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Neuroloog 
Steven Laureys:
“Gun jezelf elke dag  
een time-out” 



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

CORONALERT.BE  

Download nu en zet je Bluetooth aan.

CORONALERT AAN =
SAMEN CORONA VERSLAAN

Blijf steeds alle voorzorgsmaatregelen volgen: 
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Wij wensen je  
van harte een gezond 2021
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Wij wensen je van harte  

een gezond 2021,

meer dan ooit!
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“Gun jezelf  
elke dag  

een time-out”

Neuroloog Steven Laureys 
over meditatie:

©
 D

eb
by

 T
er

m
on

ia



“Gun jezelf  
elke dag  

een time-out”
De Belgisch neuroloog Steven Laureys is een 
wereldautoriteit in zijn vakgebied én een 
kandidaat-Nobelprijswinnaar. Voor zijn onderzoek 
over de werking van de hersenen bij patiënten met 
ernstige bewustzijnsstoornissen, zoals een coma 
of vegetatieve toestand, kreeg hij verschillende 
onderzoeksprijzen. Hoewel hij dagelijks 
geconfronteerd wordt met de fouten en gebreken, 
behoudt hij een ongelooflijke fascinatie voor de 
buitengewone werking van het menselijke brein. 
Een deel van zijn kennis deelde hij met ons in zijn 
boek Ons briljante brein.

In dat boek beantwoordt Laureys, bij het grote 
publiek bekend uit de docureeks Topdokters op 
VIER, vele vragen over de wonderlijke krachten 
en de grenzen van ons briljante brein. “Ik houd 
me graag bezig met grote vragen. Hoe werken 
onze hersenen, wat is bewustzijn en gaan we ooit 
gedachten kunnen lezen? Hoe kunnen we weten 
of comapatiënten nog bewust zijn en hoe kunnen 
we met hen communiceren? Wat is de bijna-
doodervaring? Wat is hersendood, wat kunnen we 
met hypnose, welke delen van de hersenen dienen 
waarvoor?”

Vorig jaar lag er een nieuw boek in de rekken. In 
‘Het no-nonsense meditatieboek’ gaat Laureys 
dieper in op het belang van bewust zijn: kan 
meditatie de mentale en fysieke gezondheid 
versterken? “In 2015 hebben we de hersenen 
van meditatie-expert en boeddhistische monnik 
Matthieu Ricard onderzocht, terwijl hij aan het 
mediteren was. Hij beweerde aan niets te denken 
als hij mediteert. En ik wilde weten hoe ‘niets’ 
eruitzag op een hersenscan.” De resultaten 
waren ronduit spectaculair: Ricard wist zijn 
gedachtestroom vrijwillig nagenoeg helemaal te 
controleren. Tijdens eerder onderzoek toonde 
Ricard al het hoogste vermogen tot geluk dat ooit 
werd gemeten.

“Je moet echter helemaal geen monnik of 
neuroloog zijn om de positieve veranderingen 
van meditatie te ervaren. Meditatie kan het leven 
van iedereen veranderen. Minder stress, een 
betere nachtrust en meer focus zijn slechts enkele 
bewezen effecten.” Laureys, klinisch professor 
aan de dienst neurologie van het universitair 
ziekenhuis Sart-Tilman van Luik, geeft inzicht in de 

werking van meditatie en de effecten op lichaam 
en geest maar stimuleert ook lezers om zelf te 
mediteren via een aantal toegankelijke oefeningen. 
Enkele bekende meditatie-beoefenaars vertellen in 
het boek waarom en hoe ze mediteren: advocaat 
Jef Vermassen, CEO Wouter Torfs, topatleet Thomas 
Van der Plaetsen, presentatrice Evi Hanssen, 
politica Petra De Sutter, yogi Joachim Meire, 
zangeres Eva de Roovere, psychiater Edel Maex én 
Steven Laureys zelf.

Druk af en toe op de pauzeknop  
in je leven
Op vraag van de lezer komt eind dit jaar een 
praktisch vervolg op het ‘theorieboek’. “Mediteren 
kost je niets en geeft je minder stress, een 
verscherpte aandacht en een betere nachtrust. 
Toch ervaren heel wat mensen een drempel 
om elke dag even de pauzeknop in te drukken. 
We weten vaak niet hoe eraan te beginnen.” 
In ‘Het no-nonsense meditatie oefenboek, 50 
meditatiemomenten voor een betere mentale en 
fysieke gezondheid’ probeert Laureys die drempel 
te verlagen of weg te nemen. “De basisfilosofie 
is: je doet wat je kan. Elke dag minstens een uur 
mediteren in perfecte lotushouding? Helemaal niet 
nodig. Meditatie is een persoonlijk parcours dat je 
zelf kan uitstippelen.”

De oefeningen worden wetenschappelijk toegelicht 
en doorspekt met anekdotes uit de persoonlijke 
leefwereld van Steven Laureys. Zo is er de duiding 
bij ademhalingsoefening ‘leeuwenadem’ (zie 
kader). “Iedereen heeft wel eens ruzie, en vaker 
dan gewenst nemen negatieve emoties soms de 
overhand. Wanneer bijvoorbeeld mijn partner en 
ik in een verhitte discussie geraken, proberen 
we in het midden van het tumult toch even op de 
pauzeknop te drukken. We doen teken naar elkaar: 
‘ho, wacht eens, eventjes stoppen’. We ademen 
eens diep in en uit, om te voorkomen dat de ruzie 
verder escaleert en uit proportie groeit.”

“Ons zoontje Louis, nog geen 3 jaar oud, heeft dat 
pauzeknopsignaal intuïtief overgenomen. Ook al 
begrijpt hij de achterliggende redenering nog niet, 
lijkt hij wel te vatten dat, wanneer zijn mama en 
papa de tijd nemen om diep adem te halen, dat 
de nood aan een time-out aangeeft. Wanneer de 
situatie hem overstijgt en alles hem te veel wordt, 
dan neemt hij enkele diepe ademhalingen om tot 
zichzelf te komen. Knap toch?”

“Deze kleine anekdote toont aan hoe fundamenteel 
bewust ademhalen is om grip te krijgen op ons 
gemoed en onze omgeving. Het is belangrijk 
om regelmatig bij jezelf in te checken en jezelf 
doorheen de dag die time-out te gunnen. Maar ook 
dat het zeker meer dan nuttig kan zijn om meditatie 
met kinderen uit te voeren. Zij voelen intuïtief 
misschien zelfs beter aan wanneer die pauzeknop 
moet ingedrukt worden. Ik ben zelf dan ook altijd 
op zoek naar oefeningen die zowel fijn zijn voor 
mij, als voor kleine mannen.”

 
 De leeuwenadem

“De leeuwenadem is best wel een grappige 
oefening om uit te voeren. Deze kan je 
alleen uitvoeren in afzondering, maar 
het is ook een fijne ademhalingstechniek 
om met kinderen samen te volbrengen. 
Het ziet er maf uit, misschien zelfs tot 
op het belachelijke toe. Deze oefening 
haalt de positieve energie in je naar 
boven, en kan spanning in je borstkas en 
gezicht verlichten. Maar bovenal, het kan 
bevrijdend zijn om de angst los te laten 
om er ‘onnozel’ uit te zien tijdens een 
oefening.”

Hoe doe je de leeuwenadem?
1.  Neem een comfortabele zittende positie 

aan. Je kan in kleermakerszit gaan zitten, 
of op je knieën, waarbij je zitvlak rust op 
je hielen.

2.  Druk je handpalmen tegen je knieën aan 
met je vingers uitgespreid.

3.  Haal diep adem door je neusgaten en 
houd je ogen wijd open.

4.  Open op hetzelfde moment je mond wijd 
open en steek je tong zo ver mogelijk uit. 
Probeer je kin te raken als je kan.

5.  Span je keelspieren een beetje op. 
Terwijl je uitademt, stoot een luidkeels 
HA- geluid uit. Er is geen juiste of foute 
manier om dit te doen – gewoon doen!

6.  Wend ondertussen je blik naar het punt 
tussen je wenkbrauwen, of naar het tipje 
van je neus.

7.  Herhaal dit twee à drie keer, of zoveel  
als je wil.

8.  Lach eens goed samen wanneer de 
gekkebekkentrekkerij voorbij is. Dat kan 
eens deugd doen, geloof me!
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Neuroloog en topdokter Steven Laureys 
weerlegt acht fabels over meditatie. 
Mediteren is zweverig.
Meditatie is meer (of minder) dan mantra’s, wierook, edelstenen en 
spirituele verhalen. Mediteren brengt je in het nu, hier op aarde, met 
de voeten op de grond. Niets zweverigs aan. Het is absoluut geen 
voorwaarde om kaarsen aan te steken en bloemen rond je neer te leggen.

Mediteren is vooral stil kunnen zitten  
en niets doen.
Fout, je hoeft niet stil te zitten maar wel even stil te staan bij jezelf. Of je 
dat in lotushouding of al wandelend doet, maakt niets uit. Het is ook niet 
zo dat je niets doet. Meditatie vereist aandacht en opperste concentratie.

Om te kunnen mediteren moet je gedachteloos zijn.
Gedachteloos is het verkeerde woord. Door te mediteren en tijdens het 
mediteren leer je los te komen van het denken, niet om het denken af te 
schaffen.

Om te kunnen mediteren moet je in kleermakerszit 
kunnen zitten.
Dat is een ideaalbeeld, maar geen vereiste. Je kunt gerust mediteren met 
een houding die werkt voor jou. Zit je op een stoel, lig je neer of ben je 
aan het wandelen? Het belangrijkste is dat jij je op je gemak voelt.

Als je tijdens de meditatie niets voelt,  
werkt het niet.
Niet waar, meditatie gaat niet over wat je tijdens het mediteren voelt, 
maar wel over hoe je later omgaat met de alledaagse dingen. Het feit dat 
je mediteert zou, of je nu iets voelt of niet, al voldoende moeten zijn.

Mediteren behoort tot een bepaalde religieuze stroming.
Mediteren is niet per definitie een religieuze of spirituele handeling. 
Meditatie wordt in vele religieuze en spirituele stromingen beschreven en 
beoefend, maar dat wil niet zeggen dat het mediteren voorbehouden is 
aan deze stromingen.

Je kan niet mediteren. Mediteren is moeilijk.
Iedereen kan mediteren. Eigenlijk kies je er gewoon voor om even bewust 
stil te staan bij jezelf. Je hebt er niets voor nodig, enkel een portie 
bereidheid en discipline. Soms kunnen bepaalde rituelen, voorwerpen, 
omstandigheden of locaties het mediteren bevorderen. Maak daar dan 
gebruik van zonder er afhankelijk van te worden.

Om te mediteren heb je veel tijd nodig.
Ook dat klopt niet. Een eenmalige meditatiesessie van vijf minuten 
volstaat niet om je leven voorgoed te veranderen, maar tien minuten 
meditatie per dag is al een mooie start.
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A C T U A

M I N D E R  R E M G E L D  VO O R
G R I E P VACC I N  R I S I CO G R O E P E N
Omwille van het coronavirus is het belangrijk dat mensen uit een aantal 
risicogroepen zich laten vaccineren met het griepvaccin. Daarom betalen o.a. 
personen met een chronische ziekte, zwangere vrouwen, personen ouder dan 
50 jaar, personen die in een instelling wonen of personen werkzaam in de 
zorgsector, dit jaar minder remgeld voor het vaccin. Dat remgeld krijgen leden 
van LM Plus trouwens terugbetaald via het aanvullend voordeel vaccin tot 25 
euro per jaar. Personen van 50 jaar of ouder kunnen hun griepvaccin bij de 
apotheek afhalen zonder een voorschrift van de dokter.

Om er zeker van te zijn dat mensen uit de risicogroepen zich kunnen laten 
vaccineren, verloopt de verdeling van de griepvaccins in twee fasen. Vanaf 
begin oktober tot half november krijgen risicopersonen voorrang om hun 
vaccin af te halen in de apotheek. Indien er voldoende vaccins beschikbaar 
zijn, kunnen ook andere personen vanaf half november hun vaccin afhalen.

 

B ETA A L  D E  S P EC I A L I S T  M I N D E R  N A 
D O O RV E RW I J Z I N G  H U I S A RTS
Patiënten die een specialist raadplegen na doorverwijzing door hun huisarts betalen minder uit eigen 
zak. Zo betalen gewone verzekerden vijf euro minder en verzekerden die recht hebben op de verhoogde 
tegemoetkoming (VT) twee euro minder. Deze maatregel stimuleert patiënten om eerst bij hun huisarts 
langs te gaan vooraleer ze een specialist raadplegen. Onderzoek heeft immers uitgewezen dat de huisarts 
90% van de gezondheidsproblemen aankan. Check www.LMPlus.be voor een lijst met specialismen en de 
voorwaarden.

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!

O P E N I N G S U R E N  KA N T O R E N
In heel wat kantoren is het mogelijk om 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 in het najaar door omstandigheden (ziekte, corona, …) kantoren 
uitzonderlijk gesloten kunnen zijn. Raadpleeg vóór je bezoek aan een kantoor daarom eerst de openingsuren op  
www.LMPlus.be. Enkel de informatie op onze website is steeds up-to-date. Schrijf alvast in je agenda dat we gesloten zijn op 
vrijdag 25 december (Kerstmis) en op vrijdag 1 januari.

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, moederschapsrust 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. 

E- LO K E T:  J E  O N L I N E 
Z I E K E N FO N DS
Voor heel wat zaken is het echt niet nodig om je naar 
een LM Plus-kantoor te begeven. Via het e-Loket op onze 
website of met de e-Loket app kun je tal van zieken-
fondszaken beheren vanop je pc of smartphone. Je kunt 
betalingen en ontvangsten checken, gegevens nakijken, 
documenten aanvragen, vragen stellen of je Globaal 
Medisch Dossier inkijken. Surf naar onze website  
www.LMPlus.be of download de e-Loket-app op je 
smartphone. 
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D OW N L OA D  D E  C O R O N A L E RT- A P P
De Coronalert-app is al even downloadbaar in België. De app waarschuwt 
je als je in nauw contact bent geweest met iemand die positief testte op 
het coronavirus, adviseert je over wat je moet doen om jezelf en anderen 
te beschermen en waarschuwt anoniem andere gebruikers van de app, 
waarmee je in nauw contact stond, als je zelf positief zou testen op het 
coronavirus. Je kunt de Coronalert-app downloaden via coronalert.be. 

N I E U W E  T U S S E N K O M S T  VO O R  M A N T E L ZO R G E R 
VA N  P E R S O O N  M E T  D E M E N T I E
Als mantelzorger van een persoon met dementie kun je deelnemen aan het  
psycho-educatiepakket Dementie en nu. In een reeks bijeenkomsten, aangeboden door 
verschillende zorg- en welzijnsactoren zoals ziekenhuizen en woonzorgcentra, leer je als 
mantelzorger mensen met dementie langer zelfstandig in hun vertrouwde omgeving te laten 
wonen, met behoud van kwaliteit van leven. Deelname kost doorgaans 80 euro maar dankzij 
een tussenkomst van vzw Liever Thuis LM krijg je daarvan de helft terugbetaald.  
Meer informatie vind je op onze website www.LMPlus.be.

B E LG E N  T E V R E D E N  OV E R  
R A A D P L EG I N G E N  O P  A FS TA N D
Uit een grootschalige enquête blijkt dat de Belgen tevreden zijn over de 
raadplegingen op afstand die ze tijdens de eerste lockdownperiode met 
hun zorgverleners hadden. Naar de toekomst toe hebben ze wel tips voor 
verbetering: raadplegingen op afstand moeten complementair blijven aan 
fysieke contacten met zorgverleners. Ze zijn vooral geschikt voor eerder 
administratieve zaken of voor de opvolging van bestaande aandoeningen. 
Er moet ook een veilig platform met voldoende informatie en ondersteuning 
komen. Lees alle resultaten via de nieuwsrubriek op onze website. C H AT  N A  S E K S U E E L  G E W E L D

Wie seksueel geweld meemaakt(e), kampt vaak met schuld- en 
schaamtegevoelens en heeft moeite om erover te spreken. Uit onderzoek 
blijkt dat slachtoffers van seksueel geweld nood hebben aan een 
anoniem, professioneel hulpverleningskanaal. Chat na Seksueel Geweld 
biedt hen via seksueelgeweld.be een veilige ruimte om (gratis) te 
chatten met een gespecialiseerde psycholoog. Chatoproepers ontvangen 
psychologische ondersteuning en kunnen, op hun eigen tempo, ook naar 
verdere hulpverlening worden toegeleid.

A C T U A

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! 

M O R N I N G - A FT E R P I L  Z O N D E R 
D O K T E R S VO O R S C H R I FT
Sinds kort heb je geen doktersvoorschrift meer nodig 
om de noodpil of morning-afterpil (bijna) gratis in de 
apotheek af te halen. Vroeger betaalde je de volle prijs 
en kon je via een formulier het bedrag van de  
RIZIV-terugbetaling terugkrijgen van je ziekenfonds.  
Voor vrouwen die anoniem wilden blijven, was dat soms 
een te hoge drempel. Voor de klassieke noodpil betaal je 
nu minder dan 1 euro, voor de ellaOne-pil ongeveer  
16 euro.



 

Jawel,
het kan veel 

sneller.
Bezorg ons je 
meest recente  
gegevens voor  
een vlotte en  
rechtstreekse  

communicatie!

We leven in een tijd waarin alles razendsnel verandert, ook de manier waarop we  
communiceren. Brieven worden nog steeds verstuurd maar er zijn snellere en  
milieuvriendelijkere alternatieven zoals e-mail, sms-berichten of sociale media.   
Zet je samen met ons een stap naar een efficiënte toekomst ?

Scan de QR-code en bezorg ons je meest recente e-mailadres* en gsm-nummer!

#vanhartebedankt #vanhartevoormeer #altijdsnelopdehoogte

*Geef ons steeds je persoonlijke e-mailadres zodat we je ook bij een carrièreswitch, ontslag of langdurige ziekte kunnen blijven informeren.

Scan me

Jawel,
het kan véél 

sneller.
Bezorg ons  

je meest recente 
gegevens voor een vlotte 

communicatie.

We leven in een tijd waarin alles razendsnel 

verandert, ook de manier waarop we communiceren.  

Brieven worden nog steeds verstuurd maar er zijn 

snellere en milieuvriendelijkere alternatieven zoals 

e-mail, sms-berichten of sociale media.  

Zet je samen met ons een stap  
naar een efficiënte toekomst ?
Scan de QR-code en bezorg ons je meest  

recente e-mailadres* en gsm-nummer!

#vanhartebedankt #vanhartevoormeer 

#altijdsnelopdehoogte

* Geef ons steeds je persoonlijke e-mailadres zodat we je 

ook bij een carrièreswitch, ontslag of langdurige ziekte 

kunnen blijven informeren.



Als kind was ik een grote fan van Spider-Man, 
de spectaculaire superheld uit de gelijknamige 
comicserie van Marvel Comics. Vooral voor 
dat ene zinnetje dat nog regelmatig door mijn 
hoofd schiet: hoe groter je kracht, hoe groter je 
verantwoordelijkheid. Ook bij sharenting komt 
die gedachte af en toe opzetten. Wacht eens even, 
sharen-wat? Tien vragen over sharenting in de 
frisse kijk van Lodewijk.

Wat is sharenting?
Sharenting is een relatief nieuw fenomeen en 
betekent het delen van foto’s en video’s van je 
kinderen of kleinkinderen op sociale media, vaak 
zonder dat zij hiermee hebben ingestemd. Waar 
het vroeger al vervelend was dat moederlief op 
familiefeesten het fotoalbum bovenhaalde en 
zomaar babyfoto’s – en meestal niet de beste 
uit een reeks – toonde aan Jan en alleman, 
zitten we vandaag in een wereld waarin Jan en 
alleman ook effectief iedereen met een account 
op sociale media kan zijn. Bovendien hebben 
kinderen vandaag niet zomaar de kans om die ene 
lelijke foto uit het album te scheuren en ritueel te 
verbranden. Vaak weten ze zelfs niet hoeveel foto’s 
uit het verleden al viraal zijn gegaan.

Vanwaar komt de naam?
Sharenting is een samentrekking van ‘sharen’ en 
‘parenting’. Of hoe mooie woorden als ‘delen’ en 
‘ouderschap’ toch verkeerd uit kunnen draaien. 
Volgens de legende kwam een journalist van 
The Wall Street Journal in 2012 op het woord 
oversharenting: ouders die gewoonweg te veel 
informatie over hun kinderen online delen. Dat dit 
een waarheid als een koe is, weten we ondertussen 
wel. Maar sharenting gaat toch nog een stapje 
verder. Het verschil tussen oversharenting en 
sharenting is namelijk dat bij het laatste ook de 
kinderen licht geïrriteerd raken.

Babyfoto’s delen met 
de wereld: doen of 

niet doen? 
DE  K I J K  

VAN  LODEW I J K 
OP  

SHAR ENT I NG

Waarom doen ouders zo graag aan 
sharenting?
Het delen van foto’s en de emoties die daaraan 
vasthangen, is niet meer dan normaal. Als ouder 
ben je trots op je kinderen en wil je bepaalde 
herinneringen delen met in de eerste plaats je 
gezin, je familie, je vriendenkring en daarnaast 
– waarom niet – de hele wereld. Er zijn genoeg 
redenen om te delen: je kind doet iets grappig, 
schattig, lief of sportief. Je zoon gaat voor de eerste 
keer op het potje of je dochter maakt voor het eerst 
kennis met het strand en de zee. Dat is nieuws en 
wil je delen. En waarom zou je het niet doen? Laat 
ons een kat een kat noemen, iedereen doet het.

Vinden kinderen dat echt erg? 
Mijn generatie is de eerste generatie met kinderen 
die problemen hebben met sharenting. Nogal 
wiedes, vijftien jaar geleden bestond nog geen 
sharenting. En dus kunnen wij niet oordelen over 
hoe erg het is om je hele jeugd online te zien 
passeren zonder dat je daar inspraak over hebt of 
hebt gehad. Dan viel – als ik mag vergelijken – dat 
fotoalbum op familiefeesten echt wel nog mee.

Sommige kinderen vinden het echt niet aangenaam 
om ‘getoond’ te worden op sociale media. En als 
we even in hun schoenen gaan staan, valt dat ook 
wel te begrijpen. Ook volwassen mensen hebben 
graag inspraak over welke foto online wordt gepost. 
We maken tijdens elke uitstap 350 foto’s en kiezen 
daar dan twee à drie goedgekeurde al dan niet 
bewerkte kiekjes uit. De rest zien we liever niet 
verschijnen. Stel dat je daar geen inspraak over 
hebt, dat je smartphone te pas en te onpas foto’s 
die je maakt rechtstreeks op sociale media zet? 
#nofilter #nochoice

 

Wat zijn de mogelijke gevolgen 
van sharenting?  
Sociale media reiken veel verder dan je eigen 
vriendenkring. In de eerste plaats loop je dan ook 
het risico dat foto’s en video’s in verkeerde handen 
vallen. Mensen met minder goede bedoelingen 
kunnen bepaalde informatie misbruiken of het 
beeldmateriaal in een andere context plaatsen. 
Houd daar altijd rekening mee bij het plaatsen van 
een post.

Een ander gevolg van sharenting kun je 
omschrijven als het plaatsen van een digitale 
tattoo. Door de foto’s en video’s die in de loop 
van de jaren op sociale media zijn verschenen – 
en daar ook blijven staan – heb je als ouder een 
identiteit van je kind gecreëerd, een identiteit die 
misschien niet overeenkomt met het beeld dat je 
kind van zichzelf heeft. Ook voor tieners of pubers 
die zich bewust zijn van wat ze online delen, 
kunnen foto’s die niet matchen hun zorgvuldig 
opgebouwde identiteit ondermijnen.

Tot slot, wat vandaag schattig of grappig lijkt, 
kan later ongemakkelijk aanvoelen of misschien 
pesterijen veroorzaken.

Moet je als ouder altijd de 
toestemming vragen? 
Ja, je weet nooit welke zaken op dat moment 
gevoelig liggen voor je kind of puber. Een blik, 
de manier waarop het haar ligt of een bepaald 
kledingstuk, ... Ook hier kun je de zaken eens 
omdraaien en je afvragen of je het leuk zou vinden 
mocht je zoon of dochter een foto nemen van jou 
op het strand van Blankenberge en die op sociale 
media plaatsen zonder dat je die foto hebt gezien. 
Wellicht niet, toch?
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Tot welke leeftijd kan  
sharenting wel? 
Als je rekening houdt met een aantal regels kan 
sharenting altijd. Maar één van die regels is op een 
bepaald moment het vragen van de toestemming 
aan de persoon in kwestie om foto’s en video’s op 
sociale media te plaatsen.

Is sharenting strafbaar? 
Ja en nee. Het centraal principe van het recht 
op afbeelding berust op het vragen van de 
toestemming om beelden te nemen én om die 
beelden te verspreiden. Ouders hebben enerzijds 
fundamentele rechten zoals het recht op vrije 
meningsuiting, het recht op een familieleven en het 
recht op een privéleven. Het delen van foto’s van 
hun kinderen valt onder die fundamentele rechten. 
Maar anderzijds hebben kinderen recht op privacy 
en mag je eigenlijk geen afbeeldingen posten 
zonder toestemming.

En nu komt het, voor kinderen onder de twaalf 
jaar ligt de juridische bevoegdheid voor het geven 
van die toestemming bij … de ouders. Voor jonge 
kinderen is er dus geen (juridisch) probleem, voor 
tieners en pubers is de grens minder duidelijk en 
vraag je beter de toestemming.

Is sharenting een negatief  
beladen woord? 
Nee, net als bij het ouderschap en het delen van 
eigen beeldmateriaal kun je sharenting goed en 
minder goed aanpakken. Bewust zijn van wat de 
gevaren en mogelijke gevolgen zijn, is daarbij een 
eerste stap in de goede richting. 

Bestaat er een handleiding om  
met sharenting om te gaan? 
Op de website www.ikbeslis.be vind je heel wat 
informatie en een handleiding om zorgvuldig 
beeldmateriaal te delen. Maar eigenlijk volstaat het 
om je gezond verstand te gebruiken.

Voor het posten van een foto of video stel je jezelf 
best eerst in de schoenen van je kind. Zou je het 
zelf erg vinden, mocht men een dergelijke foto 
van jou verspreiden? Houd daarbij rekening dat 
je als volwassene veel beter kan relativeren dan 
een puber of een jongvolwassene. Stel jezelf ook 
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de vraag of de foto of bepaalde informatie op de 
foto in de handen van iemand met minder goede 
bedoelingen misbruikt kan worden.

Voor kleine kinderen gaat dit niet, maar vraag 
de toestemming zodra je kind bewust is van de 
mogelijke gevolgen van sharenting. Een foto nemen 
en tonen aan je familie is één iets, diezelfde foto 
delen op sociale media is van een andere orde. 
Leer je kind ook om bewust om te gaan met het 
delen van persoonlijke informatie zodat hij of zij 
later voorbereid met een eigen smartphone aan de 
slag kan gaan.

Om niet telkens toestemming te moeten vragen, 
kun je in overleg met je tiener of puber een aantal 
regels opstellen waarbij jullie vastleggen wat wel 
en wat niet kan. Gebruik daarvoor bijvoorbeeld 
foto’s of video’s die je in het verleden hebt 
bewaard. Overloop en bespreek die zodat de 
spelregels voor iedereen duidelijk worden.

Delen mag!

 
L O D E W I J K
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Verlang je al naar de gezellige sfeer van de 
eindejaarsperiode? Hoewel de feestdagen er 
anders zullen uitzien dan normaal, blijven pakjes 
onder de kerstboom onmisbaar. Zorgboetiek geeft 
alvast de nodige inspiratie. Verras iemand uit je 
bubbel met een van deze praktische items.

Medima hemd voor hem en haar
Het geheim van Medima Body Wear zit in de wol 
van het angorakonijn. Dit zorgt voor meer warmte in 
vergelijking met katoen, wol en synthetisch textiel. 
Een uitstekende warmtebuffer tussen het lichaam 
en invloeden van buitenaf zoals tocht, vocht en de 
kou. Daarom werkt het ook preventief tegen spier- 
en gewrichtspijnen. En er is meer: Medima heeft 
geen cool-downeffect en vermijd transpiratie. 

Medima bedsokken
Zeg vaarwel tegen koude voeten met Medima 
Warm Feet bedsokken. De kousen geven een 
uniek gevoel van welbehagen tijdens het slapen. 
Daarnaast maken ze een avondje thuis in de zetel 
extra aangenaam. Verwonder iemand met de 
unieke kwaliteit en het excellent draagcomfort van 
Medima!

Naïf cadeausets
Laat je vrienden en familie kennis maken met  
1 van de 4 natuurlijke en vegan geschenkboxen 
van Naïf. Tover de douche om tot een mini-spa 
met de Shower Power Set die het lichaam verzorgt 
en hydrateert of til de skincare routine naar een 
volgend niveau met de Face Kit. Door de Good Hair 
Day Essentials worden het haar en de hoofdhuid 
optimaal verzorgd. De All Over Your Body Kit 
herstelt, voedt en beschermt de huid. 

Vind een nuttig 
eindejaarsgeschenk  

bij Zorgboetiek

T I P

Book Seat
Deze handige boekensteun biedt de mogelijkheid 
om handenvrij te lezen. Een kleine roman, zwaar 
kookboek of tablet wordt perfect ondersteund door 
de Book Seat. Ideaal voor in bed, de zetel, de auto, 
noem maar op! Hij past zich aan elke oppervlakte 
en positie aan. Een plexiglas klepje zorgt ervoor 
dat het boek open blijft liggen. Uiterst geschikt bij 
verminderde grijpfunctie en bovendien worden de 
nek, schouders en polsen verlicht. Ook verkrijgbaar 
in andere kleuren!

15% 

Geniet 
van  

ledenkorting!

Ontdek het volledige winteraanbod  
in onze Zorgboetiekwinkels  
of op de webshop www.zorgboetiek.be.



 
Een ziekenhuisbed of hometrainer bij leden 
thuis installeren, een personenalarmsysteem 
programmeren,... Wie in het Antwerpse de 
afgelopen maanden bij de uitleendienst van LM 
Plus aanklopte, had veel kans om Tom Verrept over 
de vloer te krijgen. 

Tom Verrept werkt sinds januari 2020 bij LM Plus 
nadat hij voordien twaalf jaar als klusjesman bij 
de thuiszorgorganisatie Sowel aan de slag was. 
“17 jaar geleden deed ik een vakantiejob bij de 
klusjesdienst van Sowel. We gingen bij mensen 
thuis voor allerlei karweien.” 

“Na mijn studies ben ik gewoon vast in dienst 
gegaan bij Sowel. Die organisatie werkte al heel 
nauw samen met het ziekenfonds. Begin dit jaar 
maakte ik dan de overstap naar de uitleendienst 
van LM Plus.”  

Frustrerend fileleed  
“Als medewerker van de uitleendienst ben ik zowat 
de hele dag op de baan. En in Antwerpen vormt 
dat een uitdaging met al dat verkeer en die files 
(lacht). Ik vind het frustrerend dat ik geen exact 
aankomstuur aan de leden kan meegeven, juist 
doordat het verkeer zo onvoorspelbaar is in de 
provincie Antwerpen.”

Emma
“Naast het werk gaat mijn tijd volledig naar 
mijn gezin op. Op 23 september ben ik voor het 
eerst papa geworden van onze dochter Emma. Ik 
geniet ontzettend om alle aandacht aan Emma te 
schenken. Ook al zijn de nachten soms zeer kort,  
ik neem het er met heel veel plezier bij.” 

“Ik ben heel graag met mijn handen bezig: van 
leveren en ophalen tot onderhoud en repareren of 
programmeren. Ik doe mijn job echt supergraag 
omdat elke dag iets nieuws brengt. Geen twee 
dagen zijn dezelfde en dat vind ik immens boeiend. 
Ook het sociale contact met de leden maakt mijn 
job zeer aangenaam. Mensen hebben soms nood 
aan een babbeltje. En dat is fijn als je dan een 
luisterend oor kan bieden.”

“Corona heeft dat sociaal contact helaas flink 
verminderd. Wanneer de uitleendienst bij leden 
thuis komt, moeten we voorzichtig zijn en vragen 
we dat ze zich naar een andere ruimte begeven 
zodat we voldoende afstand kunnen houden.”

“Een mondmasker maakt het soms ook lastig, 
zeker wanneer we via de trap een hometrainer naar 
boven moeten dragen. Maar het moet, omdat we 
onze gezondheid en die van de leden zeker niet in 
gevaar willen brengen.”

“Elke dag brengt  
zo veel variatie”

Tom Verrept,  
werkt bij de uitleendienst 

van LM Plus:   

MAAK 
KENN IS 

MET



Webinar
“Meditatie en  

het brein”  
door neuroloog  

en topdokter
Steven Laureys
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Inschrijven
vóór 3 december

via www.beleefpleziermetlm.be

Prijs?
€8 lid LM Plus

€10 geen lid LM Plus

Donderdag
10/12/2020

20.00 uur
vanuit je woonkamer  

op je gsm, iPad, 
laptop, pc...
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“Je móet  
vooruit kijken”

Joke Massart  
over leven met  
brandwonden:  

Op 1 december 2018 gooide kokende frituurolie 
het leven van Joke Massart en haar man Patrick 
compleet overhoop. Twee jaar later staat ze 
positief in het leven en is ze vastberaden om 
andere brandwondenpatiënten uit hun isolement 
te halen. 

In haar badjas op teenslippers bakt Joke op 
zaterdagavond 1 december 2018 nietsvermoedend 
kroketten. Terwijl de kroketjes in de frietketel 
garen, doet Joke ondertussen nog de was en de 
plas. Gehaast stapt ze naar de frietketel toe – die 
zoals steeds op een stoel onder de openstaande 
garagepoort staat – om de kroketten eruit te halen. 
Ze glijdt uit en schuift tegen de stoel aan. Ze wil 

de ketel nog voor zich uitduwen, maar de stekker 
steekt in en de ketel kantelt terug. In een reflex heft 
zij haar arm omhoog en kan ze nog net een stuk 
van haar gezicht beschermen. (Dit bleek later haar 
‘redding’ te zijn. Dankzij haar bril werden ook haar 
ogen tegen het kokend frituurvet beschermd.)

Joke krabbelt overeind, binnensmonds mompelend 
hoe ze zo onhandig kon zijn. Terwijl zij de kroketten 
naar boven brengt, voelt ze de pijn opkomen. In 
de keuken vertelt ze haar man dat ze verbrand is 
en besluit een verkoelende douche te nemen. In 
de badkamer trekt ze haar kamerjas uit – die al in 
haar huid gebrand was – en plots zakt ze door haar 
knieën. Met het uitdoen van haar peignoir trekt ze 
ook de verbrande huid kapot zonder zich daarvan 
bewust te zijn.



Haar man Patrick vindt haar in de badkamer en 
besluit haar onmiddellijk naar de spoeddienst te 
brengen.

Wat daarna volgt, is een intense periode van 
revalidatie en pijn. Joke bleek tweede- en 
derdegraadsbrandwonden op haar arm, 
gezicht, buik en borst te hebben. Prognose 
van de artsen: 2,5 tot 3 maanden verblijf op de 
brandwondenafdeling.

“We zijn nu twee jaar verder en ik kan alleen maar 
met veel lof en dankbaarheid over het verplegend 
personeel en de dokters van de afdeling Intensieve 
Brandwonden van UZ Gasthuisberg Leuven 
spreken. Ik ben mentaal, maar ook fysiek door 
een zware periode gegaan. Toen ik wanhopig en 
depressief was, hebben zij me moed ingesproken, 
me gesteund en getroost. Ze zorgden ook voor de 
nodige humor tijdens de verzorging wat toch nog 
wat licht in de donkere tunnel bracht”, geeft Joke 
mee.

“Ik kon toen nog niet geloven dat de brandwonden 
zouden beteren. Mijn huid was hard, opgezwollen 
en donkerrood tot blauw gekleurd. De twee 
huidtransplantaties moesten daar verbetering in 
brengen.”

“Ik beschik blijkbaar over zeer goede genen en 
over huid die zich snel herstelt. Ik bleek op dat 
vlak een uitzondering te zijn. Na de afbouw van de 
morfine mocht ik één maand later al het ziekenhuis 
verlaten en thuis onder zeer strikte voorwaarden de 
revalidatie verderzetten. Om de twee dagen moest 
ik voor verzorging en controle naar het ziekenhuis 
terug.”

“De brandwonden zijn al veel verbeterd, maar 
de littekens blijven heel erg zichtbaar. Ik ga nog 
steeds naar de kinesitherapie om de spieren, 
huid en littekenweefsels los te masseren. Ook 
mijn drukpak, handschoen en gezichtsmasker 
blijf ik dragen zodat de littekens naar binnen 
gedrukt worden en zo steeds minder zichtbaar 
zouden worden. Vier maal per dag smeer ik mijn 
huid met speciale zalf in. En de pijn … die blijft. 
Dagelijks voel ik de verstramde spieren, de harde 
littekenweefsels en de hypergevoelige huid.”

“Ik heb geleerd om het leven dag per dag aan te 
pakken. Vroeger was ik een echt duracell-konijn, 
zoals mijn man wel eens al grappend zegt. Nu zie ik 
wat de dag brengt. Lukt het eens minder vanwege 
de pijn, dan is het maar zo. Morgen komt ook nog.”

Ondanks dit brandwondenincident staat Joke nog 
zeer positief in het leven. “Ik heb een fantastische 
man die me ontzettend gesteund heeft. Hij heeft 
mij erdoor getrokken. Ook onze mama’s en onze 
vrienden bleven mij opvangen, steunen en vooruit 
duwen.” 

“De wijze woorden van mijn overleden oma 
spookten steeds door mijn hoofd: Aan je verleden 
kan je niets meer veranderen; je toekomst heb je 
zelf in handen. Het heeft geen zin om in de put te 
blijven zitten en naar het donker aan je voeten te 
kijken. Hef je hoofd omhoog en kijk naar boven 
en gebruik het licht om er trapje voor trapje uit te 
geraken. Je moet vooruit.”

 

Sociale drempel
“’Het vergt veel tijd en moeite om je gehavende 
lichaam te leren aanvaarden. Tot op vandaag speelt 
me dat nog steeds parten. Ik ben en zal nooit 
meer de vrouw zijn die ik was. Mijn vrouw-zijn is 
aangetast. Mijn naaste omgeving heeft dan wel 
mijn nieuwe uiterlijk aanvaard, de buitenwereld 
blijft mij aanstaren. Ergens een normale en 
menselijke reactie…” 

“Ik zocht uitvluchten om thuis te blijven en wilde 
de publieke confrontatie vermijden. Ik sloot mij in 
mijn veilige cocon op. Mijn man heeft mij verplicht 
naar buiten te komen. En dat was mijn redding.”

“Dankzij de Stichting Brandwonden kregen wij 
de kans om samen met andere slachtoffers een 
week in het kuuroord van Spa te revalideren. De 
gesprekken met lotgenoten en gespecialiseerde 
zorgverstrekkers gaven mij opnieuw moed en 
doorzettingsvermogen om de realiteit onder ogen 
te zien. Ik was geen alleenstaand geval meer, velen 
waren er nog veel erger aan toe.”

“Ik mag daarom van geluk spreken. Wat moet het 
niet zijn voor alleenstaande patiënten die geen 
sociaal vangnet hebben? Daarom wil ik helpen ze 
uit hun isolement te halen.”

 
 LM Plus steunt  

Stichting Brandwonden

LM Plus biedt als enige ziekenfonds een 
tussenkomst van 1500 euro per jaar voor  
de nabehandeling van brandwonden.  
Want LM Plus is er voor personen 
die kampen met tweede- of 
derdegraadsbrandwonden.

LM Plus voorziet een financiële 
tegemoetkoming van maximum 1500 euro 
per brandwondenpatiënt per kalenderjaar 
bij de nazorgbehandeling van die 
brandwonden. 

LM Plus wil met deze unieke financiële 
ondersteuning brandwondenpatiënten 
een hart onder de riem steken bij hun 
nabehandeling. Voor meer info over dit 
voordeel, check www.LMPlus.be > voordelen 
en diensten > A tot Z > brandwonden

Torenhoog kostenplaatje
Naast de mentale en fysieke pijn slorpt de (na)
behandeling van brandwonden ook zeer veel 
geld op. “Een hospitalisatieverzekering dekt 
de kosten tijdens en tot drie maanden na een 
ziekenhuisopname. Twee jaar later ben ik nog 
steeds aan het revalideren. Voor kiné heb ik een 
E-attest (verhoogde tegemoetkoming), maar 
als patiënt valt nog altijd een gedeelte zelf te 
betalen. Zalven en medicatie, sommige met 
en andere zonder RIZIV-tussenkomst, doen de 
kosten hoog oplopen. Kosten die wij uit eigen 
zak betalen. Wij zijn tweeverdieners en hebben 
geen kinderen. Maar wat met alleenstaande 
brandwondenpatiënten met kinderen? Voor 
sommigen staat het water aan de lippen! Ik vind 
dat we als brandwondenpatiënt op dat vlak in 
de kou blijven staan. De Stichting Brandwonden 
doet al wat mogelijk is, maar velen vallen tussen 
de mazen van het net. Meestal weten ze niet waar 
naartoe.”

“Ik engageer mij daarom om brandpreventie en 
brandwonden in het algemeen veel meer onder 
de aandacht te brengen. Iedereen verdient een 
aangepaste en degelijke behandeling! Het kan 
tenslotte iedereen overkomen.”

© Pure Budget



Veiligheidstips bij frituren  
van voeding
•  Hou kinderen altijd uit de buurt van een warme 

friteuse. Wees zelf uiterst voorzichtig. 

•  Kies voor een ingebouwde friteuse. Omstoten 
is dan onmogelijk.

•  Trek het stopcontact onmiddellijk uit na het 
frituren. Zo kan je oververhitting vermijden. 

•  Laat de friteuse afkoelen vooraleer je haar 
verplaatst.

•  Controleer of de warmte zich niet doorzet op 
de handvatten.

•  Vat de friteuse toch vuur, dek haar dan af 
met het deksel, een vochtige doek of een 
blusdeken. Wacht tot ze helemaal afgekoeld 
is. Gooi nooit water op het vuur! Hierdoor 
ontstaat een steekvlam.

Ook fondue-olie bereikt zeer hoge 
temperaturen om het voedsel te kunnen 
garen. Wees ook dan uiterst alert.

Veiligheidstips bij fonduen 
•  Zet het fonduestel steeds op een 

onbrandbare ondergrond en zet geen 
brandbare materialen in de buurt (bv. 
kerstdecoratie of papieren tafellakens). 

• Vul het fonduestel maar voor een derde met 
olie. 

• Gebruik geen fonduestel in aardewerk voor 
vleesfondue. Aardewerk is niet tegen hoge 
temperaturen bestand. 

• Reik nooit over de fonduepan heen om iets 
te pakken aan de andere kant van de tafel. 

• Zorg dat niemand over het elektriciteitssnoer 
van het fonduestel kan vallen. 

• Houd een blusdeken bij de hand. Brandende 
olie blus je steeds met een doek. Gooi 
dus nooit water op brandende olie om te 
blussen. Dit vat juist nog meer vuur. 

• Laat kinderen nooit alleen fonduen en laat 
ze niet alleen wanneer een fonduestel op 
tafel staat. 

Eerst water, de rest komt later 
Stel dat er toch brandwonden (in welke graad 
ook) zouden optreden, neem dan steeds de 
gouden 20-20-20-regel in acht: water van  
20 graden 20 minuten lang op een afstand  
van 20 cm van de brandwonde spoelen. 

• Koel de brandwonde zo snel mogelijk af 
met leidingwater van 20 graden. Richt de 
waterstraal 20 cm boven de brandwonde en 
laat het water gedurende 20 minuten over de 
brandwonde vloeien. Het is namelijk pijnlijk 
om de straal rechtstreeks op de brandwonde 
te richten. Gebruik geen ijskoud water. Leg 
zeker geen ijs op een brandwonde. Dit kan de 
weefselschade erger maken.

• Blijf de brandwonde minstens 20 minuten 
afkoelen.

• Probeer de ernst van de brandwonde in te 
schatten. Bij ernstige brandwonden bel 112.

• Verwijder kleding en sieraden op voorwaarde 
dat ze niet aan de huid vastkleven.

• Leg na het koelen een nat wondverband aan 
(bijvoorbeeld een kompres of een propere 
doek).

• Kleine eenvoudige eerstegraadsbrandwondjes 
kan je na het spoelen bedekken met een 
vochtinbrengend product.

• Kleine tweedegraadsbrandwondjes waarbij de 
huid intact is, kan je afdekken met een verband 
dat speciaal ontwikkeld is voor brandwonden. 

• Prik eventuele blaren niet open. Houd 
rekening met het gevaar voor infectie. Door 
de brandwonde valt de beschermende functie 
van de huid weg, zodat micro-organismen het 
lichaam kunnen binnendringen. 

Nu de eindejaarsfeesten naderen, wordt wellicht al over een 
heerlijke feestmaaltijd nagedacht*. Fondue, verse frietjes, 
kroketten, garnaalbolletjes, … allemaal om duimen en vingers 
van af te likken. Maar de bereiding vergt de nodige aandacht 
voor veiligheid. Want olie en frituurvet op hoge temperaturen 
kunnen leiden tot ernstige brandwonden.  

Een ongeluk is snel gebeurd, zegt het spreekwoord. En dat 
bleek ook bij Joke Massart het geval te zijn (zie artikel op 
pagina 15 en 16). Kokend hete frituurolie van 180 graden heeft 
haar voor het leven getekend. 

Met de feestdagen in aantocht, maar ook gewoon bij het 
frituren van voedsel kunnen we niet genoeg de algemene 
veiligheid benadrukken. Houd onderstaande veiligheidstips 
dus steeds in acht!
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Bronnen: Stichting Brandwonden en Rode Kruis Vlaanderen
*Dit artikel werd opgemaakt in oktober 2020 onder de toen geldende 
coronamaatregelen.

Veilig feestvieren  
in en rond de keuken: 

Laat een  
vuurknal je feest 

niet bederven
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Nieuw!
Kerst

Krokus

Pasen

winter dankzij 
Crejaksie

Pittig
plezante

Hey jij daar, ja, jij hippe snowboarder of elegante 
skiër! Voel je het al een tijdje kriebelen om op je 
ski’s of snowboard te springen? Dat is helemaal 
normaal, want Crejaksie (de jeugddienst van LM) 
voelt het namelijk ook! Vandaar heeft Crejaksie 
een pittig plezant ski- en snowboardaanbod voor 
de winter van 2020-2021 klaar. 

Dit jaar kan je met het gezin een magische Kerst 
beleven om nooit meer te vergeten, want Crejaksie 
organiseert haar eerste familievakantie naar het 
prachtige Italië! We trekken naar  Val di Sole waar je 
volop kan genieten van de sneeuw met de zesdaagse 
skipas en skilessen onder professionele begeleiding. 
De pittig plezante Crejaksiemonitoren zorgen voor de 
nodige animatie. 

Ook met de leeftijdsgroep 13-15 jaar en 16+ 
trekt Crejaksie naar Val di Sole voor een 
onvergetelijke   ski- en snowboardvakantie! 

Ben je 17 jaar of ouder en wil je graag zelf  
ski- of snowboardlessen geven aan kinderen en 
jongeren? Dan ben je bij Crejaksie aan het juiste 
adres! Tijdens de kerstvakantie organiseert 
Crejaksie een ski- en snowboardcursus waar 
je de verschillende ski- en snowboardniveaus 
aangeboden krijgt met heel wat aangepaste, 
ludieke en speelse oefeningen. Het doel is om 
na de cursus deze oefeningen aan kinderen, 
jongeren en volwassenen aan te leren en 
hen te kunnen begeleiden doorheen het 
berglandschap.

Tijdens de krokusvakantie vind je Crejaksie naar 
jaarlijkse gewoonte in Werfenweng terug.  
De leeftijdsgroep 9-14 jaar trekt naar het mooie 
Oostenrijk waar gastheer Hubert en gastvrouw  
Marie-Christine jullie met veel plezier ontvangen! 

Ook met de doelgroep personen met een mentale 
beperking gaat Crejaksie richting Werfenweng om te 
genieten van het mooie berglandschap. Er is keuze 
tussen een wandel- of skivakantie, met skilessen die 
door een ervaren lesgever worden gegeven. 

Met de leeftijdsgroep 13-15 jaar en 16+ trekken we 
naar Zell am See waar een ideale mix tussen skiën/
snowboarden en ontspanning centraal staat. 

Ook tijdens de paasvakantie is Crejaksie niet van 
de sneeuw weg te slaan! Crejaksie trekt met de 
leeftijdsgroep 9-12 jaar en 13-16 jaar naar la bella 
Italia. Ga met Crejaksie mee naar Passo del Tonale en 
beleef de wintervakantie van je dromen!  

 

Deze winter kan je risicovrij op wintervakantie dankzij de coronaverzekering van Crejaksie!  
Als je bij Crejaksie een wintersportvakantie boekt, heb je recht op deze coronaverzekering. 
De verzekering garandeert je een terugbetaling indien door een nieuwe corona-uitbraak en de 
opgelegde maatregelen niet kan worden vertrokken en de reis bijgevolg moet worden geannuleerd. 

Voor meer info en onze voorwaarden, neem een kijkje op www.crejaksie.be.  
(De annulering van een winterreis wordt bepaald door de richtlijnen van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.)

Coronaverzekering

Boek nu je favoriete  
wintersportvakantie via www.crejaksie.be. 
Ook kan je Crejaksie telefonisch 
bereiken op het nummer 02 537 79 18 
of via info@crejaksie.be.  

Elke deelnemer aan  
een wintersportvakantie  
ontvangt bovendien een

gratis hoodie  
en gadget! 
Daarnaast krijg je als  
16+’er de optie voor  

een halve dag vrij ski. 
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Lees dit voor je een corona-zel� est koopt 

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

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

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

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

CORONALERT.BE  

Download nu en zet je Bluetooth aan.

CORONALERT AAN =
SAMEN CORONA VERSLAAN

Blijf steeds alle voorzorgsmaatregelen volgen: 
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ACTUAHou het gezond binnen! 

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

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

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

Zin en onzin van screening

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

Lees meer op: www.bevolkingsonderzoek.be

Met je ledenbijdrage geniet je tal
van voordelen!

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

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

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

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

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

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

Belgen tevreden over teleconsultaties
tijdens lockdown 

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

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

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

Hoe wordt het overgedragen? 

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

N = N 
Niet meetbaar is

niet overdraagbaar

Evolutie: van vroeger tot nu

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

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

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

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

Levensverwachting  

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

Taboe

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

“Laten we de negatieve 
beelden uit het verleden 

loslaten en durven
te kijken naar de

realiteit van vandaag. 
We leven in een tijd dat 

we datingsites bezoeken 
en seksualiteit beleven, 

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

Ria Koeck

Waarom is er nog geen vaccin?

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

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

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

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

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

Diagnose 

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

Bevoorrecht 

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

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

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

Hiv in stilte 

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

Angstige reacties, ook in de zorg 

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

Leven met hiv 

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

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

Ria Koeck (Sensoa)

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

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

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

Meer info over hiv 

www.sensoa.be

www.allesoverseks.be

www.sciensano.be >
hiv en aids

*UNAIDS: organisatie
die wereldwijd de strijd
tegen aids aangaat
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*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.
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Vraag: Bij welke ziekte is de bloedsuikerspiegel verhoogd?
Het antwoord vind je in dit nummer.

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

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

Antwoord op de vorige vraag: Blankenberge

Winnaar vorig spel: Sylvie Walravens (Oostakker) 

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

Vief-lijn
Geef je op voor een praatje!

Soms is het � jn om even je hart te kunnen

luchten of gewoon een gezellig praatje te maken,

zeker als je minder mensen ziet dan je zou willen.

Een gemoedelijk gesprek

met de Vief-lijn kan dan een uitkomst zijn.

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

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

www.vief.be/warmsteweek2020

info@vief.be

02 538 59 05

Volg alle
COVID-19-updates

voor personen
met een handicap

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

maatregelen wijzigen geregeld en dat maakt het niet altijd 

eenvoudig om te weten wat kan en niet kan.

Schrijf je in op de nieuwsbrief van het Vlaams Agentschap 

voor Personen met een Handicap (VAPH) en ontvang alle 

corona-updates over:

• de besteding van een per-

soonsvolgend of een persoon-

lijke-assistentiebudget;

• jouw zorg, ondersteuning, 

begeleiding, dagopvang of ver-

blijf bij een VAPH-voorziening;

• jouw tegemoetkoming voor een 

hulpmiddel.

Of neem een GRATIS abonnement
op het magazine Sterk.

Meer info:       
www.vaph.be 

www.vaph.be/nieuwsbrief

www.vaph.be/actueel/magazines

02 249 30 01

st*rk // september 2020 //

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

P608419

Aan de slag in de gezonde buitenlucht

VRIJWILLIGERS STEKEN 
NATUURPUNT EEN HANDJE TOE
Terug naar school

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

OOK HORENDE MENSEN HEBBEN 
BAAT BIJ EEN TOLK VLAAMSE 
GEBARENTAAL

*
*
*
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3 redenen
om je te laten
vaccineren

1
Vaccinatie

houdt je gezond

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

2
Vaccinatie

beschermt je geliefden

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

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

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

3
Vaccinatie
redt levens

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

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

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

Meer info:
www.laatjevaccineren.be

Bij LM kan je rekenen op 
een tegemoetkoming voor 

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

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

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

Hoe sta jij tegenover vaccinatie?

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

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

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

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

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

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

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

Wist je dat?
• Voor de griepvaccins Alpharix 

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

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

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

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

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

RETAILPRĲ S: € 35
Voor leden 

te verkrĳ gen aan 
verminderd tarief

in de winkelrekken 
en shop.diabetes.be

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

Prediabetes = alarmfase

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

Waarom naar de podoloog?

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

Diabeteseducatie

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

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

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

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

• het e� ect van geneesmiddelen op de 
glycemie;

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

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

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

Wat is diabetes?

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

Type 2 diabetes 

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

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

• Voornamelijk vanaf 40 jaar.
• Risicofactoren zijn erfelijke 

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

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

Type 1 diabetes

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

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

• Ontstaat meestal bij kinderen of 
jongvolwassenen. 

• Insuline-injecties zijn nodig vanaf 
de diagnose.

*Bron: het federale onderzoekscentrum voor volksgezondheid Sciensano

Met gezonde voeding en 
voldoende lichaamsbeweging 

kan je diabetes type 2 
voorkomen of de ontwikkeling 

langer uitstellen.

Voeding

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

met insuline of andere injecties 
worden behandeld, maar wel met 

leefstijladvies (voeding en beweging) 
en/of bloedsuikerverlagende 

tabletten.

HOE AANVRAGEN?

Via je huisarts

JE HEBT RECHT OP:

Basisbegeleiding

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

• Op voorschri�  van je huisarts

Extra begeleiding: 
diabeteseducatie

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

• Maximaal 4 sessies diabeteseducatie
• Bij een diabeteseducator, 

diëtist, thuisverpleegkundige, 
kinesitherapeut of apotheker

• Op voorschri�  van je huisarts
• Volledig gratis

ZELFCONTROLEMATERIAAL

Geen tegemoetkoming

Opvolging van personen
met diabetes type 2

 voor wie overwogen wordt
over te stappen van tabletten

naar inspuitbare medicatie
of die reeds behandeld worden

met injecties.

HOE AANVRAGEN?

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

JE HEBT RECHT OP:

Gratis basisbegeleiding

• Jaarlijkse tegemoetkoming voor 
5 sessies diabeteseducatie van
30 minuten 

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

• Door een diabeteseducator
• Op voorschri�  van je huisarts

Extra begeleiding

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

• Op voorschri�  van je huisarts

ZELFCONTROLEMATERIAAL

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

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

• gevorderde diabetes type 2 die een 
complexe insulinebehandeling krijgen;

• diabetes type 1;
• zwangerschapsdiabetes.

HOE AANVRAGEN?

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

JE HEBT RECHT OP:

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

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

ZELFCONTROLEMATERIAAL

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

VOORTRAJECT ZORGRAJECT DIABETESCONVENTIE

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met 

Vragen over diabetes?

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

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

en diensten > diabetes

Scan de QR-code en download 
de brochure DIABETES
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Wel vip, 
geen 
roomservice 
Check je uit bij Hotel Mama? Vergeet de roomservice, maar voor tal van andere zaken kan 

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

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

diensten en terugbetalingen.

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

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

in jouw zetel. 

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




