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“Roken was 
stoerdoenerij.”
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Gele zone
hoogte 140 mm
Breedte 40 mm 
vrijhouden
voor
bpost

Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest

Livornostraat 25, 1050 Brussel

Wij 
zijn echt
met je
gezondheid
bezig !
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“Taboe over mentaal welzijn  

moet de wereld uit.”



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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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. 
“Menstruatiearmoede 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 problematisch. Gelukkig 
werd de tampontaks in 2018 wel van 21 naar 6 
procent verlaagd.”

Taboe
Naast de welbekende tampons en 
maandverbanden zijn er nog andere 
menstruatieproducten zoals de goedkopere 
en duurzame menstruatiecup. “Het is een 
kelkvormig bekertje, gemaakt uit kunststof zoals 
silicone of latex. In tegenstelling tot tampons 
en maandverbanden vangt de cup het bloed 
op in plaats van het te absorberen. Het is de 
bedoeling dat je het vaginaal inbrengt, rond de 
baarmoederhals. 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 handen 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 correct 
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.

“Een cup kost amper twintig  
tot dertig euro en gaat  
gemiddeld 5 jaar mee. 

Dat is veel goedkoper dan 
maandverbanden of tampons”

De menstruatiecup  
is een goedkoop,  

hygiënisch  
én duurzaam  

alternatief

Ecologisch en duurzaam
In tegenstelling tot tampons en maandverbanden 
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 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 siliconen cup, maar volgens 
gynaecologe Van der Veken is dat niet helemaal 
terecht. “Studies wijzen uit dat het onschadelijk 
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 
absorbeert, is het minstens even hygiënisch als 
een maandverband of een tampon. “Het kan geen 
broeihaard van bacteriën 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

Gratis 
menstruatiecup  
voor 14-25 jarigen
Scan deze QR en krijg vanaf half 
februari jouw gratis menstruatiecup 
naar je thuis opgestuurd.  
Meer info over deze actie vind je  
via www.whatthecup.be.
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nieuwe voordelen in  

P O D O LO G I S C H E  ZO O L 
Heb je een podologische zool nodig? LM Plus 
geeft elke twee jaar* een tussenkomst van  
15 euro per podologische zool vervaardigd 
door een erkende podoloog, op voorschrift 
van een huisarts of arts-specialist. 

P R U I K
Krijg je een tussenkomst van het RIZIV bij de 
aankoop van een pruik? Dan ontvang je van LM 
Plus 50 euro hier bovenop. De tussenkomst kan 
niet hoger zijn dan wat je zelf moet betalen na de 
tussenkomst van het RIZIV.

K I N D E R O P VA N G
Als jouw kind naar de kinderopvang gaat, krijg je een 
tussenkomst van 60 euro per kalenderjaar. De tussenkomst 
geldt voor kinderen van 0 tot 3 jaar die aangesloten zijn bij 
LM Plus. De kinderopvang moet wel een erkende gezins- of 
groepsopvang zijn. 

M A M M O G R A F I E
Laat je een mammografie uitvoeren? Dan krijg je  
7,5 euro terugbetaald. Dit is een jaarlijkse 
tussenkomst. Bezorg ons een getuigschrift van de 
radioloog of gynaecoloog.

B OT D E N S I TO M ET R I E
LM Plus verleent een tussenkomst in de 
onderzoekskosten botdensitometrie. Dat is 
een botmeting voor osteoporose om het risico 
op breuken te kunnen inschatten.  Er is een 
tegemoetkoming van 20 euro elke twee jaar*.  

P R E V E N T I E F  
O N D E R ZO E K  T EG E N 
P R OS TA AT KA N K E R
Je krijgt een tussenkomst van 7,5 euro als je 
een preventief onderzoek tegen prostaatkanker 
laat uitvoeren op advies van jouw arts. Deze 
tussenkomst is jaarlijks en wordt betaald na 
voorlegging van een attest. 

Een nieuw jaar, dus nieuwe voordelen. Ze zijn er voor jou! Om 
jou te helpen en ook je familie. Daarom is ons aanbod heel 
divers en uitgebreid. Zo steunen we vanaf nu ook ouders die hun 
spruit naar de kinderopvang brengen, maar ook mensen die een 
podologische zool nodig hebben of een specifiek onderzoek 
moeten ondergaan. 
Gezondheid is niet voorspelbaar. Daarom wijzigen onze voordelen 
voortdurend.  Zoals de mens evolueert, evolueren wij mee. In 
goede en minder goede tijden. Natuurlijk liefst dat eerste… 
Hier vind je een korte samenvatting van onze nieuwe voordelen 
voor 2021. 



T H E R A P E U T I S C H E  
B E H A N D E L I N G  B I J  P L AS P R O B L E M E N
Heeft je kind plasproblemen? We geven een éénmalige tussenkomst van 
maximum 100 euro in de kosten van de therapeutische behandeling van 
plasproblemen op voorschrift van een arts. Dit geldt voor kinderen tot en 
met 18 jaar.

J E U G D B E W EG I N G
Is je kind lid bij een erkende jeugdbeweging? 
Goed nieuws! LM-Plus betaalt jaarlijks 15 euro van 
het lidgeld terug. Wil je hier gebruik van maken? 
Laat dan een aanvraagformulier invullen door de 
jeugdbeweging en bezorg dit aan LM Plus. 

R E S P I J T H U I Z E N  
E N  R O O M I N G - I N
Verblijft jouw kind in het ziekenhuis of respijthuis** 
en je wil bij jouw kind verblijven? Dan geeft LM Plus 
een tegemoetkoming van 10 euro per overnachting 
voor maximum 14 nachten per kalenderjaar. De 
tussenkomst geldt voor kinderen t.e.m. 18 jaar. 

H I P P OT H E R A P I E
Werken met paarden kan een helende werking hebben. Bij het volgen 
van hippotherapie krijg je per sessie 3 euro met een maximum van 40 
beurten per kalenderjaar. De tussenkomst wordt verleend aan personen 
met een lichamelijke of mentale beperking. De nodige attesten moeten 
worden voorgelegd bij LM Plus.

en zoveel meer! 

Surf naar www.LMPlus.be  
en ontdek al onze voordelen.

Deze voordelen komen bovenop de bestaande voordelen én 
voor dezelfde ledenbijdrage. Wil je meer weten over al onze 
tussenkomsten? Raadpleeg dan de mini LM-gids die bij dit ledenblad 
werd bijgevoegd. In een handige brochure vind je alle voordelen kort 
samengevat. Hou de LM Plus-gids goed bij. Controleer regelmatig of 
je gebruik kan maken van een of meerdere voordelen. Vragen?  
Stel ze gerust aan je kantoorbediende. Bel op het gratis nummer  
0800 17 417 of stuur een e-mail via info@LMPlus.be.

Onder voorbehoud van goedkeuring door de Controledienst van de Ziekenfondsen.

*Van datum tot datum: bijvoorbeeld van 13 mei 2021 tot 13 mei 2023

** In een door het Agentschap Zorg en Gezondheid als respijthuis erkende instelling of 
in een ziekenhuis (rooming-in).
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“In 2021 is het  
bijna not done om  

te roken.  
En gelukkig  

maar!”

ED TV DOORPRIKT TABOES OVER 
CYBERPESTEN, DRUGS OF SEXTING BI J 

JONGEREN: 

James Cooke en zijn kompaan Jaak Lema, drijvende 
krachten achter het educatieve online platform 
ED TV, hebben heel wat gemeen, onder andere 
de trots die ze uitstralen wanneer ze het hebben 
over stoppen met roken. Of de begeestering 
wanneer ze hun bezorgdheid uitspreken over 
jongeren die in deze coronatijden heel wat miserie 
moeten verwerken. Tijd voor een coronaproof 
dubbelinterview.

James, je bent al meer dan een jaar geleden 
gestopt met roken. Hoe voel je je?
James Cooke: “Heel goed, dank je. Ik voel me 
toch wel trots want ik ben meer dan 20 jaar een 
zware roker geweest. Gemiddeld rookte ik 30 à 
35 sigaretten per dag. Ik heb hard geprobeerd om 
te stoppen maar dat mislukte telkens. Hypnose, 
kauwgom, nicotinepleisters, vapen, … Noem 
het en ik heb het gedaan. Maar uiteindelijk ben 
ik ‘cold turkey’ afgekickt. Van de ene dag op de 
andere, puur op wilskracht. En met een klein trucje: 
steeds opnieuw een uur verder denken. Kan ik het 
volhouden tot 15 uur, dan lukt het ook tot 16 uur. 
In het begin kroop ik om 21 uur in mijn bed om 
toch maar de volgende dag te halen. En dan weer 
opnieuw mezelf uitdagen.”

Jaak Lema: “Ik was net als vele rokers al vijf jaar 
aan het stoppen met roken. Tot ik het nieuws kreeg 
dat het echt niet goed zat met mijn gezondheid. 
En dan hoef je niet lang te twijfelen. Sterker nog, 
sindsdien heb ik geen moment meer gedacht “Goh, 
nu heb ik zin in een sigaret. Nooit meer.”

James Cooke: “Ik heb nog elke dag zin in een 
sigaret. Maar ik heb andere triggers om er nooit 
meer aan te beginnen. Al die vieze, vuile nadelen. 
De geur om maar iets te noemen. De stank van je 
kleren, je gele vingers, je hoofdkussen dat onfris 
ruikt. Ik voel me ook energieker. Op het einde van 
de dag lag ik anders languit in de zetel met een 
sigaret in de hand.”

Jaak Lema: “Ik herinner me een meeting met Gert 
Verhulst en alle toppers van Studio 100 rond de 
musical 40-45, toen ik nog voor het bedrijf werkte. 
Ik had net nog vlug een sigaret gerookt. Ik stapte 
daarna de vergaderzaal binnen en ik zag ze gewoon 
denken: oh, die stinkt. En ik rook ook gewoon 
mezelf op dat moment.”

Wil je ook stoppen met 
roken? Bij LM Plus krijg je een 

eenmalige tussenkomst van 
50 euro voor de aankoop van 

rookstophulpmiddelen of 100 euro 
korting op een rookstoptraining 

via de methode Allen Carr.  
Voor meer info, ga naar  

www.LMPlus.be!



“In 2021 is het  
bijna not done om  

te roken.  
En gelukkig  

maar!”

James Cooke: “De research voor de nieuwe 
docureeks Leef!, die binnenkort te zien is op 
Vier, hield me toch ook een spiegel voor. In dat 
programma volgen we mensen in de terminale fase 
van hun leven. Zeer vaak hoor je hetzelfde woord 
terugkeren: kankerstok. Roken heeft me daardoor 
erg angstig gemaakt. Het is heel confronterend wat 
het met je lichaam doet.”

 

Waarom zijn jullie ooit begonnen met roken?
Jaak Lema: “Ik zat bij een jeugdbeweging. Iedereen 
rookte en ik rookte gewoon mee. Meer was het niet. 
Ik werd 17 jaar op kamp. Iemand zei me op mijn 
verjaardag: ‘Je bent net 17 geworden en het eerste 
wat je doet, is een sigaret roken?!’ Toen stond ik 
er niet bij stil, maar achteraf gezien is dat best 
confronterend.”

James Cooke: “Nieuwsgierigheid en stoerdoenerij 
lagen bij mij aan de basis. Ik was en ben nog 
steeds een ‘curieuzeneuzemosterdpot’. Ik wilde 
alles proberen. Mijn zus Fleur heeft me mijn eerste 
sigaret aangeboden toen ik 14 was. Ze kroop in een 
grote boom nabij ons huis om te roken. Op een dag 
vroeg ze me mee, wellicht om ervoor te zorgen dat 
ik haar niet zou verraden. Na die eerste trek werd ik 
zo mottig dat ik uit de boom viel en haar in mijn val 
meesleurde. Ik kwam huilend thuis en onze moeder 
wist meteen hoe laat het was.”

Gesmoor
Jaak Lema: “Ik merk dat het anno 2021 – en daar 
ben ik heel erg blij om – onder jongeren bijna 
not done is om te roken. Ze voelen het aan als 
marginaal. Als jongere van zestien jaar paradeerde 
je vroeger met een sigaret over straat, vandaag zou 
je je bijna verstoppen als roker. Ongelooflijk hoe 
dat in 20 jaar zo hard is veranderd. En gelukkig 
maar.” 

Jaak Lema: “Op die manier werken we ook met ED 
TV. We zeggen niet wat jongeren moeten doen, 
maar laten ze wel zien wat er gebeurt als ze een 
bepaalde keuze maken. In onze scripts vind je geen 
cijfers, wij zeggen niet hoeveel duizenden mensen 
jaarlijks sterven aan kanker. Jongeren zijn niet 
bezig met longkanker, dat krijg je in hun ogen pas 
als je 60 jaar bent. Jongeren zijn wel bezig met het 
verliezen van vriendschappen, dat stinken, mensen 
die afkeurend kijken, de kostprijs.”

James Cooke: “We gaan op zoek naar een 
herkenbare situatie in hun leefwereld. In Gesmoor 
volgen we een jonge voetballer die beslist om 
te roken. Op een bepaald moment spreekt zijn 
ploegmakker hem aan en vraagt hem om zijn 
kapiteinsband in te leveren omdat hij geen goed 
voorbeeld is voor de teamgenoten. Dat beeld is 
veel sterker dan gewoon zeggen dat hij gestopt 
is met voetballen. Op het moment dat hij zijn 
kapiteinsband inlevert, voel je als kijker ook wat 
de gevolgen zijn van het roken: die jongen merkt 
hoe hard hij zijn rol binnen die club mist, hij hoort 
er precies niet meer bij. En daardoor begint hij na 
te denken.”

Jaak Lema: “Door op die manier verhalen te 
schrijven, herkennen veel kinderen en jongeren 
zich in bepaalde situaties en daarom is ED TV ook 
zo’n succes in die leeftijdsgroep.”

Jongeren hebben vandaag heel wat katten te 
geselen.
James Cooke: “Dat klopt. Het moeilijkste voor 
een kind vandaag in coronatijden is zeggen: ‘Ik 
voel me niet zo lekker’. Zij mogen ‘zogezegd’ niet 
klagen: ze worden niet zo snel ziek, ze kunnen 
nog school lopen. Die woorden worden quasi 
constant herhaald, waardoor jongeren niet durven 
zeggen dat ze zich kak voelen. Met als gevolg dat 
we vandaag een halve generatie trieste jongeren 
hebben.”

Jaak Lema: “Mensen maken soms ook erg absurde 
vergelijkingen: ‘Er zijn kinderen die in de oorlog 
zijn opgegroeid.’  Sommige volwassenen begrijpen 
niet dat jongeren die vergelijkingen niet vatten. 
De jeugd heeft het momenteel echt heel moeilijk. 
Mentaal welzijn wordt hét issue de komende jaren, 
volgens mij.”

James Cooke: “De mentale impact van corona zal 
nog lang nazinderen. Jongeren hebben het voorbije 
jaar via elk mogelijk kanaal alleen maar miserie 
gezien: huilende mensen, coronapatiënten die 
op de gang liggen, verpleegsters die ten einde 
raad zijn, het trieste afscheid van grootouders. 
Ook kinderen van twaalf jaar hebben dat allemaal 
gezien. Maar zij hebben geen rugzakje met 
levenservaring, zij kunnen dat veel moeilijker een 
plaats geven.”

Jaak Lema: “Thuisblijven op oudejaarsavond, niet 
meer kunnen sporten, vrienden en vriendinnen 
niet meer kunnen knuffelen en kussen. Voor 
iemand van zeventien jaar is dat heel moeilijk 
om te slikken. De gevolgen zullen we pas over 
enkele jaren voelen, maar dat dit niet zonder 
kleerscheuren zal verlopen, lijkt me zeker.”

James Cooke: “Dus een dikke chapeau aan 
iedereen die tot op vandaag in die gigantisch 
moeilijke periode het hoofd boven water probeert 
te houden.”

James Cooke: “We merken dat ook in onze 
educatieve voorstelling Gesmoor. Jongeren die 
roken worden door dat verhaal met hun neus op de 
feiten gedrukt. En jongeren die niet roken, krijgen 
de bevestiging: ‘Zie je wel, dat is nu net de reden 
waarom ik niet rook’. Op die manier brengen we 
een belangrijke boodschap aan alle jongeren.”

Jaak Lema: “Hetzelfde merk je bij de 
jongerenredactie van ED TV, een online platform 
voor en door jongeren. Wanneer we spreken over 
roken, hadden vroeger negen op tien jongeren al 
gerookt. Vandaag is dat niemand. Er leeft precies 
een aversie tegen ‘ongezond’.”

James Cooke: “Door wat we doen met onze 
educatieve schoolpakketten zien we toch dat 
steeds minder kinderen nicotineverslaafd worden. 
En dat is uiteraard een goede evolutie. Hetzelfde 
zie je bij frisdrank. Water vormt de regel, een cola is 
voor hen precies een uitstap naar het pretpark.”

Hoe kunnen jongeren beter worden 
gesensibiliseerd? 
Jaak Lema: “Jongeren mag je niet met het vingertje 
wijzen, het mag niet te belerend zijn. Je moet een 
situatie weergeven waardoor jongeren over een 
bepaald onderwerp beginnen na te denken. Zeggen 
‘dat mag niet!’ werkt helemaal niet.”

James Cooke: “Daarnaast is het superbelangrijk 
dat jongeren ongeremd en vrijuit met hun ouders 
kunnen spreken. In de zin van: ‘Ma en pa, mijn 
maten roken. Ik ben eerlijk gezegd wel nieuwsgierig 
wat dat zou geven bij mij.’ Die vrijheid moeten 
ouders hun kinderen gunnen. En in zo’n gesprek 
gebruik je geen dreigementen en uitspraken zoals 
‘dat is levensgevaarlijk’, maar leg je uit waarom 
je als ouder denkt dat iets zoals roken geen goed 
idee is. Jongeren zijn nieuwsgierig en dat kan 
geen kwaad. Maar geef ze dan ook inhoudelijke 
argumenten zodat ze zelf de juiste keuze kunnen 
maken. Want maak je geen illusie, uiteindelijk 
beslissen ze toch zelf wat ze gaan doen.”

“Ik zat bij een 
jeugdbeweging. 
Iedereen rookte 
en ik rookte 
gewoon mee.”

“Nieuwsgierigheid en 
stoerdoenerij lagen bij mij 
aan de basis.”



M E E R  G E B O O RT E V E R LO F  VO O R  VA D E R S
Goed nieuws voor papa’s en meeouders: de Kamercommissie Sociale Zaken heeft 
begin december het licht op groen gezet voor de verlenging van het geboorteverlof. 
Sinds 1 januari 2021 heb je als papa of meeouder recht op 15 dagen geboorteverlof 
in plaats van 10 dagen. Vanaf 2023 komen daar nog eens vijf dagen bij.  
De verlenging geldt zowel voor ambtenaren, werknemers als zelfstandigen.

P R E V E N T I E F  G E D R AG  TA N DZO R G
Wie op jaarlijkse tandartscontrole gaat, betaalt minder. Maar door 
de coronacrisis kan het zijn dat je in 2020 geen mogelijkheid hebt 
gehad om een afspraak bij je tandarts vast te leggen. Wees gerust. 
Ben je in 2019 op controle geweest, dan betaal je volgend jaar toch 
het laagste tarief. Deze regel wordt ook overgenomen door Denta 
Plus zodat verzekerden die wel in 2019 maar niet in 2020 tot bij de 
tandarts zijn geraakt, ook in 2021 kunnen blijven genieten van de 
hoogste tussenkomst. 

D O K T E R S B E ZO E K  
L I C H T  D U U R D E R
Sinds 1 januari 2021 mogen huisartsen 1,01 procent 
meer aanrekenen voor raadplegingen en huisbezoe-
ken. Ook het honorarium voor het globaal medisch 
dossier stijgt. Toch zal de patiënt dit niet of nauwelijks 
merken omdat de ziekenfondsen deze prijsstijgingen 
bijna volledig voor hun rekening nemen. Het remgeld 
voor een huisbezoek stijgt met 14 cent tot 14,01 euro, 
het remgeld voor een raadpleging blijft als patiënt 
hetzelfde. Verder hebben artsen en ziekenfondsen 
afgesproken om vier nieuwe huisartsenwachtposten 
op te starten en zes bestaande wachtposten uit te 
breiden. 

O P E N I N G S U R E N  KA N TO R E N
Ook in 2021 blijft het mogelijk om in heel wat kantoren op afspraak langs te komen. Die 
afspraak kun je telefonisch, per e-mail of via een formulier op de website aanvragen. Houd er 
rekening mee dat door omstandigheden (ziekte, corona, …) kantoren uitzonderlijk gesloten 
kunnen zijn. Raadpleeg vóór je bezoek aan een kantoor daarom steeds de openingsuren  
op www.LMPlus.be of bel 0800 17 417. Enkel de informatie op onze website is altijd  
up-to-date. Schrijf alvast in je agenda dat we gesloten zijn op maandag 5 april  
(paasmaandag), op donderdag 13 en vrijdag 14 mei (Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart) en op 
maandag 24 mei (pinkstermaandag).

KA L E N D E R  U I T B ETA L I N G E N
In de betaalkalender kun je nakijken op welke data je 
uitkering van primaire arbeidsongeschiktheid, moeder-
schapsrust of invaliditeit wordt uitbetaald. Surf naar 
de website www.LMPlus.be, ga naar de rubriek ‘Wat te 
doen bij?’ en klik door naar ‘Arbeidsongeschiktheid en 
invaliditeit’. Opgelet, het kan tot enkele dagen duren 
voor het bedrag op je rekening staat.

Eerstvolgende betalingen primaire  
arbeidsongeschiktheid/moederschapsrust: 
2 en 17 februari 2021 
2, 17 en 31 maart 2021 
20 en 30 april 2021 
19 mei 2021

Eerstvolgende betalingen invaliditeit en 
primaire arbeidsongeschiktheid/ 
moederschapsrust voor zelfstandigen: 
27 januari 2021 
24 februari 2021 
29 maart 2021 
28 april 2021 
7 mei 2021

A C T U A
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T O U R N É E  M I N É R A L E  2 0 2 1
Ook wie af en toe eens alcohol drinkt, kan voordelen 
ervaren van een maandje alcoholvrij. Wie niet drinkt, 
heeft meer energie, slaapt beter en spaart geld uit. 
Bewust omgaan met alcohol helpt je bij het vinden 
van een gezond gewicht, laat je huid meer stralen en 
bezorgt je heel wat katervrije tijd. In februari is er een 
nieuwe Tournée Minérale. Doe jij mee?

G R AT I S  S E S S I E S  B I J  P SYC H O L O O G  
VO O R  Z E L FS TA N D I G E N
Zelfstandigen die getroffen zijn door corona krijgen extra ondersteuning bij geestelijke  
gezondheidszorg. Concreet kunnen alle zelfstandigen genieten van een terugbetaling voor 
acht sessies bij een klinisch psycholoog. Minister van Zelfstandigen David Clarinval (MR) trekt 
daarvoor een budget van 11 miljoen euro uit.

D E  G E LU K S D R I E H O E K
Geluk kun je niet meten. Of toch? Het Vlaams Instituut Gezond 
Leven heeft een campagne opgestart om Vlamingen te stimuleren 
om aan hun mentaal welbevinden te werken. In de geluksdriehoek 
ontdek je wat ‘je gelukkig voelen’ precies inhoudt.  
Op www.geluksdriehoek.be staan praktische tips, filmpjes, 
oefeningen en verhalen. En kun je je eigen geluk ‘meten’ met de 
geluksmaat.

K I N D E R B I J S L AG  B I J  E E N  V E R H U I S
Heb je verhuisplannen? Breng dan de gemeente en je ziekenfonds op de hoogte. Houd er ook 
rekening mee dat je verhuis gevolgen kan hebben voor je kinderbijslag of Groeipakket. Blijf 
je in dezelfde regio wonen, hoef je wat de kinderbijslag betreft niets meer te doen. Verhuis 
je naar een andere regio dan zul je een nieuwe aanvraag moeten opsturen. Verhuis je naar 
het buitenland? Neem dan contact op met je kinderbijslagfonds zodat je foutieve betalingen 
nadien niet moet terugbetalen.

L M  P LU S  D I G I TA A L
Heb jij een digitale reflex? Check je bijvoorbeeld je spam als je contact hebt opgenomen met LM Plus?  
Of heb je al aangegeven om ons ledenblad via e-mail te ontvangen i.p.v. de papieren versie in de brievenbus?  
Gebruik je een persoonlijk e-mailadres zodat we je ook in geval van een carrièreswitch, ontslag of een langdurige 
ziekte kunnen contacteren? Is je gsm-nummer up-to-date? Het zijn kleine dingen maar die kunnen wel helpen 
in een vlotte(re) communicatie tussen jou en je ziekenfonds. Scan de QR-code hiernaast en geef ons je  
meest recente gegevens!

R E D  J I J  8  L E V E N S ?
Iedereen kan ziek worden als een orgaan niet goed werkt. En voor 
sommige patiënten dringt de tijd. Ze wachten op een levensredden-
de orgaantransplantatie. Maar zal er wel op tijd een geschikt orgaan 
zijn? ‘Red jij 8 levens’ is een campagne van De Maakbare Mens 
waarin de organisatie iedereen oproept om over orgaandonatie na 
te denken, erover te praten, wensen kenbaar te maken. Je vindt meer 
info op www.demaakbaremens.org.

F I L M T I C K E T S  K I N E P O L I S
Ken je iemand die lid wil worden van LM Plus? Of iemand die graag 
wil veranderen van ziekenfonds? Geef ons de contactgegevens door 
via ledenwerving@LMPlus.be. Per bevestigde aansluiting krijg jij 
een filmticket voor Kinepolis cadeau!
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Door COVID-19 zijn alle kantoren voorlopig 
enkel open op afspraak. Maar van zodra de 
coronamaatregelen versoepelen, zal er een 
aangepaste dienstverlening in werking treden. 
Enkele kleine kantoren sloten eind december 
de deuren waardoor grotere kantoren voortaan 
ruimere openingsuren kunnen aanbieden.  
In het kantoor in Oostende staan sinds kort drie 
collega’s tot je dienst: Els Wittesaele (54) en  
Serge Simons (58) krijgen er het jeugdig 
gezelschap van Benjamin Sanders (33). 

Voor Serge Simons, al sinds 1985 een vertrouwd 
gezicht in Oostende, verandert er niet zo heel veel. 
Al vermoedt hij dat de aanpassingen de werking 
ten goede zullen komen. “Soms kan het hier echt 
druk zijn: mensen aan het loket, binnenkomende 
e-mails en de ene telefoon na de andere. Onze 
leden moeten dan wat langer wachten waardoor 
de druk hoog is om zaken snel af te handelen. 
Door een dubbele bezetting en de invoering van 
afspraken kunnen we die drukte beter verdelen.  
Op die manier kunnen we persoonlijke of  
gevoelige zaken in een rustigere sfeer afwerken  
en dat zal leiden tot een betere en meer 
persoonlijke service.”

Pilootproject 
De Plusconsulent, een vaste contactpersoon of 
een vast contactnummer voor elk lid, kan een 
meerwaarde bieden voor leden die buiten de 
kantooruren antwoorden zoeken op dringende 
vragen. Zowel Benjamin als Serge zijn heel 
benieuwd naar het resultaat van het pilootproject 
in de regio Asse/Aalst. “Leden die een vertrouwd 
kantoor bezoeken, zullen wellicht minder gebruik 
maken van de Plusconsulent. Anderzijds, leden 
met een druk werkschema hebben ook vragen 
over ziekte of gezondheid. Op onze website staat 
al heel veel informatie maar het is onze taak om 
onze leden zo goed mogelijk te helpen. Het hoeft 
daarom niet onmiddellijk het antwoord op een 
specifieke vraag te zijn. Horen dat het goed komt, 
is voldoende voor een nacht of weekend zonder 
zorgen.”

Plan je een bezoek in je kantoor?  
Raadpleeg de openingsuren of maak een afspraak 
via www.LMPlus.be!

Jonge Benjamin 
Benjamin Sanders maakte vroeger deel uit van 
een team vervangers. “Als een collega door ziekte 
uitviel, sprong ik in. Vandaag behoren vervangers 
tot het verleden omdat we meer mensen in een 
kantoor hebben. En dat heeft vooral voordelen: 
heel wat kantoren hebben meer openingsuren, 
kantoren zullen nog nauwelijks sluiten door 
uitzonderlijke omstandigheden zoals ziekte en 
onze leden zullen minder lang moeten wachten aan 
het loket. Voor mij persoonlijk voelt het ook prettig 
aan. Een collega in de buurt maakt het werk op alle 
gebied een stuk vlotter.”

Ook op afspraak
“We hopen dat we snel kunnen overgaan tot de 
nieuwe regeling. Voor onze leden zal het dan ook 
snel duidelijk worden: ‘s morgens is het loket 
open voor iedereen, in de namiddag werken we op 
afspraak. Tussen de twee lockdowns hebben we 
gemerkt dat dat systeem efficiënt werkt. Wie snel 
een attest moest afgeven, een document nodig 
had of een kleine vraag wilde stellen, sprong ‘s 
morgens binnen. Leden met een moeilijker dossier 
of leden die in alle privacy hun situatie wilden 
bespreken, maakten een afspraak. Op die manier 
is het aangenaam werken, zowel voor ons als voor 
onze leden.”

“Afspraken  
zijn ideaal  

voor gevoelige  
vragen”

 

de  
LM Plus-medewerkers  

in Oostende   

MAAK 
KENN IS 

MET
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GAAT VOOR MEER IN 

2021
Persoonlijke en proactieve dienstverlening, 

zowel tijdens als na de kantooruren
LM Plus koestert voor 2021 een warme wens voor alle 

leden: nog meer inzetten op een proactieve en persoonlijke 
dienstverlening. En die wens is reeds werkelijkheid. 
We verruimden namelijk bij de start van 2021 onze 

dienstverlening, ook buiten de kantooruren. Want een 
service waar je als lid op kan op rekenen, daar gaan we in 

het nieuwe jaar meer dan ooit voor!

Ruimere openingsuren  
Sinds januari 2021 is de kantoorwerking van  
LM Plus geoptimaliseerd: de openingsuren werden 
nog beter op de globale noden van onze leden 
afgestemd. 

Bepaalde kantoren kregen daarom bij het begin 
van dit nieuwe jaar aangepaste openingsuren. 
Vergeet dus zeker niet voor jouw kantoorbezoek te 
surfen naar www.LMPlus.be om onze meest up-to-
date openingsuren te raadplegen. 

Bepaalde kantoren worden ook in de loop van 
het jaar opgesmukt en krijgen een hedendaags 
interieur. 

Kantoorbezoek op afspraak 
De coronacrisis bracht nieuwe inzichten: de 
voorbije maanden stelden we vast dat een 
kantoorbezoek op afspraak een gewaardeerde 
aanvulling op onze vrije openingsuren is. Want 
als lid krijg je tijdens een afspraak alle exclusieve 
aandacht met het grootste respect voor jouw 
privacy. 

Vandaar voorzien we sinds begin dit jaar ook meer 
ruimte voor een kantoorbezoek op afspraak. Bij 
heel wat van onze kantoren kan je voortaan een 
afspraak maken, naast het feit dat er ook nog vrije 
openingsuren gelden. Een online afspraak maken 
kan via www.lm.be/LMPlus/online-afsprakentool, 
telefonisch of via e-mail naar je vertrouwde 
kantoor. 

Meer LM Plus-brievenbussen 
Her en der in Vlaanderen plaatsen we extra 
LM Plus-brievenbussen waarin je attesten of 
doktersbriefjes kan stoppen. Voor een overzicht 
van de LM Plus-brievenbussen, surf naar 
www.LMPlus.be > kantoor in je buurt. 

Pilootproject Plusconsulent 
Er is nog meer: in de regio Asse/Aalst loopt sinds 
januari een pilootproject met een vertrouwde 
contactpersoon die jullie na de openingsuren 
snel en gemakkelijk kunnen bereiken. Buiten 
de kantooruren staat de Plusconsulent leden 
telefonisch bij voor dringende vragen.  

Voorlopig starten we dit pilootproject enkel in één 
regio op. Na een evaluatie wordt bekeken om dit 
eventueel over het volledige werkingsgebied van 
LM Plus uit te rollen. 

Vertrouwde gezichten 
In een aantal kantoren opteerden we om meer 
medewerkers in te zetten om je nog beter tot dienst 
te zijn. Misschien ontmoette je reeds een voor 
jou nieuwe LM Plus-medewerker. Deze collega zal 
voortaan het vaste team van kantoormedewerkers 
versterken. Want LM Plus streeft naar vaste en 
vertrouwde gezichten achter de loketten. 

1 2 3
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opvallende resultaten  
uit onze 

tevredenheidsenquête

12

10
Meten is weten! Aan de hand van een online tevredenheidsenquête, peilde 
jouw ziekenfonds tussen 19 oktober en 8 november 2020 naar hoe jij de 
dienstverlening op vandaag ervaart. Zo willen we onze werking continu 
verbeteren en verder blijven inzetten op persoonlijke service.  
Deze 10 conclusies sprongen uit de resultaten van de enquête. 

1 2
Net Promoter Score bedraagt 29
De Net Promoter Score is ‘s werelds meest 
gebruikte systeem voor het meten van 
tevredenheid en loyaliteit bij klanten. Het toont 
aan hoe bereid een lid is LM Plus bij anderen aan 
te raden. Ons ziekenfonds krijgt een score van 29, 
wat betekent dat onze leden over het algemeen 
tevreden zijn en LM Plus actief aanbevelen bij 
vrienden en collega’s. Op een schaal van 0 tot 10, 
duidt maar liefst 40% van de deelnemers 9 of 10 
aan qua aanbeveling.

Correctheid van terugbetalingen belangrijkste aspect  
uit de dienstverlening
Welke vijf items uit onze dienstverlening vind jij het belangrijkste? Correctheid van 
terugbetalingen stak er met kop en schouders bovenuit. In de analyse van de resultaten bij 
deze vraag vielen evenwel nog zes andere aspecten uit onze dienstverlening op. Hierbij de 
top 7 belangrijkste items voor onze leden: 

1) Correctheid van terugbetaling 

2) Klantvriendelijkheid van onze medewerkers 

3) Snelheid van terugbetalingen 

4) Vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens 

5) Onze dienstverlening in het algemeen

6) Snelheid van afhandeling van jouw dossier

7) Onze voordelen en tussenkomsten
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Kantoorbezoek populair  
bij alle leeftijden
Het kantoorbezoek wint aan belang bij alle 
leeftijdsgroepen. Bij verschillende vragen in de 
enquête komt dit naar voor.  
Zo gaf ruim 50% van de deelnemers aan dat hun 
laatste contact met ons ziekenfonds plaatsvond 
via een kantoorbezoek. 1 op de 4 leden ziet het 
kantoorbezoek als een essentiële manier om in 
contact te komen met de mutualiteit. Bovendien 
vindt 75% dat ze voldoende informatie meekrijgen 
van onze kantoormedewerkers over algemene of 
persoonlijke ziekenfondsmaterie. Daarbij speelt 
het menselijk contact een prominente rol.

Tendens naar digitaal
E-mail geniet de absolute voorkeur wanneer 
de vraag wordt gesteld hoe jij als lid wenst 
geïnformeerd te worden over algemene zaken en 
jouw persoonlijk dossier. Papieren briefwisseling 
per post strandt pas op de vijfde plaats. Bijgevolg 
beoogt LM Plus om in de nabije toekomst meer in 
te zetten op digitaal e-mailverkeer in plaats van 
postale correspondentie. Dat is trouwens  
ook milieuvriendelijker!

Administratieve bijstand  
aan de zijlijn
Wanneer je als lid een diagnose krijgt, kan daar 
heel wat papierwerk bij komen kijken. 56% van 
de deelnemende leden wenst dan ook hulp te 
krijgen bij de aanvraag voor een tegemoetkoming 
voor bijvoorbeeld kanker of personen met een 
handicap. Daarnaast wordt de vraag naar bijstand 
op andere gebieden duidelijk belicht, bijvoorbeeld 
doorverwijzing naar een kinesist, logopedist, 
orthodontist of andere specialist. LM Plus-leden 
willen ook kunnen aankloppen bij hun ziekenfonds 
voor ledenbehartiging. Dit betekent dat LM Plus als 
bemiddelaar optreedt tussen jij als lid en andere 
instanties binnen de zorgsector.

Afspraak met een 
kantoormedewerker biedt  
talrijke voordelen
Ruim 70% van de deelnemers maakte nog geen 
afspraak voor een kantoorbezoek. Leden die wel al 
op afspraak kwamen, waren onder andere tevreden 
tot zeer tevreden over de keuzemogelijkheden 
van het tijdstip, het respecteren van het tijdstip 
van de afspraak door de kantoormedewerker, 
privacy tijdens het kantoorbezoek op afspraak 
en de tijd die de medewerker vrijmaakte tijdens 
de afspraak. Samengevat ervaren leden een 
kantoorafspraak als zeer positief. Bovendien 
kan de kantoormedewerker jouw dossier grondig 
voorbereiden en kan je tijdens de afspraak al jouw 
vragen in alle rust bespreken.

Advies voor een goede gezondheid
Doordat de papieren getuigschriften van dokters, 
tandartsen, kinesisten en andere artsen stilaan 
verdwijnen, waren we benieuwd wat jullie van LM 
Plus in de nabije toekomst verwachten. Ongeveer 
de helft van de deelnemers wenst praktische en 
toepasbare tips om een goede gezondheid te 
bevorderen. Eveneens uiten de leden de behoefte 
aan specifieke informatie om ziektes te voorkomen. 
Het vormt dan ook de bestaansreden voor de dienst 
gezondheidsvoorlichting en -opvoeding (GVO) 
bij LM Plus. Dit enthousiaste team organiseert 
regelmatig activiteiten om aan deze vraag tegemoet 
te komen.

Proactieve en persoonlijke 
communicatie in de toekomst
De nood aan spontane communicatie gericht op 
de persoonlijke situatie van jij als lid kwam sterk 
naar voor. Bijvoorbeeld van welke voordelen een 
zwangere vrouw precies kan genieten voor en na 
de geboorte van het kindje. Of bij diagnose van 
een ernstige ziekte zoals kanker. Waar kan LM 
Plus jou of je naaste mee ondersteunen? Ook wat 
betreft andere levensmomenten zoals afstuderen, 
ziekenhuisopname, noem maar op, heeft jouw 
ziekenfonds heel wat te bieden. Via onze diverse 
kanalen levert LM Plus al inspanningen om onze 
leden op het juiste moment proactief te benaderen 
en we zullen hier blijven op inzetten.Ledenblad een geliefde 

informatiebron
Het ledenblad ervaren jullie als een fundamenteel 
informatiekanaal. Met het ledenmagazine bereikt 
LM Plus maar liefst 8 op 10 leden. Bovendien 
wordt het ledenblad het vaakst geraadpleegd in 
vergelijking met andere communicatiekanalen 
zoals de maandelijkse digitale nieuwsbrief of de 
website. Overigens is het ook opmerkelijk dat 
quasi evenveel leden het ledenblad in de toekomst 
blijvend op papier wensen te ontvangen (49%) 
tegenover 51% dat het ledenblad liever digitaal zou 
ontvangen. 
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Minderheid vindt de weg  
naar sociale media
Slechts 9% van de deelnemende leden blijft op 
de hoogte van het laatste nieuws van LM Plus via 
sociale media. Nochtans post jouw ziekenfonds 
heel frequent belangrijke updates op Facebook en 
Instagram. Deze kanalen faciliteren namelijk een 
snelle communicatie van relevante informatie. Ook 
via de chatfunctie Messenger kan je ons eenvoudig 
bereiken. Volg jij LM Plus al op sociale media? 

Ruim 5000 leden namen deel 
aan de tevredenheidsenquête. 

Hartelijk bedankt voor de massale 
deelname en jullie waardevolle 
feedback! Zowel op strategisch 

als operationeel niveau nemen we 
deze resultaten ter harte en worden 

acties uitgewerkt om in te spelen op 
de behoeftes van onze leden. 

Onder de participanten werd een 
mooi prijzenpakket uitgeloot. 
Een geschenkcheque voor een 

verblijf in Center Parcs, een 
verzorgingspakket aangeboden 
door Zorgboetiek en daarnaast 
werden nog 10 duotickets voor 

Kinepolis uitgedeeld. De winnaars 
hebben inmiddels de prijzen al in 

ontvangst genomen,  
nogmaals proficiat!



“Fysiek kwam ik stilaan terug 
aan, maar mentaal struggelde 

ik nog wat langer. Ik bleef in het 
begin ontkennen.”

“Taboe over  
mentaal welzijn  

moet 
de wereld  

uit”

ARNE VAN GI JSEGHEM:  



Met zijn 17 jaar oogt Arne Van Gijseghem sportief, 
knap, matuur en verstandig. Niets dat je op het 
eerste gezicht doet vermoeden dat hij bijna twee 
jaar geleden fysiek door het oog van de naald 
is gekropen. Arne was ernstig ondervoed door 
orthorexia (obsessief met gezonde voeding bezig 
zijn). Ook mentaal klom hij uit een dal. Maar 
Arne staat er opnieuw, nog sterker dan voorheen 
dankzij een warm sociaal vangnet. 

Het begon op de leeftijd van 13 jaar. “Enkele 
kerels uit mijn omgeving merkten al grijnzend en 
grappend op dat ik nogal dik was. Gasten met wie 
ik op vandaag eigenlijk nog steeds contact heb. 
Het waren plagerige opmerkingen, zeker geen 
pesterijen. Ik deed toen alsof het mij niets kon 
schelen, maar diep vanbinnen raakte het mij. Toen 
ook het CLB in het eerste middelbaar letterlijk 
tegen me zei dat ik overgewicht had, is de trigger 
voor orthorexia ontstaan. Ik stopte prompt met 
eten. Sporten deed ik in die tijd niet, dus afvallen 
gebeurde puur op basis van maaltijden overslaan. 
Ik bleef wel beperkt eten, maar het was zeer 
selectief, goed uitgekiend en extreem gezond.”

Alerte mama
“Ik zag Arne zienderogen vermageren. Maar een 
jonge kerel die groeit vooral in de lengte, dacht 
ik eerst”, treedt zijn mama Anneke Van Cauter 
bij. “Hij stopte na een tijdje met groeien – in zijn 
puberteit – en bleef vermageren. Ik wist dat dit niet 
pluis was en stuurde hem naar de huisarts. Maar 
Arne hechtte geen geloof aan het advies van de 
huisarts.” 

“Op een dag viel Arne gewoon flauw toen hij van 
de sofa wilde rechtop staan. Ik had direct door dat 
dit niet ok was. Ik ben toen onmiddellijk met hem 
naar het ziekenhuis in Aalst gereden. Arne had 
een hartslag van 46 en woog amper 48 kg met zijn 
1m76. Een ondervoed lichaam dat helemaal op was 
van de roofbouw die Arne met zijn eetstoornis op 
zijn lijf had veroorzaakt.” 

“Achteraf gezien geloof ik dat we geluk hadden 
dat toen heel kort op de bal werd gespeeld. Op 
dinsdag waren we in het ziekenhuis, op vrijdag kon 
zijn behandelingstraject al opstarten. Arne is voor 
zijn orthorexia nooit in het ziekenhuis opgenomen 
geweest.”

“Ik werd wel strikt opgevolgd: drie keer per week 
moest ik op consultatie naar het ziekenhuis 
en werd ik telkens gewogen. Ik mocht in 
geen geval verder afvallen want dan was een 
ziekenhuisopname onvermijdelijk. Ik was in 
behandeling bij een psycholoog, diëtist en gastro-
enteroloog en dat gedurende acht maanden.”

“Fysiek kwam ik stilaan terug aan, maar mentaal 
struggelde ik nog wat langer. Ik bleef in het begin 
ontkennen. Tot kort daarvoor had ik daar met 
niemand uit mijn omgeving over gepraat. Omdat ik 
niet durfde, maar er ook geen behoefte aan had. 
Over een eetstoornis en mentale problemen zéker 
bij jongens hangt nog steeds een taboe.”

Warm nest
Wat opvalt, is de openhartigheid die in het warme 
nest van de familie Van Gijseghem leeft. “Mijn 
ouders hebben me eigenlijk zeer goed opgevangen 
toen ik fysiek en mentaal niet goed in mijn vel zat. 
Ook nu kunnen we nog steeds over vanalles open 
praten. Niet iedereen heeft het geluk om zo’n goed 
sociaal vangnet te hebben”, beseft Arne. 

Arne was na amper 14 maanden genezen verklaard. 
Een gemiddelde herstelperiode na een eetstoornis 
zoals anorexia of boulimia bedraagt vier jaar. 
Ook in het ziekenhuis stonden ze versteld van 
Arne zijn snelle vooruitgang. Zijn wilskracht 
en doorzettingsvermogen hebben tot een snel 
resultaat geleid. “Dat heeft die moeilijke periode 
me wel als levensles bijgebracht: als je voor iets 
knokt, komt het goed. Ik weet nu beter wat ik wil en 
ik stress sindsdien minder vaak.”

Vigii
“Ik kan zeggen dat het op vandaag echt goed met 
mij gaat. Ik heb gaandeweg geleerd dat je met 
de juiste balans van sport en een evenwichtige 
voeding ook een gezond en slank lichaam kunt 
hebben. Ik eet lekker en veel (lacht), ik houd van 
fitnessen en in muziek vind ik een uitlaatklep”, 
geeft Arne mee. 

Arne schreef op aanraden van zijn moeder zijn 
emoties neer. Hij componeerde daar zelf muziek 
onder. Onder zijn artiestennaam Vigii haalde hij 
o.a. met zijn nummer Fantasy Girl reeds Studio 
Brussel. 
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Wat is orthorexia? 

Orthorexia is een eetstoornis 
waarbij iemand obsessief 
met gezond eten bezig is. In 
tegenstelling tot anorexia en 
boulimia gaat het niet over de 
hoeveelheid voedsel, maar om 
de kwaliteit van het voedsel dat 
wordt geconsumeerd. 

Bij obsessief gezond eten dreigt 
een eentonig voedingspatroon 
te ontstaan. Want er wordt te 
strikt en te eenzijdig gedieet. 
Orthorexia leidt ook tot 
voedingstekorten en bepaalde 
lichamelijke klachten, zoals 
maag- en/of darmklachten, 
hartritmestoornissen,  
spierkrampen, 
menstruatiestoornissen of nier- 
en leverbeschadigingen.

Gezond eten betekent 
evenwichtig en gevarieerd eten, 
maar ook genieten. Het komt 
erop aan het juiste evenwicht te 
vinden tussen de calorieën, de 
voedingswaarde en het aspect 
genieten. Hoeveel en hoe vaak je 
van bepaalde voedingsmiddelen 
eet, is daarbij doorslaggevend.

Bron: Gezondheid.be

“Taboe over  
mentaal welzijn  

moet 
de wereld  

uit”
Corona door de ogen van jongeren
De coronacrisis hakt er bij velen mentaal diep in. 
Arne is daarom bepleiter om mentale draagkracht 
algemeen meer bespreekbaar te maken, zeker 
ook bij jongeren. “Als jeugd hebben we ook het 
volste recht om ons op sociaal vlak te ontwikkelen, 
want dat is zeer belangrijk voor onze toekomst. 
Tijdens deze coronacrisis wordt vaak met de 
vinger naar de jongeren gewezen dat het vroeger 
in de tijd van de oorlog nog veel erger was. Ik 
vind dat voorzichtigheid bij dergelijke uitspraken 
is aangewezen, want we moeten een ander zijn 
probleem toch niet onderschatten? Waarom 
wordt ook steeds naar ergere dingen verwezen? 
Je mentaal niet goed voelen moet toch niet in 
gradaties van ergheid worden uitgedrukt?”, 
reageert Arne verbolgen. “Het taboe over mentaal 
welzijn moet écht de wereld uit.” 

“Ik kom met mijn verhaal naar buiten omdat ik 
hoop dat andere jongeren die worstelen met 
zichzelf de moed en durf vinden om bij primaire 
vertrouwenspersonen aan te kloppen, zoals familie 
of vrienden. Ik vind daarnaast dat sporten, gezonde 
voeding en sociale contacten echt essentieel zijn 
om je goed te voelen in je vel. Ik raad het iedereen 
aan”, besluit Arne. 
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Inschrijven kost 4 euro voor leden LM Plus  
5 euro voor niet-leden 

Inschrijven via www.beleefpleziermetlm.be

Doordat corona de afgelopen maanden flink wat roet strooide in onze 
activiteitenkalender zet LM Plus voortaan ook in op een online alternatief: 
een webinar. Zo organiseert LM Plus op donderdag 4 februari een webinar 
over voedingsetiketten lezen, op donderdag 11 februari een webinar over 
het coronavaccin, op woensdag 3 maart over darmkanker vroegtijdig 
opsporen en op maandag 7 juni een webinar over ‘van diëten word je dik’. 

WEBINAR VOEDINGSETIKETTEN LEZEN
Donderdag 4 februari  
om 19.30 uur

WAT IS EEN WEBINAR? 
Een webinar is de samenvoeging van de woorden ‘web’ en ‘seminar’. 
Een webinar is een activiteit op internet waarbij een online publiek kan 
meevolgen. 

Al eens een webinar gevolgd? Keihandig en zeer gemakkelijk. Je opent 
thuis je pc, laptop of neemt je smartphone in de hand. Zo wat vijf minuten 
vooraleer de activiteit online begint, log je in via de registratielink. Je zorgt 
weliswaar voor een goede internetverbinding. En vanop je bed, vanuit 
je luie zetel, in pyjama of achter je bureau volg je het webinar. Efficiënt, 
tijdsbesparend en bovenal…nog wat boeiende info meegepikt ook.

Wat moet ik doen om een  
webinar online te kunnen bijwonen?
Surf naar www.beleefpleziermetlm.be en klik op webinar. 

Kies het webinar van je keuze. 

Vervolledig jouw inschrijving door al je gegevens in te vullen. 

Je wordt automatisch doorgestuurd naar een beveiligde betalingswebsite. 

Na je inschrijving ontvang je een e-mail met een link. Deze link moet je 
zeker goed bewaren. Via deze link kan je op de dag van de activiteit het 
webinar online volgen. 

Enkele dagen voor de start van het webinar ontvang je nog eens een 
herinneringsmail met dezelfde link er nogmaals in. 

Laat je online helemaal inspireren en  
schrijf je vandaag nog in voor een van onze 
webinars via www.beleefpleziermetlm.be. 

1
2
3
4
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Inschrijven kost 6 euro voor leden LM Plus  
7 euro voor niet-leden

Inschrijven via www.beleefpleziermetlm.be

WEBINAR DARMKANKER 
VROEGTIJDIG OPSPOREN 
Woensdag 3 maart  
om 19.30 uur
Dr. Luc Colemont is maag- en darmspecialist 
en medeoprichter van vzw Stop Darmkanker. 
Tijdens dit webinar zal hij het over de 
behandeling en het leven met darmkanker 
hebben. Hij onderstreept daarbij het belang 
van preventie en screening. Darmkanker kan 
vroegtijdig worden opgespoord waardoor een 
behandeling onmiddellijk kan worden opgestart. 

Inschrijven is gratis. 

Inschrijven via www.beleefpleziermetlm.be

WEBINAR CORONAVACCIN 
FABELS EN FEITEN
Donderdag 11 februari  
om 20.00 uur
Nu het coronavaccin wordt toegediend, blijken nog 
veel wilde verhalen de ronde te doen. Maar wat is 
er nu precies van aan? Professor-assistent Leen 
Delang is viroloog aan de K.U. Leuven. Vanuit een 
wetenschappelijk onderbouwde visie duidt ze wat een 
virus is en wat een vaccin doet. Daarnaast geeft ze 
aan hoe een vaccin wordt gemaakt en hoe de fasering 
van ontwikkeling tot goedkeuring tot stand komt. Ook 
jouw vragen over het coronavaccin worden tijdens dit 
webinar beantwoord. 

Professor-assistant Leen Delang

Dr. Luc Colemont, 
maag- en 
darmspecialist

Inschatten hoe (on)gezond een product in de 
supermarkt is, blijkt niet altijd vanzelfsprekend. 
Tegenwoordig vind je op alle voedingsproducten 
in onze winkels al een Nutri-score om je daarbij te 
helpen. Maar vertelt de Nutri-score wel het hele 
verhaal? Is een product met een lagere Nutri-score 
altijd minder aan te raden dan één met een hogere 
Nutri-score? Wat wil het zeggen als een producent 
laag in calorieën op de verpakking vermeldt? 
Evenwichtige voeding begint bij weten wat je precies 
eet. En daarbij helpt diëtiste Justine Deblauwe tijdens 
het webinar ‘Weet wat je eet: voedingsetiketten 
lezen’. Justine leert ons hoe je zelf voedingswaren kan 
beoordelen op basis van het etiket.

Diëtiste Justine Deblauwe



 
 

Inschrijven kost 8 euro voor leden 
LM Plus  
10 euro voor niet-leden 

Inschrijven via  
www.beleefpleziermetlm.be

KALENDER

WEBINAR ‘VAN DIËTEN 
WORD JE DIK’
Maandag 7 juni  
om 19.30 uur 
Een nieuw jaar gaat vaak met nieuwe voornemens 
gepaard en dan komt afvallen nogal in vele lijstjes 
voor. Maar niet elk dieet is heilzaam voor het 
lichaam. Zo gebeurt vermageren het best ook onder 
begeleiding van erkende diëtisten. 

Maar hoe ga je dan wel gezond door het leven?  
Dr. Evenepoel doorprikt een aantal dieetmythes 
op een met humor doorspekte wijze en reikt 
praktische handvaten aan om een gezond en 
evenwichtig leven te leiden. 

De Vlaamse dokter Luc Evenepoel is 
gespecialiseerd in diëten. Hij studeerde 
Geneeskunde aan de K.U. Leuven en specialiseerde 
zich in anesthesie en intensieve zorg aan The 
University of Cape Town in Zuid-Afrika.

Het webinar is gebaseerd op zijn succesvol boek 
‘Van diëten word je dik’.

Dr. Evenepoel

Musical
vakantie

Crejaksie organiseert in de zomer van 2021 een unieke 
musicalvakantie begeleid door bekende professionals. 

Ben je een echte musicalfan? Heb je altijd al eens op 
de planken willen staan? Wil je de meest getalenteerde 
BV’s ontmoeten? Dan is de musicalvakantie van 
Crejaksie echt iets voor jou! 

Een hele week leert Jaak Lema, regisseur van de 
musical “Aladdin”, je de kneepjes van het vak. In 
2013 studeerde Jaak af als theaterdocent aan de 
Theateracademie van Maastricht en drie jaar later 
behaalde hij zijn diploma als Master Regie. Hij werkte 
mee aan de meest succesvolle voorstellingen zoals  
14-18, 40-45, Wickie De Musical, The Little Mermaid 
en de Ketnet-musicals. In 2021 staat de musical 

“Pocahontas” op het programma. Niet de minste regisseur dus voor onze eigen  
Crejaksie-musical!

Remi De Smet, bekend van onder meer Wickie  
De Viking, de Ketnetmusical Kadanza together,  
Dolfje Weerwolfje, Ben X en Titanic, zal Jaak Lema 
bijstaan tijdens deze knallende musicalweek. Samen 
met Jaak en Remi werken jullie elke dag aan jullie spel-, 
dans- en zangkwaliteiten. 

Als dat nog niet genoeg is, zorgt Crejaksie voor enkele 
andere getalenteerde BV’s. Gedurende de week krijgen 
jullie master-workshops van specialisten die ervoor 
zullen zorgen dat jullie alle aspecten van musical onder 
de knie krijgen. Namen zoals Goele De Raedt, bekend 
als musicalcoach en actrice in binnen- en buitenland, 
Manon De Boevre, actrice, zangeres en performer in 
onder meer 14-18 en Wickie De Musical, en Michiel De Meyer, bekend van onder meer Thuis 
en Ghost Rockers, passeren de revue. Als kers op de taart komt er een special guest langs! 

Op het einde van de vakantie geven jullie een spetterende show aan jullie ouders en de 
andere leeftijdsgroepen. Tijdens een onvergetelijk musicalmoment met muziek van Xander 
Tillon (Studio100) kunnen jullie aan iedereen tonen wat jullie gedurende de week geleerd 
hebben.

J-CLUB DE PANNE 
VAN 24/07/21 TOT 31/07/21
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De pittig plezante 
musicalvakantie vindt plaats 
in J-Club De Panne van 
24/07/21 tot 31/07/21.  
Alle musicalliefhebbers die 
geboren zijn tussen 2005 en 
2008 kunnen deelnemen aan 
de musicalvakantie. 
Inschrijven kan via de website 
van Crejaksie vzw:  
www.crejaksie.be. 

Let’s go on stage!
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Veerle en Robin garanderen dagelijks een topservice bij Zorgboetiek. 
Klanten begeleiden in de zoektocht naar een bepaald hulpmiddel en 
hen adviseren over het gebruik, het is hun tweede natuur. Maar als 
ze één item uit het ruime assortiment moeten aanduiden als favoriet, 
welk product kiezen ze dan en waarom? Wij stelden de vraag.

VAST GEZICHT VAN…  
Zorgboetiek Roeselare 
sinds juni 2019
WIST JE DAT…  
Veerle al 23 jaar 
ervaring heeft in de 
thuiszorgbranche?
HOUDT VAN DE JOB 
OMDAT…  
een werkdag er altijd 
anders uitziet en je in 
nauw contact staat met 
de klanten. Ook net dat 
extraatje kunnen doen voor 
iemand die misschien dacht 
het gewenste item niet bij 
Zorgboetiek te vinden.

VAST GEZICHT VAN…  
Zorgboetiek Hasselt sinds 
mei 2020
WIST JE DAT…  
Robin een diploma 
ergotherapie bezit en zich 
tijdens zijn vrije tijd inzet 
als sportverzorger in de 
voetbalwereld?
HOUDT VAN DE JOB 
OMDAT…  
je een positieve invloed 
kan hebben op iemand 
zijn leven. Zowel kinderen, 
volwassenen als ouderen 
verder kunnen helpen met 
het juiste advies en een 
gericht hulpmiddel, geeft 
een enorme voldoening.

All-time favorites 
van winkelbediendes 

Veerle en Robin

Favoriete product? Bloeddrukmeter
“De bloeddrukmeters die we aanbieden bij Zorgboetiek zijn van het 
merk Omron. Het gaat om betrouwbare meetinstrumenten”, benadrukt 
Veerle. “In de medische sector werken ze vaak met deze verstrekker, zoals 
thuisverpleegkundigen en ziekenhuizen. Onder andere artsen vinden de 
weg naar Zorgboetiek om deze bloeddrukmeter aan te schaffen voor hun 
praktijk.”

“Ook voor particulier gebruik uiterst geschikt! Enorm gebruiksvriendelijk 
waardoor personen die minder vertrouwd zijn met dergelijke apparaten 
zelf hiermee aan de slag kunnen”, geeft Veerle aan. “De bloeddrukmeter 
bewaart vorige metingen en beschikt over een geheugen voor twee 
gebruikers. Bovendien detecteert het toestel een onregelmatige hartslag.”

Heb je een specifieke hulpvraag? 

Veerle en Robin helpen je met plezier verder in Zorgboetiek Roeselare en Hasselt. Ook hartelijk welkom in de 
andere Zorgboetiekwinkels in Asse en Aalst. Geen Zorgboetiek in de buurt? Neem dan zeker een kijkje op de 
webshop www.zorgboetiek.be.

Favoriete product? Ginseng crème
“Deze zalf werkt uitstekend voor stijve, stramme en vermoeide spieren”, 
begint Robin. “De balsem zet de bloedvaten goed open waardoor het een 
lichte warmte biedt. Bovendien bestaat het uit 100% natuurlijke ingrediënten 
en is de crème hypoallergeen.”

“Een must-have voor zowel de recreatieve sportieveling als in de 
professionele context”, gaat Robin verder. “Na een fysieke inspanning 
kan je last ondervinden van de spieren, zeker in het koude weer. Deze 
spierbalsem maakt het verschil”, beklemtoont Robin. “We krijgen ook vraag 
naar deze crème van kinesisten omdat hun patiënten er goede resultaten 
mee behalen.”

“Niet enkel voor sporters, maar ook voor het behoud van soepele gewrichten 
voor bijvoorbeeld  personen met artrose kan de crème perfect dienen”, vult 
Robin aan.
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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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Pedro Facon, coronacommissaris
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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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zullen vermijden dat ik COVID-19 krijg.
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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 
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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
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Geluk zit in een klein driehoekje
‘Perfect geluk’ bestaat niet. Toch kan je puzzelen aan je eigen geluk. Dat is het uitgangspunt 
van de geluksdriehoek, een kompas dat je helpt om je beter in je vel te voelen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Veel geluk!

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

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




