrijk dat je vooraf je han-
den goed wast en je moet het product 

aan het begin van je maandstonden 
ook steriliseren. Dat doe je door de 
cup enkele minuten in kokend water te 
leggen, en na afloop van je periode doe 
je dat opnieuw. Het vergt wat oefening, 
maar van zodra de cup geplaatst is, 
zal deze vanzelf ontplooien. Als je de 
juiste maat hebt gekozen en het is cor-
rect ingebracht, dan heb je er geen last 
meer van. Je kan er zelfs mee sporten. 
Om het te verwijderen, moet je aan het 
uiteinde trekken.”  

Ecologisch en duurzaam

In tegenstelling tot tampons en maand-
verbanden is de menstruatiecup 
herbruikbaar en dus heel duurzaam. 
Eens de cup verwijderd is, moet hij 
schoongemaakt worden. “Om de vier 
à acht uur moet je hem verwijderen en 
onder water afspoelen. Nadien droog je 
de cup af met wat papier en kan je hem 
opnieuw inbrengen.”

“Een cup kost amper 
twintig tot dertig euro 
en gaat vijf  jaar mee”  
Een cup kost gemiddeld twintig tot 
dertig euro, wat het product na verloop 
van tijd veel voordeliger maakt dan 
andere middelen. “Het is uiterst 
ecologisch, want één exemplaar gaat 
zo’n vijf jaar mee. In het begin moet je 
wat zoeken om de juiste maat te vinden, 

maar eens je die gevonden hebt, zit je 
voor een hele periode goed.”

Prima alternatief

Verschillende vrouwen maken zich 
zorgen over de veiligheid van zo’n sili-
conen cup, maar volgens gynaecologe 
Van der Veken is dat niet helemaal te-
recht. “Studies wijzen uit dat het on-
schadelijk is als je het correct gebruikt. 
Net als bij andere producten moet je op 
tijd verwijderen natuurlijk.” Doordat de 
cup het bloed opvangt en niet absor-
beert, is het minstens even hygiënisch 
als een maandverband of een tampon. 
“Het kan geen broeihaard van bacteri-
en worden. Dat is het grote voordeel.”

“In de middelbare scholen zou er meer 
aandacht mogen gaan naar dit product. 
Het is een volwaardig alternatief voor 
de gekende middelen, dus het zou 
goed zijn als het wat vaker aan bod zou 
komen.”

Gynaecologe Hannelore Van der Veken

Scan deze
QR-code 
voor je 
gratis cup



Jef Willem (29) 
is al dertien jaar dj en 
zes jaar ondernemer in 
marketing, branding en 
events. Sinds deze zomer 
maakt hij samen met 
twee vrienden mentale 
gezondheid bespreekbaar. 
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Jef Willem stelt de vraag die iedereen 
zou moeten stellen: “Hoe is’t met u?”
Een normale vrijdagavond bestaat voor Jef Willem, alias dj Jef Eagl, uit het hele land doorkruisen, 
muziek door de boxen laten vloeien en niet gaan slapen voor de zon opkomt. Dat is nu wel even 
anders. “Als ik op vrijdagavond mijn overvolle agenda zie terwijl ik in de zetel zit, dan is het enige 
woord dat in mij op komt: klote.”

Laten we beginnen met de vraag die jij ook aan iedereen 
stelt: hoe is’t met u? 
“Op dit moment gaat het eigenlijk heel goed. Het is de eerste 
keer sinds de coronacrisis dat ik opsta en goesting heb om 
aan mijn dag te beginnen. Ik heb nu heel veel te doen en 
daar ben ik dankbaar voor. Anderzijds moet ik mentaal soms 
wel een beetje wennen aan de overload die bij mij binnen-
komt. Ik sta nu opeens in een positie waar veel aandacht 
naartoe gaat, gelukkig was ik daar al een beetje aan gewoon 
als dj.”

Normaal ben je actief in het nachtleven als dj Jef Eagl. Hoe 
heb jij je kunnen bezighouden de voorbije maanden? 
“Op muzikaal vlak is het de voorbije maanden voor het eerst 
in mijn leven heel stil geweest. Dat heeft nadelen, maar ook 
enkele voordelen. Het heeft mij uitgedaagd om aan zelfre-
flectie te doen. Ik ben gaan nadenken wat mij zo aantrekt in 
dj’en, we kunnen dat samenvatten in één woord: verbinding. 
Muziek is het excuus, maar verbinding is het doel. Dat is ook 
de reden dat ik mij ben beginnen inzetten voor mentale ge-
zondheid, want dat is ook verbinden. De trend zet ik verder, 
maar het middel is anders.”

We hebben jou leren kennen na een bericht op Instagram 
over het feit dat 31 mensen in jouw kennissenkring zelf-
moord hadden gepleegd. Wie waren die mensen? 
“Dat waren mensen uit alle lagen. Jongeren en ouderen, 
maar wel bijna uitsluitend mannen. Het waren mensen waar 
ik niet altijd een emotionele band mee had, maar wel altijd 
een link. Sinds ik het bericht heb gepost, zijn er nog weke-
lijks bijgekomen. Te zot voor woorden.”

Het bericht werd door veel mensen opgepikt en kreeg veel 
aandacht. Hoe voel je je daarbij? 
“Tijdens de eerste week had ik daar spijt van omdat dat niet 
de bedoeling was van mijn bericht. Ik wou vooral eens venti-
leren want ik was kwaad. Ik had het gevoel dat niemand het 
belang van mentale gezondheid inzag. Dat bericht had ook 
een impact op mij en plots kwam daar dan ook nog die me-

dia-aandacht bij. Maar ik heb het wel snel kunnen ombuigen 
naar een positief verhaal. Die aandacht voor dat bericht heeft 
een beweging in gang gezet. Het draait helemaal niet om mij, 
maar om mentale gezondheid en zelfmoordpreventie.”

“Een tweede reden dat het bericht veel aandacht heeft ge-
kregen, is omdat ik een atypische jonge kerel ben die over 
mentale gezondheid spreekt. Veel mensen hebben nog 
steeds het clichébeeld voor ogen van iemand die een trauma 
meemaakte of een zware stoornis heeft. Als ik vanuit mijn 
dj-imago aantoon dat ik mij ook al eens slecht voel, dan is 
dat krachtig. We hebben toffe en stoere persoonlijkheden 
nodig die daar openlijk over willen praten.”

“In de eerste plaats moet het van 
ons als mens komen. Proberen een 
luisterend oor bieden kost geen geld” 
Welke reacties heb je gekregen op dat bericht? 
“95 % of meer was positief. Heel veel mensen waren blij en 
opgelucht omdat er eindelijk iemand over praat. De mensen 
hebben het gevoel dat ze niet alleen zijn met die problemen. 
In de eerste dagen ging het heel veel over die zelfdodingen, 
maar heel snel is de boodschap gekomen dat er over men-
tale gezondheid gepraat moet worden. De media en ook de 
politiek zijn zich beginnen mengen in het debat, dat gaf voor 
veel mensen het gevoel dat er aandacht is voor mentaal wel-
zijn en dus ook voor iedereen persoonlijk.”

Je beschouwt kwetsbaarheid als een kracht. Wat bedoel je 
daarmee? 
“Het is op heel wat verschillende manieren een kracht. Als je 
iets in de cultuur doet valt dat heel hard op. Als je creatief wil 
zijn, moet je je eerst kwetsbaar opstellen. Het moment dat 
je als muzikant muziek maakt, heb je eigenlijk iets gemaakt 
wat een volledige reflectie is van wie je emotioneel bent. 
Eens je die creatie de wereld instuurt, stel je je opnieuw 
kwetsbaar op want iedereen kan er feedback op geven.”
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“Maar nog veel belangrijker: om met elkaar te kunnen ver-
binden moet je je eerst kwetsbaar durven opstellen. Kwets-
baarheid is de voorwaarde voor vertrouwen, vriendschap en 
verbinding.”

Op 1 juli lanceerde je de eerste aflevering van je podcast 
‘Onbespreekbaar’. Wat is jullie bedoeling daarmee? 
“De naam zegt het eigenlijk zelf. Voor ons is geen enkel the-
ma een taboe en is dus niets onbespreekbaar. Wij proberen 
op een populaire en heel tastbare manier laagdrempelig te 
communiceren over mentale gezondheid, zonder dat het 

oppervlakkig wordt. Er zijn heel wat thema’s die we binnen-
kort nog willen aansnijden. Ik denk aan angststoornissen, 
eetstoornissen, paniekaanvallen, liefdesverdriet, …”

Is er nog iets dat je wil toevoegen aan ons gesprek? 
“Als je jezelf niet waardeert, zal je snel mensen aantrekken 
die jou ook niet waarderen. Voilà!” 

 	Beluister de podcast via je favoriete podcast-app,  
 YouTube en Spotify.

"Zelfmoord is nooit een oplossing"
Kirsten Pauwels is directeur bij het Centrum ter Preventie van Zelfdoding, beter bekend als de 
Zelfmoordlijn 1813. Daarnaast is ze ook adjunct-directeur bij het Vlaams Expertisecentrum 
Suïcidepreventie (VLESP).  

Ondanks de coronacrisis zien we voorlopig gelukkig geen 
stijging in het aantal zelfdodingen en suïcidepogingen. 
“Er zijn een aantal factoren en redenen waardoor we zou-
den verwachten dat het voor sommige mensen in deze 
periode heel moeilijk is. Toch moeten we daarbij een aan-
tal kanttekeningen maken. Er zijn weliswaar nog geen vol-
ledige cijfers over het aantal zelfdodingen voor 2020, op 
basis van de info rond de suïcide pogingen kunnen we wel 
zeggen dat we voorlopig – gelukkig – geen stijging waar-
nemen. Dat is ook zo in buurlanden zoals het Verenigd Ko-
ninkrijk & Nederland, waarmee we nauw in contact staan.”

“Het is ook zo dat zelfmoord een lang proces is. We weten 
dat het gemiddeld twee en een half jaar duurt van het mo-
ment dat iemand er voor het eerst aan denkt, tot het mo-
ment van overlijden.”

“We mogen ook niet denken dat zelfmoord in deze tijden 
een plausibele reactie is op wat er allemaal gebeurt. Want 
daarmee doen we veel meer kwaad dan goed: zelfmoord 

is nooit een oplossing. We moeten troost 
vinden en hoopvol blijven, want hoop is 
er voor iedereen.”

Op welke manier kunnen jullie mensen 
helpen? 

“Wij proberen in eerste instantie cri-
sissen te overbruggen. Dat wil zeg-
gen dat wij heel erg ingaan op het 

moment waarop een oproeper ons 
contacteert. We kijken niet ver 

vooruit, want dat maakt het voor veel mensen onoverzien-
baar. Het is niet zo dat wij hele behandelplannen gaan op-
stellen en onderliggende problemen oplossen. Dat lukt niet 
in een éénmalig gesprek. De mensen die ons bellen zitten 
vaak diep en kampen met alles overspoelende gevoelens. 
We gaan heel open in gesprek en geven mensen de ruimte 
die ze nodig hebben. Pas op het einde van het gesprek kij-
ken we naar wat hen een stapje verder kan helpen. Het is 
een kleine stap, maar wel één in de goede richting.”

Wie zijn de vrijwilligers aan de andere kant van de lijn? 
“In de eerste plaats zijn dat gewone mensen. Wij kiezen 
heel bewust voor vrijwilligers. Dat is niet omdat er geen 
geld is om daar professionele hulpverleners te plaatsen. 
We weten dat mensen gemakkelijker in gesprek gaan met 
een gelijke. 

“Iedereen die minimaal 20 jaar is, kan bij ons vrijwilliger 
worden. Je wordt gescreend en moet succesvol een oplei-
ding doorlopen. We streven ernaar om een doorsnee van 
de maatschappij aan de andere kant van de lijn te heb-
ben. Man of vrouw, jong of oud, student of werknemer. Je 
moet je vooral kunnen openstellen, empathisch opstellen 
en luisteren. Je moet natuurlijk ook de veerkracht hebben 
en zelf goed in je vel zitten. Als je hoofd vol zit met je eigen 
problemen, dan is er geen ruimte om die zware gesprek-
ken aan te gaan.”

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, 
dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 
of via www.zelfmoord1813.be



Miriam (66) werd vrijwilliger 

“Een luisterend oor bieden is zo belangrijk” 
In oktober 2019 ging Miriam Hauben (66) na een carrière als leerkracht en researcher in de bio-
technologie met pensioen. Om haar dagen nuttig in te vullen ging ze aan de slag als vrijwilliger 
bij Hop-in, de vrijwilligersorganisatie van LM Oost-Vlaanderen. “Er zijn heel veel mensen die nood 
hebben aan een babbeltje of gewoon wat gezelschap.”

Je bent nu bijna anderhalf jaar met 
pensioen en al even lang aan de slag 
als vrijwilliger.  
“Klopt. Ik ben van opleiding licentiaat 
scheikunde en ik heb een tijdje in 
het onderwijs gestaan. Daarna ben ik 
terechtgekomen in het technologiepark 
van Zwijnaarde, waar ik 33 jaar als 
researcher in de biotechnologiesector 
gewerkt heb. Toen ik met pensioen ging 
had ik snel plannen om vrijwilligers-
werk te doen. Ik ben eerst gestart in het 
AZ Jan Palfijn en later bij Hop-in.”

Vanwaar de keuze om vrijwilligerswerk 
te doen?   
“Om mij nuttig bezig te houden en 
om contact te houden met mensen. Ik 
hou er niet van om de hele tijd thuis 
te zitten. Ik ben altijd al graag bezig 
geweest, dus ik wist onmiddellijk dat 
ik een nieuwe bezigheid zou zoeken. Ik 
doe het natuurlijk ook omdat ik andere 
mensen graag help. In het ziekenhuis 
sta ik op de psychiatrische afdeling, 
waar ik als vrijwilliger de bibliotheek 
beheer, koffie verdeel en boodschap-
pen doe met de patiënten. Ongeveer 
een jaar geleden heb ik me dan ook 
ingeschreven als hopper bij de Liberale 
Mutualiteit. Er zijn nu twee dames bij 
wie ik regelmatig langsga.”

Wat doe je precies bij die mensen? 
“Ik probeer vooral een luisterend oor te 
bieden, want de mensen vertellen zo 
graag. Maar soms gaan we ook wande-
len, boodschappen doen of spelen we 
spelletjes. Als we gaan winkelen, doen 
we dat te voet, met het openbaar ver-
voer of met de auto.  

“Als ik zie hoeveel 
mensen er in de 
problemen zitten, dan 
besef ik pas hoe goed ik 
het zelf heb” 
Het is belangrijk om hen een gezellige 
namiddag te bezorgen. Het gebeurt wel 
eens dat ik kleine huishoudelijke taken 
doe zoals afwassen. De twee dames 
die ik nu vergezel, houden ervan om 
samen te gaan wandelen. Ze zijn 62 en 
63 jaar en worden ook graag begeleid 
bij hun winkelbezoek.” 

Is het moeilijk om langs te gaan bij 
mensen die je niet kent? 
“Nee, voor mij niet. Het is natuurlijk 
altijd afwachten wie je voor je zal krij-
gen, maar ik heb daar nog geen proble-
men mee gehad. Ik ben ook wel een erg 
sociaal persoon en mijn ervaring in het 
onderwijs helpt daar zeker bij.”

Hoe vaak ga je bij de mensen thuis? 
“Meestal een keer per week. Bij men-
sen thuiskomen heeft mijn ogen wel 
geopend. Het verbaast me hoeveel 
mensen er in de problemen zitten. Dan 
pas besef je hoe goed je het zelf hebt. 
Mensen die veel meegemaakt hebben 
en dat niet altijd goed kunnen verwer-
ken, hebben wel eens nood aan extra 
gezelschap. Het is fijn dat ik hen dat 
kan bieden.” 

Is dit iets wat je je hele leven wil blij-
ven doen?  
“Absoluut. Ik heb als hopper veel zelf-
standigheid, ik kan alles zelf plannen 
en ik sla graag een babbeltje met de 
mensen. Meer hoeft dat voor mij niet 
te zijn. Er zijn echt veel mensen die 
nood hebben aan gezelschap. Als ik 
een lange tijd bij dezelfde mensen ga, 
dan zou ik ook echt een band kunnen 
opbouwen met hen.”   
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LM-LID IN DE KIJKER

Word je ook vrijwilliger?
Kom jij het verschil maken? Je kan 
zoveel betekenen voor iemand. 
Meld je nu aan bij Hop-in en help 
kwetsbare mensen uit de nood.
Iemand naar de dokter, het zieken-
huis, de bank of de kapper voeren? 
Dan kan je chauffeur worden bij 
Hop-in.
Een praatje maken, boodschappen 
doen, wandelen of luisteren? Dan 
kan je een echte steunpilaar zijn 
als Hopper.

hopin@lm.be - www.hopin.be
09 235 72 82



Handgemaakte leibanden 
voor elke viervoeter
White Paws is het éénvrouwsbe-
drijf van Silke de Proft. Ze ont-
werpt, produceert en verzendt 
leibanden en halsbanden voor 
honden en katten. De naam 
vond ze in haar directe omge-
ving. “Mijn Zwitserse Herder 
Wanne is mijn oogappel. Zij gaf 
mij inspiratie voor de naam en 
is nu ook altijd model voor de 
nieuwe ontwerpen.”

“Het is eigenlijk allemaal begonnen 
met een grapje van mijn vriend. Hij 
had het idee om een Instagrampagina 
op te richten voor onze hond, Wanne. 
Dat account heeft ondertussen al 2500 
volgers, veel meer dan we verwacht 
hadden. Zo ontdekte ik ook dat er heel 
wat mensen zijn die tips en producten 
delen met elkaar via dat kanaal. Ideaal 
dus om mijn creaties in de kijker te 
zetten en aan te bieden aan mijn doel-
publiek”, zo vertelt Silke. 

“Ik heb nooit echt de drang gehad om 
een onderneming op te starten, maar 
creatief bezig zijn en experimenteren 
zat altijd al in mijn aard. Het spreekt 
voor zich dat ik niet de enige ben die 
halsbanden maakt, maar het is be-
langrijk voor mij om er altijd een eigen 
touch aan te geven.”

Op maat van de klant

Het aanbod is momenteel beperkt om 
een goede kwaliteit en service te ga-
randeren. “Ik ben begonnen met vijf 
verschillende ontwerpen. Momenteel 

kan ik zeggen dat er twee favorieten zijn, 
maar ook de andere drie verkopen goed. 
In de toekomst wil ik wel nieuwe ontwer-
pen blijven toevoegen. Ik zal er dan ook 
wel enkele uit het aanbod moeten halen 
om alles te kunnen bolwerken.”

“Je koopt een 
handgemaakt product, 
dus je weet dat er tijd in 
kruipt” 
Wie een halsband van White Paws wil, 
moet er snel bij zijn want alleen in het 
begin van de maand kan je een bestel-
ling plaatsen. “We zijn nog maar net 
begonnen, dus ik heb geen stock lig-
gen. Ik wil ook kunnen garanderen dat 
de klanten hun bestelling binnen de 
maand ontvangen. Voordat ik nieuwe 
orders opneem, wil ik dat alles de deur 
uit is. Het is een handgemaakt product, 
dus je weet dat er tijd in kruipt. De 
mensen respecteren dat ook. Ze willen 
gerust drie à vier weken wachten, maar 
natuurlijk geen maanden.”

Service

“Tijdens het productieproces houd ik 
de mensen op de hoogte over de vor-
deringen die ik maak met hun leiband. 
Ik verwittig hen als het materiaal toe-
gekomen is, als ik eraan begin en als 
het afgewerkt is. Zo hebben de mensen 
voeling met het pakketje en weten ze 
dat eraan gewerkt wordt. Dat is toch 
een heel ander gevoel dan na twee 
maanden gewoon je pakje in de bus 
krijgen. Online maar dus toch dichtbij!”

Silke experimenteerde in het begin met 
verschillende materialen, maar uitein-
delijk vond ze het meest haar gading 
bij het duurzaam kunstleer BioThane. 
“Dat materiaal heeft enkele voordelen 
ten opzichte van echt leer. Het gaat lan-
ger mee, het mag al eens vuil worden 
en het begint ook niet te stinken na een 
tijdje. Het is ook heel sterk materiaal 
want het kan tot 450 kilogram dragen. 
Het is dus geschikt voor eender welk 
hondenras”, zegt Silke.

Lokale samenwerkingen

Speciaal voor de kerstperiode ging 
White Paws een samenwerking aan met 
twee andere lokale ondernemers, Floof-
tags en Feather Tale. “Een leiband van 
ons, een naamplaatje en een sjaaltje 
van andere ondernemers. De kerstpak-
ketten waren onmiddellijk de deur uit. 
Het is leuk dat mensen toch de moeite 
doen om lokale ondernemers te steu-
nen.” Ondanks de coronacrisis en het 
minder gunstige klimaat voor onderne-
mers besloot Silke toch haar zaak al te 
starten. “Voorlopig verkopen we enkel 
online. Ik heb geen winkel, dus de im-
pact viel daardoor nog wel mee. 
Misschien haalde ik er zelfs voordeel 
uit. De online verkoop en het 
‘koop lokaal’-verhaal kregen een 
enorme boost.”

www.white-paws.myonline.store
@Whitewanneshepherd
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Tip van de ondernemer
Laat je begeleiden en wees niet 
bang om inlichtingen te vragen!
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Silke De Proft (25) 
is in het dagelijkse 
leven leerkracht in het 
middelbaar onderwijs. 
Haar vrije tijd besteedt ze 
aan dansen en zwemmen. 
In het najaar startte ze na 
lang twijfelen haar eigen 
onderneming. 
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U-BE geeft leegstaande panden  
een tijdelijke invulling
U-BE bestaat uit drie jonge kerels met een passie voor ondernemen en vastgoed. Individueel bewan-
delden ze alle drie uiteenlopende carrièrepaden. Hun verschillende achtergronden en kameraad-
schap zorgen ervoor dat ze vandaag samen het bedrijf kunnen runnen. U-BE, dat staat voor Urban 
Building Exploration, zorgt voor allerlei tijdelijke herbestemmingen van leegstaande panden. 

Walt en Lukas over het ontstaan, het concept en de toekomst van U-BE www.u-be.be
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Hoe is het idee en het concept van U-BE 
ontstaan? 
Walt: “Lukas en ik kennen elkaar al 
zestien jaar. Ook Xavier kennen we 
ondertussen al een tiental jaar. Ik 
werkte als R&D ontwikkelaar bij een 
projectontwikkelaar in Antwerpen. 
Daar was ik verantwoordelijk voor een 
case voor een herbestemming van een 
gebouw. Door de coronacrisis is mijn 
job daar gestopt, maar die case bleef 
wel in mijn hoofd spoken. Ik dacht on-
middellijk aan mijn vrienden. Ik weet 
dat Lukas sterk is in het management 
gedeelte. Xavier heeft een achtergrond 
in de event- en retailsector. Een tijde-
lijke herbestemming is eigenlijk een 
langgestrekt evenement. Mijn vast-
goedkennis, Lukas zijn management-
vaardigheden en Xavier zijn knowhow 
over evenementen is alles wat we nodig 
haddden om met U-BE te kunnen star-
ten.”

Lukas: “Projectontwikkelaars kopen 
dikwijls leegstaande panden of ge-
bouwen die leeg komen te staan in de 
nabije toekomst. Voor een leegstaand 
pand moeten redelijk wat kosten 
betaald worden. Voor projectontwik-
kelaars is dat eigenlijk een probleem 
waar ze ondertussen al ‘vrede’ mee 
genomen hebben. Wij proberen daar-
voor een oplossing te bieden door een 
verdienmodel te genereren.”

“De coronacrisis daagt 
ons uit om creatief 
te denken en andere 
oplossingen voor te 
stellen” 
Walt: “De financiële insteek was het 
originele idee. Maar we merken dat 

onze klanten meer belang hechten aan 
een goed imago creëeren en krakers 
weren. Vaak krijgen projectontwikke-
laars protesten in de bus omdat ze 
op een locatie iets gaan ontwikkelen. 
Doordat wij een tijdelijke herbestem-
ming geven aan die locatie, bijvoor-
beeld een kruidenierszaak of koffiebar, 
wordt er een draagvlak gecreëerd.”

Een onderneming opstarten in volle co-
ronatijd lijkt mij niet vanzelfsprekend. 
Lukas: “Tijdens de eerste lockdown 
hebben we het idee volledig uitge-
werkt. Net voor de zomer zijn we dan 
ook effectief gestart. Eens we goed en 
wel bezig waren, was de tweede golf 
daar al. We merken wel dat het een 
invloed heeft op de investeringsmoge-
lijkheden van onze klanten. Het daagt 
ons uit om creatief te denken en andere 
oplossingen voor te stellen.”

“Op termijn willen we 
groeien naar een dertig 
à veertig projecten per 
jaar”
Waar willen jullie op termijn naartoe 
met U-BE? 
Lukas: “We willen groeien naar een top 
of mind organisatie in het hoofd van 
projectontwikkelaars of eigenaars van 
panden in het algemeen.”

Walt: “We willen dat men ons al con-
tacteert vóór ze het pand kopen. Ons 
concept kan bijdragen om eventueel een 
hoger bod te doen omdat er ook op kor-
te termijn al een financiële return is.”

Lukas: “Op termijn willen we groeien 
naar een dertig à veertig projecten per 
jaar. De komende drie jaar willen we 

er minstens tien per jaar doen. Dat zal 
natuurlijk niet lukken met ons drie, dus 
ook ons team zal moeten uitbreiden.”

Waren jullie van kindsbeen af al zo 
ondernemend? 
Lukas: “Ik kom vanuit mijn moeders 
kant uit een ondernemersnest. Ook 
Xavier komt uit een echte onderne-
mersfamilie. Hij organiseerde in zijn 
jonge jaren al heel wat feestjes, zo is 
dat gegroeid.”

Walt: “Ik kom niet uit een onder- 
nemersnest, maar de ambitie is er wel 
altijd geweest. Lukas en ik spreken 
toch al het gros van onze vriendschap 
over het feit dat we iets willen opstar-
ten.”

Walt Okafor (28) is 
vastgoedmakelaar van opleiding 
en gepassioneerd door alles wat 
met de sector te maken heeft.

Lukas Vandenbogaerde (28) is een 
Gentse West-Vlaming, leerkracht 
lager onderwijs in hoofdberoep en 
ondernemer in wording.

Xavier Englebert (30) is een 
Brusselse Nieuwpoortenaar 
en afgestudeerd 
handelswetenschapper. 

Tip van de ondernemer
Wees niet bang om kritisch te zijn 
voor je eigen werk. Het eerste idee 
is vaak een goed idee, maar het is 
meestal nog niet compleet.

S T A R T E R S



Snel, eenvoudig en gezond eten: 
Mealhero to the rescue  ! 
Dat het niet altijd vanzelfsprekend is om op het einde van de dag een gezonde, lekkere maaltijd op 
tafel te toveren, zal geen enkele fulltime werkende ouder met rondhuppelende peuters in huis ont-
kennen. Drie jonge ondernemers stampten met Mealhero een eenvoudig, succesvol en milieuvrien-
delijk alternatief uit de grond om gezond eten gemakkelijker te maken.
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www.mealhero.meAnton, Steven en Jeroen, de drie oprichters van Mealhero
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VRIJ ONDERNEMEN

Vijf jaar geleden werd het idee voor 
Mealhero geboren en amper drie jaar 
later ging de eerste maaltijd de deur 
uit. Wij spraken met CEO en mede-op-
richter, Jeroen Spitaels, over het prille 
begin, duurzaamheid en de uitbouw 
van het bedrijf. “Samen met Steven en 
Anton sta ik aan de wieg van Mealhero. 
We leerden elkaar kennen tijdens onze 
General Management-opleiding in Gent. 
Toen we alleen gingen wonen, merkten 
we al snel hoe moeilijk het is om gezond 
en lekker te koken. Het enige wat ik at, 
was pizza, pitta en frieten. We stelden 
ons de vraag waarom we niet even ge-
makkelijk iets gezond konden koken.” 

“Het eten wordt in de 
stoomoven bereid, dus 
klanten hoeven zelf 
niets meer te doen”

Niet meer zelf koken 

Jeroen groeide op in het vleesbedrijf van 
zijn familie, Steven is afgestudeerd als 
software-ingenieur en Anton is gespe-
cialiseerd in alles wat met toestellen te 
maken heeft. “Als je drie mensen met 
die achtergronden bij elkaar zet, dan 
kom je al snel tot het concept van wat 
Mealhero vandaag is.” In tegenstel-
ling tot concurrenten zoals HelloFresh 
moeten Mealhero-klanten niet alles zelf 
meer bereiden. “Eerst kiezen onze klan-
ten voor hoeveel personen en dagen 
ze willen bestellen. Dan maken ze een 
selectie uit de recepten en ingrediënten 
die we aanbieden en dat wordt vervol-
gens aan huis geleverd. Het eten wordt 
in de stoomoven bereid, dus klanten 
hoeven zelf niets meer te doen.” 

“Vooral voor jonge gezinnen met twee 
fulltime werkende ouders en eventueel 
kinderen is Mealhero heel handig. Als 
je lekker en gezond eten op tafel wil, 
sta je al snel een uur in de keuken. 

Vaak grijpen zo’n mensen dan maar al 
te vaak naar ongezonde pakjesvoeding 
en dat is waar wij tussenkomen. Het is 
niet omdat je geen zin of tijd hebt dat 
je meermaals per week moet inboeten 
aan kwaliteit van je voeding.” 

“We proberen de 
plaats in te nemen 
van een echte kok: we 
gaan de klanten nooit 
verplichten, maar we 
geven hen wel advies”

Maaltijd op maat 

Naast voeding ligt de focus bij Meal-
hero ook op data. Om zo goed mogelijk 
aan de wensen en noden van klanten 
te voldoen. De Mealhero app leert jou 
beter kennen. Hij weet wanneer je eet 
en wat je graag eet. “Wij staan heel 
dicht bij onze klanten. Ik eet bijvoor-
beeld zelf geen vis en mijn vriendin is 
lactose-intolerant. De app zal ons dus 
nooit vis of ingrediënten met lactose 
aanbieden, want door alle data weet hij 
perfect wat we willen. We proberen de 
plaats in te nemen van een echte kok: 
we gaan de klanten nooit verplichten, 
maar we geven hen wel advies.” Bij 
Mealhero staat de klant duidelijk cen-
traal. Ook de naam verwijst naar hen: 

zij zijn de hero, omdat ze de gezonde 
maaltijden slim bekijken. 

Milieubewust

“Voedselverspilling heeft een enorme 
impact op onze ecologische voetaf-
druk. Daar proberen wij echt iets aan 
te doen, want het is onbegrijpelijk 
hoeveel eten er dagelijks wordt wegge-
gooid.” Door met een vriesvers concept 
te werken waarbij alles geproporti-
oneerd is, gaat er bij Mealhero veel 
minder voeding verloren. “Als je op 
maandag iets ontvangt van ons en je 
eet het niet direct op, dan hoef je het 
niet onmiddellijk weg te gooien. Je kan 
het binnen drie dagen, weken of zelfs 
maanden nog opeten. Ook zijn onze 
porties goed afgemeten, waardoor 
voedselverspilling echt tot een mini-
mum beperkt is.” Klanten krijgen een 
Mealhero-leverancier ook amper eens 
om de vier weken over de vloer. Daar-
door zijn er minder zendingen, wat ook 
beter is voor het milieu. 

In tegenstelling tot veel andere be-
drijven, blijft Mealhero goed draaien 
tijdens de coronacrisis. “We waren al 
aan een opmars bezig, maar door de 
pandemie krijgen we steeds meer be-
stellingen. Mensen gaan minder graag 
naar de winkel, dus het is mooi mee-
genomen als je je eten thuis geleverd 
krijgt. We hopen in de toekomst nog op 
een goede, duurzame manier te groei-
en. We zijn gestart in België en sinds-
kort werken we ook in Nederland. Het 
is onze ambitie om in de toekomst nog 
meer landsgrenzen te overschrijden.” 

Tip van de ondernemer 
“Stel hoge doelen en ga ervoor. 
Als je iets uit de grond wil stampen 
en je wil dat het vooruitgaat, dan 
moet je op de gas duwen. Met 
slim en hard werken, zal je er wel 
komen.” 

Jeroen Spitaels (30) groeide 
op als derde generatie in een 
familiebedrijf. Hij is CEO en  
co-founder van Mealhero.

Steven Debaere (30) is als Big Data 
wetenschapper gek op cijfers en 
computers.

Anton Claeys (30) is burgerlijk 
ingenieur elektromechanica. Hij 
heeft een achtergrond als process 
engineer. 

S T A R T E R S
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KORT EN KRACHTIG

Bouw wordt 
vrouwelijker
De bouwsector vervrouwelijkt, lang-
zaam maar zeker. Op vijf jaar tijd nam 
het aantal vrouwelijke werknemers in 
de bouw toe met 16,5 procent, terwijl 
het totaal aantal werknemers nage-
noeg gelijk bleef. Vrouwen zijn wel 
vooraf actief in technische en adminis-
tratieve functies. Eén op drie bedien-
den in de bouw is een vrouw.

Bedrijfsfiets wel 
en niet populair
Een bedrijfsfiets is het meest 
aangeboden naturavoordeel aan 
werknemers. Maar die kiezen er 
niet massaal voor. Een bedrijfs-
fiets staat niet in hun top-10 van 
gekozen loonvoordelen. Veel meer 
kiezen ze voor een hospitalisatie-
verzekering, een bedrijfswagen of 
een verzekering voor ambulante 
zorgen.

KMO-groeisubsidie 
hervormd
Met de kmo-groeisubsidie van de 
Vlaamse overheid kunnen onder-
nemingen advies inkopen of extra 
personeel aanwerven om een nieuwe 
strategie uit te rollen, internationale 
markten te verkennen of innovatieve 
producten te lanceren. Sinds 1 januari 
is het ook mogelijk steun te krijgen 
voor bedrijfsinterne omvormingen die 
de onderneming klaarmaken voor een 
digitale of duurzame toekomst. Meer 
info op www.vlaio.be

2,5% meer starters
Ondanks de coronacrisis startten  
2,5 procent meer Vlamingen een eigen 
zaak dan in 2019, 72.205 om precies te 
zijn. In Wallonië en Brussel was er dan 
weer een daling. Er zijn wel grote ver-
schillen tussen de sectoren. In de ho-
reca zijn er 20 procent minder starters. 
Er begonnen ook minder kappers en 
schoonheidsspecialisten. In de detail-
handel zijn er wel 17 % meer starters, 
vooral in de onlineverkoop. Het aantal 
webshops stijgt met 60 procent.

Zelfstandigen gratis 
naar psycholoog
Zelfstandigen kunnen dit jaar acht ses-
sies bij een klinisch psycholoog volle-
dig terugbetaald krijgen. Bedoeling is 
zelfstandigen die getroffen zijn door de 
coronacrisis extra te ondersteunen met 
geestelijke gezondheidszorg.

1 op 4 bedrijven ziet personeel toenemen

Slechts één bedrijf op vier zal dit jaar meer personeel in 
dienst hebben dan vorig jaar. De helft zal al blij zijn als 
ze in 2021 hun personeelsbestand op peil kunnen hou-

den. Wie toch wil aanwerven staat voor een uitdaging. 
Zes op tien bedrijven zeggen nu al 

dat ze niet de juiste profielen 
vinden. En door corona zullen er 
ook minder werknemers spon-
taan van werk willen veranderen. 

De oplossing kan liggen in eigen 
mensen nieuwe en andere vaardigheden 

aan te leren. 

Geld voor 
cyberveiligheid 
KMO’s
De Vlaamse regering trekt 4 miljoen 
euro uit voor kmo’s om zich te beveili-
gen tegen cybercriminaliteit. Digitali-
sering is aan een opmars bezig, maar 
daardoor komen ook bedrijfsgegevens 
in het gevaar. Bedrijven kunnen blij 
Vlaio een begeleidingstraject aanvra-
gen.
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Startcentrum zelfstandigen
Sociaal verzekeringsfonds
Ondernemingsloket
Aanvullende verzekeringen 

www.incozina.be
info@incozina.be
050 40 65 65

Op de pagina’s Vrij Ondernemen van onze zelfstandigenorganisatie LVZ vind je boeiende verhalen en nieuws van 
en voor zelfstandigen en ondernemers. Meer over het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen op www.lvz.be

Startcentrum zelfstandigen
Sociaal verzekeringsfonds
Ondernemingsloket
Aanvullende verzekeringen

Steun blijft doorlopen
Voor bedrijven en zelfstandigen getroffen door de co-
ronacrisis blijven de steunmaatregelen van de overheid 
doorlopen. De belangrijkste zijn:
- Het crisisoverbruggingsrecht, een soort werkloos-

heidsuitkering voor zelfstandigen.
- Het relanceoverbruggingsrecht, een minimuminko-

men voor zelfstandigen die hun activiteiten hervat-
ten.

- Uitstel van rsz-betaling
- Kwijtschelding van rsz-betaling
- Een fiscale regeling om de verliezen van 2020 af te 

trekken van de winst van 2019
- Het nieuw Vlaams beschermingsmechanisme, een 

steunpremie van 10 procent van de omzet
- De handelshuurlening
- De overheidswaarborg voor moeilijk verkrijgbare 

bankleningen.
Voor verdere info of aanvraag kan u terecht bij uw boek-
houder of uw sociaal verzekeringsfonds.

Eén op drie werkt minder graag
Een Belg op drie doet door corona zijn werk minder graag, 
zo blijkt uit een onderzoek. We missen de koffiehoek en het 
contact met de baas. Eén op vier voelt zich ook minder be-
trokken bij de organisatie of het bedrijf en nog eens één op 
drie voelt zich eenzamer door de coronacrisis.

Drie miljard steun aan zelfstandigen
Tussen maart en november kregen zelfstandigen voor meer 
dan 3 miljard euro steun in de vorm van verschillende soor-
ten overbruggingsrecht. Er werden 2,6 miljoen aanvragen 
ingediend via de sociale verzekeringsfondsen, 225 keer 
meer dan in 2019.
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Vierde kinderopvang van LM Oost-Vlaanderen

Op 15 april opent Lemmieland Lokeren
Maak kennis met Lemmieland, het kinderopvanginitiatief van LM Oost-Vlaanderen. 
Op 15 april opent onze vierde kinderopvang in Lokeren. Net zoals de mutualiteit focussen 
we in de crèches op gezondheidspreventie.

Jong geleerd, is oud gedaan. Een goede gezondheidsopvoeding op jonge leeftijd, 
daar is het ons als ziekenfonds om te doen! Met de oprichting van 
Lemmieland trekken we voluit de kaart van gezondheidspreven-
tie. Verschillende studies maakten al duidelijk dat het loont om 
kinderen naar de opvang te sturen. Op een speelse manier leren 
baby’s en peuters er sociale vaardigheden en zijn 
ze volop in beweging. Doordat het ook positieve 
effecten oplevert naar gezondheid en welzijn 
op latere leeftijd, past dat helemaal in 
de visie die we als ziekenfonds willen 
uitdragen.

Het pedagogisch plan van Lemmieland 
focust op beweging, voeding en mentale 
weerbaarheid. De kinderbegeleiders zorgen 
voor heel wat beweegmomenten, er wordt dagelijks 
vers en gezond gekookt en er is veel aandacht voor de psychi-
sche ontwikkeling van het kind.

Wil je een plaatsje reserveren in Lemmieland Lokeren?
Contacteer Felien Dewulf voor alle informatie. Zij verwel-
komt je graag als (aanstaande) ouder in onze kinder-
opvanglocatie voor een rondleiding en uitgebreide 
toelichting van onze werking. Mail naar
info@lemmieland.be of bel 09 235 24 71.
Kinderopvang Lemmieland is er ook in Deinze, 
Eeklo, Zulte en vanaf 1 september ook 
in Hamme.

Lemmieland Lokeren: Zand 20, 9160 Lokeren
Capaciteit: 3 slaapkamers, 2 verzorgingsruimtes, 
2 binnenspeelruimtes en 1 buitenspeelplaats 
Openingsuren: 7u tot 18u30 
Dagprijs: 28 euro (inclusief luiers, verzorgingsproduc-
ten, voeding, slaapzak, …)

LM-voordeel
Je kindje naar de crèche of onthaalouder brengen 
is goed voor zijn of haar fysieke en psychische ont-
wikkeling. Omdat het ook wel een flinke hap uit je 
budget neemt, betaalt LM voor elk kind jonger dan 
3 jaar tot 60 euro per jaar terug.

NIEUW
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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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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

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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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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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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en kan nooit COVID-19 veroorzaken.
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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.
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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
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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

38



www.lm.be /januari-februari 2021

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.
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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!  




