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Voorwoord

De vakantie komt eraan, en stilaan krijgen we beetje bij beetje ook onze 
vrijheid terug. Corona heeft ons allemaal anders tegen het leven doen 
aankijken. We leerden thuiswerken, thuis blijven, thuis of in de natuur vlak 
bij huis genieten van kleine dingen.  

Tegelijk blijven de vragen die er altijd waren. Ben ik een goede moeder? 
Wat doe ik verkeerd? Hoe combineer ik een job met het moederschap? 
Psychologe Lies Clerx stelt je in dit magazine meteen gerust: elke moeder 
moet/mag op haar eigen manier op zoek gaan naar de ideale balans tussen 
werkvreugde, een carrière en moederliefde. Vertrouwen in jezelf is het 
sleutelwoord. 

We leerden de afgelopen periode ook dat vriendschappen belangrijk zijn. 
Radio Gaga is het verhaal van een mooie vriendschap tussen Dominique en 
Joris. Eens met vrienden een nieuwe sport proberen? Padel is een sport voor  
iedereen. Jan Bonnarens, oprichter van de eerste padelclub in België, vertelt 
er ons alles over. In de rubriek Vrij Ondernemen doen nog meer straffe 
ondernemers hun verhaal.

Ik wens iedereen een deugddoende vakantie zonder coronazorgen maar met 
veel herwonnen vrijheid, veel plezier en immens vertrouwen in alles wat je 
doet!

Cathy De Waele 
Algemeen directeur, 
LM Oost-Vlaanderen
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Lies Clerx (38) 
is klinisch psycholoog en 
doctor in de psychologie, 
ze is werkzaam als zorgma-
nager in een psychiatrisch 
ziekenhuis en heeft ook 
een eigen praktijk. Ze is 
moeder van drie, binnen-
kort vier.
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MIJN BOEK

“Ik moest mezelf heruitvinden na de  
geboorte van mijn kind”
“Een moeder is vaak meer dan het aantal kinderen dat je ziet. Het échte moederschap zit diep van-
binnen, in de kleinste hoekjes van haar hart”, zegt Lies Clerx. In haar boek ‘Wat een moeder leiden 
kan’ helpt de psychologe (toekomstige) moeders om de ideale balans te vinden tussen werkvreugde, 
een carrière en moederliefde.

Hoe heb jij het voorbije jaar beleefd?
“Het was zoals voor velen ook voor mij 
niet evident. Ik werk in een ziekenhuis, 
dus daar stond het kot in de fik het 
voorbije jaar. Zeker tijdens de eerste 
lockdown hadden we veel patiënten 
die covid positief testten. In dat opzicht 
was het lastig dat ik het schip thuis 
moest achterlaten. Mijn man heeft dat 
overdag grotendeels alleen gedragen 
met de drie kinderen. Wij zijn ook men-
sen die veel reisden en in het weekend 
vaak weg waren. We hebben beseft dat 
wat we echt nodig hebben dicht bij ons 
ligt.”

Je werkt als zorgmanager in een 
psychiatrisch ziekenhuis en runt 
Leading Moms, een praktijk en blog 
voor psychologische begeleiding van 
(toekomstige) mama’s. Waar ben je het 
liefst mee bezig?  
“Ik werk van maandag tot donderdag 
in het ziekenhuis. De praktijk doe ik 
op vrijdag en één avond in de week. 
Toch merk ik dat de praktijk, hoewel 
die op de laatste dag van de week 
valt, mij veel energie geeft. Je kan op 
microniveau heel veel betekenen voor 
de persoon die voor je zit. Mijn job in 
het ziekenhuis werkt meer vanuit een 
helikopterview. Je probeert mensen 
te bewegen richting verandering door 
draagvlak te creëren. De winst die je 
daar boekt, is eerder op langere ter-
mijn en komt trager. Maar dat wil niet 
zeggen dat het niet leuk en interessant 
is. Het is een heel boeiende omgeving. 

Kiezen tussen de twee kan ik niet, ze 
vullen elkaar heel goed aan.”

Een moeder is vaak 
meer dan het aantal 
kinderen dat je ziet. Het 
échte moederschap zit 
diep vanbinnen, in de 
kleinste hoekjes van 
haar hart 
Je bent psychologe, maar in 2016 liep 
je zelf tegen een burn-out aan. Hoe 
kwam dat?  
“Het was altijd druk bij mij, maar de 
week erna zou het wel rustiger zijn. Al-
thans, dat maakte ik mezelf wijs. Alles 
wat mij gevraagd werd, deed ik zonder 
veel nadenken. Ik kon ook perfect zeg-
gen dat iets niet paste of dat ik het later 
wel zou doen, maar dat deed ik niet. 
Ik bakende geen enkele grens meer 
af. Na verloop van tijd kreeg ik meer 
en meer lichamelijke klachten, maar 
je negeert dat. Tot het moment dat ik 
mijn bed niet meer uit kon. Ik kon zelfs 
mijn ogen niet meer openen toen de 
kinderen aan ons bed stonden. Het was 
écht op. Achteraf bekeken had ik het 
zeker kunnen voorkomen door even de 

ruimte te nemen en na te denken over 
de manier waarop ik in het leven stond, 
maar daarvoor was ik op dat moment 
een te ongeleid projectiel.”

Je hebt nu drie kinderen en het vierde 
is onderweg. Je werkt fulltime. Hoe 
combineer je dat? 
“Mijn man werkt vaak van thuis en we 
hebben een netwerk van grootouders 
waarop we kunnen rekenen. De kin-
deren blijven ook één avond per week 
in de naschoolse opvang. Het is een 
beetje geven en nemen bij alle partijen. 
Ik probeer ‘s ochtends op tijd te begin-
nen, zodat we ‘s avonds toch zeker nog 
wat familytime hebben. Ons huis orde-
lijk maken, doen we in het weekend. Ik 
kom uit een periode waarin ik dat elke 
avond perfect in orde wou hebben, 
maar dat heb ik losgelaten. Eigenlijk 
wordt niemand daar vrolijk van in huis 
en ik nog het minste. Op dat vlak heb-
ben we de lat wat lager gelegd.”

De focuspunten verleggen en de lat wat 
lager leggen op bepaalde vlakken. Is 
dat de sleutel tot succes?  
“Voor ons absoluut wel. Er zijn een 
aantal praktische tips die iedereen kan 
toepassen. We kiezen allemaal ons 
favoriete liedje en knallen dat door de 
luidsprekers. Tijdens de liedjes ruimen 
we op en zo hebben we samen onge-
veer 15 minuutjes in huis gewerkt. Je 
staat ervan te kijken wat er gedaan is 
op een kwartier en het is nog leuk ook.” 
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Hebben jouw kinderen je inspiratie 
bezorgd voor je boek?  
“Ik voelde me schuldig ten opzichte 
van hen toen ik tegen mijn burn-out 
aanzat. Ik vroeg me af wat ik mezelf, 
maar vooral ook wat ik hen aan het 
aandoen was. Ik gaf mezelf volledig op 
het werk en mijn gezin kreeg ‘s avonds 
een overschotje van wie ik was. Vooral 
voor mijn kinderen moest ik het vanaf 
dan echt anders gaan aanpakken. 
Het kon niet zijn dat die jaren voorbij 
vlogen en dat ik daar niet intens van 
genoot. Die wake-up call heb ik echt 
wel deels door hen gekregen.”

Hoe is het boek uiteindelijk tot stand 
gekomen?  
“Ik was al een tijdje aan het bloggen op 
mijn privéblog. Ik merkte dat er altijd 
veel interactie kwam als ik postte over 
burn-out, borstvoeding of slapen met 
kinderen. Zo is het idee gegroeid om 
een boek te schrijven. Samen met de 
uitgeverij hadden we al snel een titel 
gevonden. Ik wou het graag vanuit mijn 
eigen ervaring en verhaal vertellen, 
maar tegelijk wou ik er zeker ook een 
wetenschappelijke achtergrond in ver-
werken. Het is een herkenbaar verhaal, 
maar mensen kunnen er ook iets uitha-
len dat ze zelf willen toepassen. Het zet 
je aan het denken.”

Bestaat er zoiets als het ideale moe-
derschap?  
“Dat denk ik niet. Mocht dat bestaan, 
had iemand het wel al uitgevonden. Het 
ideale moederschap creëer je vooral zelf 
samen met je partner. Ik zie vaak dat 
vrouwen zich verliezen in die honderden 
opvoedingsboeken die er zijn. Ze weten 
niet meer wat ze zelf belangrijk vinden. 
Sommige mama’s denken dat ze niet 
goed bezig zijn omdat ze even niet mild 
waren. Natuurlijk ben je ook dan een 
goede moeder, maar je kan niet altijd 
100% zijn zoals je wil. Ieder heeft zijn 
eigen stijl en waarden die je wil uitdra-
gen. Er is geen one size fits all.” 

“Sommige mama’s 
denken dat ze niet goed 
bezig zijn omdat ze 
even niet mild waren. 
Natuurlijk ben je ook 
dan een goede moeder, 
maar je kan niet altijd 
100 % zijn zoals je wil” 
Wat is het meest overrompelende aan 
moeder worden?  
“Dat is voor iedereen anders, maar veel 
moeders hebben het toch wel lastig 
met loslaten. Dat begint eigenlijk al 
vanaf dag één wanneer het kindje uit 
je buik is. Je voelt nog van alles, terwijl 
er niets meer is. Je doorloopt heel wat 
verschillende stappen: je legt ze eens 
alleen in hun bed, je laat ze voor het 
eerst een dag achter, je gaat opnieuw 
werken, enz. Het komt neer op de 
navelstreng beetje bij beetje lossen. 
Dat is een lastig gegeven. Daarnaast 
zien vrouwen hun lichaam tijdens de 
zwangerschap, maar ook daarna, veel 
veranderen. Daar hebben vrouwen het 
dikwijls ook lastig mee.”

Hebben moeders het vandaag moeilij-
ker dan vroeger?  

“Intuïtief zou ik zeggen van wel. Oudere 
generaties werkten niet, of minder, 
maar tegelijk was dat ook een bewuste 
keuze. Nu hebben heel wat vrouwen 
het gevoel dat ze een carrière moe-
ten maken en tegelijk ook veel bij de 
kinderen zijn. We leggen de druk hoger 
bij onszelf in vergelijking met vroeger. 
Daarnaast hebben we ook meer kennis 
van wat het ‘goede’ moederschap 
is. Dat is een voordeel omdat onze 
generatie die kennis heeft en gebruikt. 
Tegelijk zie ik ook dat heel wat vrouwen 
zichzelf verliezen in boeken en theo-
rieën. Vroeger was het meer vanuit het 
buikgevoel.”

Is er één gouden tip die je de lezers wil 
meegeven?  
“Heb vertrouwen in jezelf. De keuze 
waar jij je het meest comfortabel bij 
voelt, is meestal ook de beste. Het 
probleem is dat we die stem dikwijls 
negeren of zelfs niet meer horen. 
Als je diep vanbinnen kijkt, vind je 
eigenlijk alles wat je nodig hebt. Een 
goede raad: blijf dicht bij jezelf en heb 
vertrouwen in je eigen keuzes. Ik denk 
dat dat de belangrijkste les is uit het 
volledige boek.”
www.leadingmoms.be

 WIN !
 LM geeft drie 
exemplaren van 
‘Wat een moeder 
leiden kan’ weg. 
Wat moet je daar-
voor doen? Stuur 
voor 31 juli een 

e-mail naar wedstrijd.ov@lm.be 
met als onderwerp ‘Wat een moe-
der leiden kan’. Vertel ons waarom 
jij dit boek wil winnen en vermeld 
je contactgegevens. Veel succes!
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LM GEEFT OM JOUW GEZONDHEID. 
ONTDEK HIER ALLE VOORDELEN OM GEZOND TE LEVEN. 

 SPORTPRIKKEL
Iedereen die lid is van een erkende sportclub krijgt elk  
kalenderjaar tot 25 euro. Jongeren onder 18 jaar krijgen  
35 euro per jaar terug. Ook fitnessen wordt beloond bij een 
abonnement van minstens drie maanden of een tienbeur-
tenkaart. 

 OPTIEK
Jaarlijkse tussenkomst om je zicht te verbeteren voor 
bril, lenzen of oogpleisters tot 50 euro. Eénmalige tussen-
komst van max 100 euro voor nachtlenzen en max 200 euro 
voor oogcorrecties.

 
 VACCINS

Je kan rekenen op maximaal 30 euro voor alle vaccins per 
kalenderjaar. 

 VOEDINGSADVIES
Wat we eten is belangrijk en heeft een grote invloed op onze 
gezondheid. Je kan tot 30 euro krijgen voor voedingsadvies 
(diëtist, Infraligne, Bodystyling of Wellness that Works ) en 
tot 40 euro voor medicatie. 

 MAMMOGRAFIE
Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen. 
Een mammografie is essentieel in de vroegtijdige opsporing 
van borstkanker. Daarom biedt LM per kalenderjaar een 
tussenkomst tot 7,50 euro.

 OPSPORING PROSTAATKANKER
Naast longkanker is prostaatkanker de meest frequente 
kanker bij mannen. LM voorziet per kalenderjaar een tussen-
komst tot 7,50 euro. 

 

 BOTDENSITOMETRIE
Een botdensitometrie is een eenvoudig onderzoek om  
botontkalking op te sporen. LM voorziet een tweejaarlijkse 
tussenkomst tot 20 euro. 

 HOORAPPARATEN
Bovenop de tussenkomst die je krijgt uit de verplichte  
ziekteverzekering geeft LM een tussenkomst tot 100 euro bij 
de aankoop van een hoorapparaat bij een erkende audicien. 

 TANDZORGEN
Sommige prestaties worden niet terugbetaald in de ver-
plichte ziekteverzekering zoals tandextracties, kroon- en 
brugwerk, enz. LM geeft je daarom per kalenderjaar een tus-
senkomst van 20% op de totale kostprijs, tot 100 euro. Ook 
voor een gebitsbeschermer op maat geldt de tussenkomst.

 OORDOPPEN OP MAAT
LM voorziet een eenmalige tussenkomst tot 25 euro voor op 
maat gemaakte (zwem)oordoppen bij een audioloog of audi-
cien erkend door de FOD Volksgezondheid.

GEZONDHEID

VOORDELEN IN DE KIJKER
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Nick Braet rolde in 2012 in 
de padelwereld. Hij deed zijn 
stage bij Padel 4U2 en kreeg 
zo de microbe te pakken. 
In 2019 werd hij Belgisch 
kampioen.



MIJN SPORT

“Met wat geluk spelen we padel op de 
Olympische Spelen van 2028”
Padel, een kruising tussen squash en tennis, is de nieuwste trend in de sportwereld. Het is de snelst 
groeiende sport van het land. Logisch, je speelt het met vier, je hebt het snel onder de knie en het is 
ook gewoon erg plezant. De oudste club van ons land ligt in Gentbrugge. We spreken met de oprich-
ter van Padel 4U2 en pionier van de Belgische padelsport, Jan Bonnarens. De club wordt nu verder 
uitgebouwd door zijn dochter, Jana Bonnarens, en Belgisch kampioen padel in 2019, Nick Braet.

Padel is het kind van tennis en squash. 
Is het ook echt een combinatie van de 
twee? 
Jan Bonnarens: “De puntentelling is bij-
na dezelfde als die in tennis. Het wordt 
met een bal gespeeld die als twee 
druppels water lijkt op een tennisbal en 
je gebruikt een racket. De vier wanden 
zijn een element uit squash. Zo is de 
vergelijking inderdaad snel gemaakt.”

Wie is de typische padelspeler? 
“Die is er eigenlijk niet. Zelfs al heb je 
geen sportieve achtergrond of heb je 
nooit getennist, iedereen kan padel 
spelen. Je ziet dat in onze club ook. 
Hier speelt jong en oud, man en vrouw 
en smaller of breder gewoon door 
elkaar. Het is heel toegankelijk. Padel 
is een sport voor iedereen. Het is ook 
helemaal geen blessuregevoelige 
sport. Op jaarbasis hebben we gemid-
deld minder dan tien ongevallen. Op 
duizenden spelers valt dat heel goed 
mee. Diegenen die toch iets voorheb-
ben, zijn er meestal te hard ingevlogen 
of hebben zich te weinig opgewarmd.”

Hoe is de eerste padelclub in België 
terechtgekomen? 
“In 2004 ben ik met een goeie vriend 
naar Spanje getrokken. We hadden 
via kennissen gehoord dat daar een 
nieuwe sport aan een opmars bezig 
was. Iedereen speelde het daar, maar 
bij ons bestond het nog niet. Door mijn 

achtergrond en job in de lichamelijke 
opvoeding moesten we dat dus wel ont-
dekken. Na het eerste wedstrijdje padel 
waren we onmiddellijk verkocht.”

“Het is heel toegankelijk. 
Padel is een sport voor 
iedereen” 
En dus besloten jullie om hier in België 
ook een club op te richten. 
“Niet helemaal. We wilden padel graag 
promoten in België, maar een club star-
ten was eigenlijk nooit de bedoeling. 
In 2011 kwam deze locatie vrij door de 
verhuis van de atletiekclub en de fusie 
van de voetbalploeg. Dan hebben we 
toch het initiatief genomen om hier de 
terreinen uit te bouwen. In verschillen-
de fases zijn we dan gekomen tot wat 
vandaag Padel 4U2 is. We zijn gestart 
met zes terreinen. Ondertussen hebben 
we acht dubbelterreinen waarvan 
enkele overdekt en één single terrein. 
Op dat moment waren we de grootste 
padelclub van Europa, op Spanje na. 
Daar hebben ze clubs met wel dertig 
terreinen.”

Dat de Belg massaal padel speelt heb-
ben we dus aan jullie te danken? 
“Ik denk wel dat we mogen zeggen dat 
we de pioniers zijn die padel naar hier 
hebben gebracht. In de beginjaren 
waren we ook een voorbeeld voor veel 

andere clubs. Wij hadden contacten 
met leveranciers en producenten. Ook 
tennisclubs zagen stilaan een verschui-
ving en begonnen padelveldjes aan te 
leggen.”

Het was de voorbije maanden vechten 
voor een plaatsje in elke club.
“Op dit moment is de vraag veel groter 
dan het aanbod. Er wordt van ‘s och-
tends tot ‘s avonds padel gespeeld in 
elke club. De leveranciers van terreinen 
kunnen de vraag nauwelijks bijhouden 
omdat er overal nieuwe clubs worden 
opgericht en nieuwe velden worden 
aangelegd. Ik verwacht dat padel bin-
nen dit en twee jaar de derde grootste 
sport is in Vlaanderen qua beoefe-
naars, na fitness en voetbal natuurlijk. 
In Spanje is dat al lang zo. Hier is ten-
nis nog zeer groot, maar we verwachten 
daar een verschuiving.”

Wordt padel ooit een olympische 
sport? 
“Heel binnenkort zal de sport ook in 
België live op televisie te zien zijn. Dat 
is een hele grote stap in de goede rich-
ting. In 2023 zijn de Europese Spelen 
in Krakau, Polen. Daar staat padel voor 
het eerst mee op het programma. Dat 
doet het wellicht evolueren tot een 
volwaardige olympische sport. Met 
wat geluk wordt er padel gespeeld op 
de Olympische Zomerspelen van Los 
Angeles in 2028.”

9
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Welk niveau haalt België in vergelij-
king met andere Europese landen? 
“Begin juli is er een Europees kampi-
oenschap in Marbella, Spanje. België 
moet toch de ambitie hebben om daar 
bij de top acht te eindigen. Dat geldt 
zowel voor het heren- als voor het 
damesteam. Spanje en Argentinië zijn 
onverslaanbaar en ook Portugal heeft al 
heel wat goede spelers. Daar spelen ze 
de sport al heel lang, die spelers die nu 
top zijn, zijn er mee opgegroeid. Ook in 
België wordt er nu heel veel ingezet op 
jeugdwerking. Zo kunnen we die kloof 
in de toekomst dichten.”

“Iedereen met een 
beperking, zij het 
mentaal of fysiek, 
kan deelnemen”
Jullie organiseren ook initiaties voor 
mensen met een beperking. 
“Dat is iets waar we van in het begin 
hebben op ingezet. Aanvankelijk was 
dat beperkt tot mensen die al rolstoel-
tennis speelden. Ondertussen hebben 
we dat al veel breder kunnen opentrek-
ken. Iedereen met een beperking, zij 
het mentaal of fysiek, kan deelnemen. 
Elke week zijn er een paar momenten 
waarop die doelgroep aan zijn trekken 
komt. Trainer Bruno Everaert geeft dan 
initiaties of lessen. Soms wordt er zelf 
een wedstrijdje gespeeld. Elke club die 
zichzelf respecteert moet dat aanbie-
den.”

Padel is een heel leuke sport, behalve 
als je net naast zo’n terrein woont. 
“De mogelijke geluidsoverlast is inder-
daad een onderwerp dat de jongste tijd 
wel eens in de media komt. Wij hebben 
er gelukkig geen last van. Onze club 
is hier al lang, ligt niet al te dicht bij 
woningen en de relatie met de buurt is 
goed. Maar ik kan wel begrijpen als er 
in een rustige wijk plots een padelclub 
uit de grond schiet, dat zoiets niet 
altijd aangenaam is. Ten slotte wordt er 
van acht uur ‘s ochtends tot tien uur ‘s 
avonds gespeeld op die veldjes.”

Zin gekregen om ook een balletje te 
slaan? Kijk eens op www.padel4u2.be 
en reserveer je plaats!

Sportprikkel
Kriebelt het bij jou ook om een 
balletje te slaan? LM geeft je 
een financieel duwtje in de rug. 
Jongeren onder 18 jaar krijgen 35 
euro per jaar terug. Ben je ouder 
dan 18 jaar en aangesloten bij een 
club? Dan krijg je tot 25 euro per 
jaar terug.

5 padeltips van 
Belgisch kampioen 
Nick Braet:

1. Vind een vaste 
partner, zo raak je op 
elkaar ingespeeld

2. Probeer bij de opslag 
niet alleen hard te 
slaan, maar ook juist 
en eventueel met 
effect

3. Gebruik een lob of 
boogballetje. Zo kom 
je uit je defensieve 
positie

4. Communiceer met 
je partner en spreek 
goed af wat je van 
plan bent

5. De wand is je vriend. 
Probeer deze zo goed 
mogelijk te benutten
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Internetfraude
Internetfraude is een bloeiende 
handel voor criminelen. Steeds 
vaker worden mensen in de val 
gelokt door nepberichten die 
professioneel en betrouwbaar 
ogen.

De bedoeling  van deze computermis-
dadigers is simpel: slachtoffers naar 
een valse website lokken. Dikwijls ge-
beurt dit via e-mails en sms’en met een 
link. Het komt ook voor dat fraudeurs 
mensen opbellen en hen aan de tele-
foon doorverwijzen naar die website.  

Niet alleen kunnen de oplichters alle 
gegevens zien die op die webpagina 
worden ingevoerd, het is ook mogelijk 
dat er via zo’n site ongemerkt een ko-
pie van de bankapp wordt gemaakt. 
Vaak tracht men het slachtoffer cruci-
ale informatie te laten invoeren, zoals 
rekeningnummers of persoonlijke 
codes. Maar het opvragen van eerder 
onschuldige inlichtingen, zoals een 
naam, een hobby, een bestelling, een 
opiniepoll,... kan evengoed een aflei-
dingsmanoeuvre zijn om het slachtoffer 
lang genoeg op de site te houden voor 

het kopiëren van bankapplicaties. 
Je doet er altijd goed aan om een or-
ganisatie, die je in een e-mail of sms 
vraagt om door te klikken naar een 
bepaalde webpagina, eerst eens op te 
zoeken. Dit geldt des te meer wanneer 
je opgebeld wordt door een bedrijf, 
zelfs een bedrijf waarvan je (zogezegd) 
klant bent. Niks belet je om het gesprek 
te beëindigen en terug te bellen op 
het nummer dat je in de Gouden Gids 
vindt.

Verdachte activiteiten worden best 
gemeld. De overheid heeft een meld-
punt verdacht@safeonweb.be waarop 
dergelijke berichten en sites kunnen 
worden gesignaleerd. Als je slachtoffer 
bent van internetfraude, aarzel niet 
om klacht in te dienen bij de politie. 
Hierdoor neemt de kans toe dat alle 
betrokkenen uiteindelijk in kaart wor-
den gebracht. 

Hoewel de strijd tegen cybercriminali-
teit niet makkelijk is, heeft het gerecht 
een aantal onderzoeksmogelijkheden 
(meestal na tussenkomst van een 
onderzoeksrechter). Het gerecht kan 
identificatiegegevens opvragen aan 
internetoperatoren, zelfs wanneer deze 

zich in het buitenland bevinden.
Zo weigerde het Amerikaanse mailbe-
drijf Yahoo een aantal jaren geleden 
om mee te werken met het Belgisch ge-
recht. Het Hof van Cassatie oordeelde 
uiteindelijk dat buitenlandse onderne-
mingen die zich op de Belgische markt 
richten, verplicht zijn om een bevel van 
het Belgisch gerecht uit te voeren (of 
anders een zware boete moeten beta-
len). Dit was een belangrijke uitspraak 
die speurders meer munitie gaf om 
internetfraude aan te pakken en op te 
doeken.

Heb je een juridische vraag? 
Je kan Anthony Roegiers spreken
in alle LM-kantoren in Oost-Vlaanderen. 
Maak een afspraak of stel je vraag op 
0473 22 17 80 of  
advocaat.roegiers@proximus.be.

KEN JE RECHT 

 
Onze zorgconsulenten staan voor je klaar om je 
te helpen met al je vragen over ziekte en zorg. Zij 
zorgen voor een persoonlijke begeleiding voor, 
tijdens en na een ziekenhuisopname en komen 
indien gewenst gratis bij je langs in het ziekenhuis 
of aan huis. 

zorgconsulent.ov@lm.be

LM ZorgPunt !
T 078 050 551 24u/24, 7 dagen op 7
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OP DE GEZONDHEID VAN

“Radio Gaga is het verhaal  
van onze vriendschap” 
Twee beste vrienden die vanuit een krakkemikkige caravan plaatjes draaien en luisteren naar 
verhalen van toevallige passanten. Radio Gaga is het originele concept waarmee Joris Hessels en 
Dominique Van Malder, ook wel Dompi genaamd, tot 2017 heel Vlaanderen rondtrokken. In het 
voorjaar van 2021 zorgden deze twee Vlaamse superhelden nog één keer voor hoop, optimisme en 
moed in tijden van ziekte, afscheid en afstand. 

Heel Vlaanderen kent jullie van Radio 
Gaga. Hoe zijn jullie tot dat programma 
gekomen?  
Joris: Voor het een tv-format werd, wa-
ren we daar al lang mee bezig. Dompi 
had al de aanzet gegeven voor dit 
programma met zijn werk in de psychi-
atrie, daar maakte hij toneel met de 

patiënten en hun begeleiders. Zo is dat 
gegroeid. Het was eerst een theaterpro-
gramma, dan een televisieprogramma 
en ondertussen een format dat door 
andere landen is gekocht en gemaakt. 
Radio Gaga, dat is echt Dominique en 
ik. Ik zou dat nooit kunnen maken zon-
der hem en omgekeerd ook niet.”

Dominique: “Joris en ik zijn zelf ook 
grote muziekliefhebbers. Eigenlijk wil-
den wij al heel lang radio-dj’s zijn. Door 
een piraatzender op te richten in het 
Guislain Instituut in Gent hebben we 
gemerkt dat we zoiets heel tof vinden. 
De simpele vraag ‘welk plaatje wil je 
horen?’ leidt soms tot een heel levens-
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Dominique
Van Malder (links)

(45)
ook wel bekend als Dom-
pi. Hij is televisiemaker 
en acteur. Hij maakte 
Radio Gaga en Albatros. 
Hij is ook verbonden aan 
Studio Orka. 

Joris 
Hessels (rechts)

(40)
is televisiemaker en 
acteur. Hij maakte pro-
gramma’s zoals Radio 
Gaga, De Weekenden en 
Gentbrugge.

verhaal. Straffe verhalen in combinatie 
met goeie muziek, daar zat meer in dan 
alleen een radioshow. Zo hebben we 
eigenlijk van een radioprogramma een 
televisieprogramma gemaakt.”

“Maar weinig 
programma’s kunnen 
op zo’n laagdrempelige 
manier verhalen naar 
boven halen als Radio 
Gaga”
In 2017 verklaarden jullie dat het klaar 
was. In het voorjaar waren jullie er uit-
zonderlijk terug met drie afleveringen. 
Hoe kwam dat?  
Joris: “Het voelde op dat moment afge-
rond voor ons. We wilden allebei ook 
wat andere dingen gaan doen. In 2020 

begon het toch weer te kriebelen om de 
caravan van stal te halen. We hebben 
de pandemie aangewend om verhalen 
te sprokkelen, plaatjes te draaien en 
hoop te tanken. We hebben dat gedaan 
aan de spreekwoordelijke frontlinie: 
bij een ziekenhuis en een woonzorg-
centrum. Er was in die periode nood 
aan verhalen, babbels en muziek om 
een hoopvol signaal uit te sturen. Maar 
weinig programma’s kunnen op zo’n 
laagdrempelige manier verhalen naar 
boven halen als Radio Gaga. Muziek 
helpt daarbij. Er is niets zo fijn als sa-
men naar een plaatje luisteren. Het lost 
de dingen niet op, maar het verlicht 
alles wel een beetje.”
Dominique: “We voelden dat er een 
grote nood was bij de zorginstituten, 
maar ook bij de bewoners en de bezoe-
kers ervan. En voor ons voelde het als 
thuiskomen.” 

© VRT
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Jullie interviewen niet, maar stellen 
vragen recht uit het hart.  
Dominique: “Er is een researchteam, 
maar eigenlijk willen wij vooraf niet te 
veel weten. We laten ons graag verras-
sen. Dan kan je alleen maar luisteren 
en daar ook als mens op reageren, niet 
als interviewer. Je stelt jezelf eigenlijk 
gelijk met de persoon die in de cara-
van komt. Het helpt natuurlijk dat wij 
twee goeie vrienden zijn, Joris is geen 
collega.”
Joris: “Wij komen van nature tot een 
bepaalde gespreksmodus. Wie we zijn 
in het echte leven, zijn we ook op het 
scherm. Het enige wat we voorbereiden 
is de plek waar we naartoe gaan. Af en 
toe weten we ook dat er mensen langs-
komen, anders zou het een belachelijk 
programma worden. (lacht)”

Joris, jij maakte ook het programma 
‘De Weekenden’ een reeks waarin je 
acht mensen volgt die een belangrijk 
jaar tegemoet gaan. Die breng je dan 
in verschillende weekends samen om 
ervaringen te delen.  
Joris: “Als we bij Radio Gaga met 
mensen in gesprek gingen dan zaten 
die ongeveer een uur in onze caravan. 
We gaven die mens een plaatje en dan 
verdween die uit ons leven. In het bes-
te geval belden we daar nog eens mee. 
Ik voelde de nood om iets te maken 
waar ik de mensen langer kon volgen. 
Iets dat evolutie in zich meedraagt. Het 
zijn mensen met allemaal verschillende 
achtergronden en uit alle lagen van de 
bevolking. Toch hebben ze op het einde 
van het jaar elkaar kunnen helpen 
vanuit hun eigen leefwereld. Dat vind 
ik mooi. Door corona heeft het tweede 
seizoen een andere vorm aangenomen. 
Volgend jaar komt er een nieuw sei-
zoen, hopelijk op een normale manier.”

Als ‘De Weekenden’ jouw kindje is 
Joris, dan is Albatros zeker het jouwe 
Dominique.  
Dominique: “Albatros is een tragikomi-
sche fictieserie over tien zwaarlijvige 
mensen die op afslankingskamp gaan 
in de Ardennen. Het is een verhaal dat 

ik al heel lang en graag wou vertellen. 
Mijn beste vriend Joris moest daar 
zeker ook in meespelen, maar als deel-
nemer van het kamp zou dat moeilijk 
worden (lacht). Het is echt een werk 
geworden van de hele groep. Iedereen 
heeft zich heel kwetsbaar opgesteld 
om die rollen te spelen. Het helpt dat 
ik er zelf ook in meespeel. Zo wisten de 
andere acteurs dat ik er geen belache-
lijke reeks van zou maken.”

“Ik wens iedereen toe 
wat ik de gemiddelde 
treinreiziger toewens: 
een zitje aan het raam. 
Om rustig naar buiten 
te kunnen staren en 
weg te dromen” 
Wat maakt jullie écht gelukkig?  
Dominique: “Joris!”
Joris: “Dompi! En een goed wifisignaal 
ook wel. (lacht)” 

Laten we afsluiten zoals alleen jullie dat 
kunnen. Wat mogen we je toewensen?  

Dominique: “Ik hoop dat we in de toe-
komst iets minder gaan mopperen over 
onbenulligheden. Onze kinderen wens 
ik een minder bezorgde jeugd toe, want 
het is best wel heftig om op te groeien 
met zoveel prikkels. Joris en mezelf 
wens ik nog heel wat leuke projecten 
toe en af en toe wat rust in ons hoofd.”
Joris: “Ik wens iedereen toe wat ik de 
gemiddelde treinreiziger toewens: 
een zitje aan het raam. Om rustig naar 
buiten te kunnen staren en weg te 
dromen. Ik wens iedereen ook wel wat 
verbinding toe. Het lijkt mij vreselijk om 
het gevoel te hebben dat je alleen staat 
in het leven. Onszelf wens ik de energie 
om te blijven doen wat we de voorbije 
jaren gedaan hebben.”

Welk plaatje mag daarbij?  
Dominique: “Om de tien minuten 
verandert mijn genre en smaak, dus het 
is echt een keuze op dit moment voor 
mij. Wel, nu het toch zomer is, doe dan 
maar ‘Duizend terrassen in Rome’ van 
Bart Kaëll. (lacht)”
Joris: “Ik ga net als Dompi voor lokaal 
talent. Doe mij maar ‘Live Like Kings’ 
van Clouseau. Want dat is wat we gaan 
doen de komende tijd: leven als konin-
gen in ons eigen koninkrijk.”

©
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“Eigenlijk wilden wij al heel lang radio-dj's zijn”



15

Webinar:  
Van verschillend  
naar verbindend  
ouderschap  
Deze webinar zoomt in op hoe conflict 
kan ontstaan rond de opvoeding van 
kinderen. Je ontdekt hoe je voorbij de 
strijd van gelijk of ongelijk kan kiezen 
voor echte verbinding. Uiteindelijk leer 
je luisteren naar wat er werkelijk leeft 
bij jouw partner.
-  Maandag 6 september om 20u
 - Prijs: gratis 
- Online 
i.s.m. VCOK

Infosessie rookstop 
Tijdens de infosessie geeft tabakoloog 
Cedric Arijs uitleg over verslaving, de 
verschillende effectieve stopmogelijk-
heden en het verloop van de groeps-
cursus. De aanwezigen kunnen zich 
nadien inschrijven voor de groepscur-
sus. Tijdens deze interactieve sessie 
van 1u30 wordt dieper ingegaan op de 
verslaving, redenen om te stoppen en 
hulpmiddelen om te stoppen.
- Woensdag 8 september  

van 19u30 tot 21u
- Prijs: gratis
- LM Zottegem:
 Arthur Scheirisstraat 31

Levensreddend  
handelen bij kinderen 
van 0 - 12 jaar

Ouder of grootouder? Volg bij LM deze 
3 uur durende cursus van Lifeguard en 
informeer je zo over verstikking, reani-
matie, koortsstuipen, vergiftiging, enz. 
Na afloop krijg je het attest ‘Levens-
reddend handelen bij kinderen van 
0 tot 12 jaar’. Deze cursus is bedoeld 
voor toekomstige ouders, ouders en 
grootouders . Daarom aanvaarden wij 
geen inschrijvingen van werknemers 
van kinderdagverblijven. 
- Donderdag 16 september  

van 19u tot 22u 
- Prijs: 12 euro
- Gemeenteschool De Klinker:
 Klinkaertstraat 28, Schoonaarde

Omgaan met rouw  
en verdriet  
Iedereen maakt het op een zeker 
moment mee in zijn leven: de trieste 
dag wanneer iemand die je heel nauw 
aan het hart ligt, komt te overlijden. 
De dood van een dierbare kan hartver-
scheurende pijn en intens verdriet met 
zich meebrengen. Maar omgaan met 
rouw en verlies, hoe doe je dat?
Tijdens de voordracht krijg je inzicht in 
het rouwproces, op de impact dat het 
verlies op je dagelijkse leven (lichaam, 
emoties, sociaal leven,...) heeft, hoe je 
in tijden van verlies zorg kunt dragen 
voor jezelf en anderen.
- Dinsdag 21 september om 14u 
- Prijs: gratis
- Liberas: Kramersplein 23, Gent
i.s.m. Vief Oost-Vlaanderen vzw

Groepssessie rookstop 
Het rookstopprogramma bestaat uit 
acht sessies: 
Drie groepssessies vinden plaats voor 
de samen opgestelde rookstopdatum 
om zich optimaal voor te bereiden op 
de uitdaging en mogelijke valkuilen. 
Drie groepssessies vinden plaats na de 
rookstopdatum om ervaringen te delen 
en technieken en tips te delen rond 
het blijven volhouden (hervalpreven-
tie). Ten slotte vinden de twee laatste 
groepssessies plaats ter afronding en 

om het rookvrij leven te verankeren in 
een nieuwe, gezondere levensstijl. 
- Woensdag 29 september  

van 19u30 tot 21u
- Prijs: gratis
- LM Zottegem:
 Arthur Scheirisstraat 31

Workshop:  
ecologische  
poetsproducten 

Samen met Anne Drake en Karlijn 
Mondelaers leren we onze ecologische 
voetafdruk te verkleinen zonder in te 
boeten aan comfort en stijl. In haar 
boek “Ecologie op hoge hakken” heeft 
ze heel wat tips verzameld die ze graag 
met ons deelt tijdens deze workshop. 
Zelf je poetsproducten maken is goed 
voor je gezondheid, het milieu én je 
budget. Je neemt achteraf de vijf 
producten mee naar huis, samen met 
de recepten. 
- Donderdag 30 september  

van 19u tot 21u
- Prijs: 20 euro
- LM Zottegem:
 Arthur Scheirisstraat 31

GEZONDHEIDSACTIVITEITEN

Hoe inschrijven ?
- in je LM-kantoor
-  bel naar 09 223 19 76
-  mail naar info.ov@lm.be
-  online via de agenda op 
 www.lm.be/oost-vlaanderen



Borsten bestaan in alle vormen en 
maten, geen enkel paar is hetzelf-
de. Er zijn grote en kleine borsten, 
stevige en slappe borsten, je bent 
tevreden over je borsten of je bent 
dat niet. Maar wat weet je eigenlijk 
over het paar dat je bezit? In dit 
dossier lichten we verschillende 
aspecten van borsten toe. Borsten 
zijn functioneel en kunnen dienen 
om borstvoeding te geven. Ze kun-
nen ook in de weg zitten of ervoor 
zorgen dat je rug- en nekklachten 
ervaart. Dan is een borstverkleining 
misschien wel een oplossing. Het 
belangrijkste waarmee borsten 
in verband gebracht worden is 
borstkanker. Je komt van alles te 
weten over deze onderwerpen in dit 
borstendossier. 
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DOSSIER BORSTEN

Check je borsten
Volgens het Belgisch kankerregister kregen in 2018 10.905 vrou-
wen en 104 mannen in België de diagnose borstkanker. Het 
World Cancer Research Fund stelt vast dat nergens ter wereld meer 
borstkanker wordt vastgesteld dan in België. “Dat is een angst-
wekkende vaststelling”, zegt Geert Braems. Hij is professor in de 
Gynaecologie in de vrouwenkliniek van het Universitair ziekenhuis 
in Gent. “Tijdig opsporen is belangrijk.” Hoe sneller borstkanker 
wordt opgespoord, hoe groter de kans op een succesvolle behan-
deling en genezing.

Hoe kan je borstkanker herkennen?
“Borstkanker heeft verschillende 
gezichten. Het belangrijkste en meest 
gekende symptoom is een voelbaar 
knobbeltje in de borst of oksel. Maar 
niet elk bolletje is kanker. Het kan 
gaan om een bindweefselbolletje of 
cyste, die hebben niets met kanker te 
maken. Daarnaast kan er een intrek-
king zijn van de huid of tepel, roodheid 
of sinaasappelhuid, bloederig tepel-
vocht en defecten in de huid. Uiterst 
zeldzaam kan de tumor door de huid 
breken, dat gebeurt vooral bij oudere 
vrouwen. Er is niet altijd reden tot pa-
niek. Het is aan de arts om het onder-
scheid te maken.”

Kan je borstkanker voorkomen?
“Of je borstkanker krijgt, hangt af van 
verschillende factoren waar je al dan 
niet een invloed op hebt. Er zijn diverse 
risicofactoren. Het eerste is natuurlijk 
vrouw zijn. Iets minder dan één op dui-
zend mannen zal te maken krijgen met 
borstkanker. Andere risicofactoren zijn 
dezelfde als bij andere kankers. Het is 
belangrijk om een gezonde levensstijl 
te hebben. Dat betekent gezonde voe-
ding, voldoende beweging en opletten 
met roken en drinken.”

Wat kun je zelf doen?
“Het is belangrijk om zelf regelmatig je 
borsten te onderzoeken. Zelfonderzoek 
doe je met de vlakke hand. De beste 
methode is met drie vingers plat op de 
borst kleine cirkelvormige bewegin-
gen maken. Zo ga je de hele borst af. 
Daarbij gebruik je de linkerhand voor 
de rechterborst en de rechterhand voor 
de linkerborst. Vergeet daarbij zeker de 
oksel niet. Vlak voor de maandstonden 
zijn er veel hormonen en kan je van 
alles voelen in je borsten, daarom stel 
je het zelfonderzoek beter uit.”

“Naast voelen, is het ook belangrijk 
om je borsten goed in de spiegel te 
bekijken. Steek je armen omhoog en 
plaats ze in je zij. Kijk of je roodheid, 
een intrekking of een andere bijzon-
derheid opmerkt. Controleer ook het 
verschil tussen beide borsten. Zodra je 
iets opmerkt, is dat een goede reden 
om een arts te consulteren.”

“In België kan je vanaf vijftig jaar om de 
twee jaar een screeningsmammografie 
laten doen. Aangezien België bovenaan 
de lijst staat op vlak van vaststelling van 
het aantal borstkankers, is dat zeker 
geen overbodige luxe. Uiteindelijk gaat 
veiligheid boven alles.”

Tussenkomst mammografie
Val je niet binnen de leeftijdscategorie voor de gratis screening of wil 
je je vaker laten screenen dan tweejaarlijks, dan geniet je dankzij 
LM van een tussenkomst van 7,50 euro in het persoonlijke aan-
deel na tussenkomst in de verplichte verzekering.
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Klachten door te grote borsten?
Grote borsten kunnen zorgen voor heel wat fysieke ongemakken. Rug-en nekklachten zijn de meest 
voorkomende. Bij plastisch chirurg Bernard Depypere gaan ongeveer 1 op 6 consultaties over een 
borstverkleining. “Er is minder taboe rond en mensen vinden gemakkelijker hun weg naar medi-
sche hulp.”

Waarom kiezen patiënten voor een 
borstverkleining?
“Het is bijna altijd omwille van medi-
sche redenen. De vaakst voorkomende 
zijn rug- en nekklachten. Sommigen 
hebben ook last van snijdende bandjes 
en eczeem onder de borsten. Ik zie 
twee types patiënten. Het ene profiel 
is 60 jaar en twijfelt al haar hele leven 
over een borstverkleining. Nu het 
bespreekbaarder is geworden, durft ze 
de stap zetten. Zij vraagt een zo klein 
mogelijke borst, richting cup A. Haar 
borsten zitten al zo lang in de weg dat 
ze er vanaf wil. We moeten wel altijd 
iets achterlaten van weefsel voor de 
doorbloeding van de tepel. Het andere 
profiel is jonger dan 30 jaar. Zij wil niet 
noodzakelijk met een cup A door het 
leven gaan maar wel verlost zijn van 
haar klachten. Dan maken we iets dat 
past bij het lichaam.”

Is het vaak hun laatste red-
middel?
“Velen hebben al gepro-
beerd om te diëten maar 
hun borsten verkleinden niet 
of ze hadden onvoldoende 
resultaat. Er is dus vaak wel 
een vorig traject geweest. In 
die zin is het inderdaad hun 
laatste redmiddel.”

Hoe gaat de operatie in zijn 
werk?
“De patiënt komt 's ochtends 
binnen. Voor de operatie 
teken ik op haar borsten 
hoeveel huid ik kan weg-
snijden en waar de tepel 
moet komen. Alles verandert 
namelijk als we neerliggen. Ik 
maak ook altijd een voor foto 
zodat we het resultaat goed 

kunnen vergelijken. De operatie duurt 
ongeveer twee uur. Al het borstweefsel 
dat we wegsnijden, wordt onderzocht 
in het labo om eventuele borstkan-
ker op te sporen. Ik hecht alles met 
oplosbare draad en huidlijm. Dan moet 
ze nog een nachtje blijven. Na twee 
weken zie ik haar terug om de huidlijm 
te verwijderen en het labo-onderzoek 
te bespreken. Ik heb het in de twee jaar 
dat ik werk al één keer meegemaakt 
dat er effectief borstkanker is gevon-
den in het weggesneden weefsel. De 
kanker vertoonde nog geen agressieve 
kenmerken en was bij de operatie 
meteen ruim verwijderd. Er was geen 
nabehandeling meer nodig.”

Dat is dan een bijkomend voordeel van 
de operatie.
“Inderdaad. Het is natuurlijk wel 
schrikken. Ik zie regelmatig borstkan-
kerpatiënten. Door dezelfde techniek 

toe te passen als bij een borstverklei-
ning, snijden we ruim rond het kwaad-
aardige gedeelte. Bij een klassieke 
borstsparende operatie snijden ze 
rondom slechts een paar centimeter 
weg, terwijl we bij een borstverkleinen-
de operatie tot tien centimeter kunnen 
wegsnijden. Daardoor hebben de 
patiënten een betere prognose. Het is 
een zeer elegante manier om met rui-
me marge de kanker weg te snijden.”

Hoelang duurt het herstel?
“De huid heeft twee weken nodig om 
te genezen. Dan zit alles in de juiste 
positie maar gaat het herstel binnenin 
nog verder. Na drie tot zes maanden 
is alles vanbinnen ook mooi genezen. 
Ik krijg vaak de vraag of er nog gevoel 
is in de tepels nadien. Na de operatie 
kunnen de tepels verdoofd aanvoelen. 
Ik probeer de grootste zenuw te behou-
den maar waarschuw dat het gevoel 

kan afnemen. De situatie 
na een jaar is de definitieve 
situatie.”

Kan je na een borstver-
kleining nog borstvoeding 
geven?
“In principe wel. We probe-
ren altijd een strook weefsel 
te laten achter de tepel. 
De verbinding tussen de 
melkklieren en de tepel wordt 
dus niet doorgesneden. Er 
blijft wel altijd borstweefsel 
achter dat geen verbinding 
meer heeft met de tepel maar 
theoretisch gezien is het nog 
mogelijk. Ik raad een borst-
verkleining wel af net voordat 
je zwanger wil worden omdat 
de borsten dan veel kunnen 
veranderen.”



Wat je nog niet wist over borstvoeding
Wist je dat anatomisch gezien mannen ook borstvoeding kunnen geven, je calorieën verbrandt van je 
kind aan de borst te voeden of dat look de smaak van moedermelk zoeter maakt? Serena Debonnet, 
vroedvrouw en voorzitster van de Belgische vereniging van lactatiekundigen, legt enkele interessante 
weetjes over borstvoeding onder de loep. 

Borstvoeding geven is niet vanzelf-
sprekend.
“Volgens Kind & Gezin startte in 2019 
in Vlaanderen bijna 80 procent van de 
moeders na de bevalling met borstvoe-
ding. Na zes weken blijft daar amper 
de helft van over. Borstvoeding wordt 
vaak rooskleurig voorgesteld maar het 
is een avontuur en vraagt veel inzet van 
de moeder. Het is aan de zorgverleners 
om de roze ballon van borstvoeding bij 
zwangere vrouwen te doorprikken. Een 

goede voorbereiding met eerlijke 
informatie is noodzakelijk.”

De smaak van moedermelk wordt  
beïnvloed door wat de moeder eet.
“Smaken worden doorgegeven via de 
moedermelk. Look bijvoorbeeld geeft 
een zoetere smaak. Er gaan veel fabels 
de ronde over het eten van koolsoor-
ten, look en ui en dat het krampen zou 
veroorzaken bij de baby. Het enige wat 
krampen kan veroorzaken is koemelk. 
Koemelkeiwit wordt niet afgebroken en 
dus doorgegeven via de moedermelk.”

Je moet niet zwanger geweest zijn om 
melk te kunnen maken.
“Anatomisch gezien zijn vrouwen en 
mannen hetzelfde ontwikkeld. Een 
man kan bijvoorbeeld borstkanker 
krijgen omdat hij ook klierweefsel 
heeft in de borsten. Als we die klieren 
zouden stimuleren, kan een man dus 
melk geven. Hetzelfde verhaal bij een 
lesbisch koppel. Als de ene vrouw het 
kindje gedragen heeft, zou de andere 
ook melk kunnen geven. Een vrouw 
moet niet zwanger en bevallen geweest 

zijn om melk te kunnen geven. Het is 
natuurlijk niet vanzelfsprekend en 

heeft een lange aanloop nodig. 
Die vrouw zal systematisch 

moeten afkolven en 
een melkstimulerend 
middel moeten inne-
men. De melk zal wel 

in hoeveelheid onvol-
doende zijn om het kind 
genoeg te voeden.”

Je verbrandt calorieën 
door borstvoeding.

“Een vrouwenlichaam 
heeft tot vijfhonderd calo- 

rieën extra per dag nodig om 
een goede melkproductie te 

onderhouden. In de praktijk zien 
we dat vrouwen die extra calorieën 

vaak niet innemen waardoor ze kunnen 
afvallen. Dat geldt niet voor iedereen, 
veel hangt af van de levensstijl en een 
gezond voedingspatroon.”

De tepel kan tot drie centimeter  
uitrekken.
“De baby neemt niet enkel de tepel in 
zijn mond maar het volledige tepelhof. 
Er zijn studies gedaan met een echo-
grafie van de kaak van een baby terwijl 
die drinkt. Daarbij werd gezien dat 
een tepel twee à drie centimeter wordt 
uitgerokken. Het hangt wel af van hoe 
hard een baby zuigt. Een premature 
baby heeft minder zuigkracht en zal de 
tepel minder ver uitrekken.”

Je krijgt geen slappe borsten van  
borstvoeding.
“Door de zwangerschap rekken de 
huid en de spieren uit. Onder invloed 
van hormonen worden ook de borsten 
groter. Het lichaam ziet af van een 
zwangerschap en bevalling. Zowel 
de borsten, de buik als het bekken 
verslappen. Het is dus niet door de 
borstvoeding dat borsten slapper 
worden, maar door de zwangerschap. 
Als vrouwen stoppen met borstvoeding, 
krijgen ze terug het maatje van voor 
de zwangerschap. Sommige vrouwen 
vinden dat jammer en hun partners ook 
(lacht).”

Borstvoedingspremie
Geef je borstvoeding? LM geeft je 
graag een duwtje in de rug. Je ont-
vang een premie van 125 euro per 
periode van 2 maanden borstvoe-
ding. De maximale tussenkomst 
bedraagt 375 euro.
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De vermelde prijzen op deze pagina zijn exclusief voor leden van LM Oost-Vlaanderen (15% korting).
Bezoek onze webshop en bekijk het volledige aanbod. Bestellen is eenvoudig. Maak gebruik van 40 gratis afhaalpunten.

www.lmzorgshop.be

 
Dekbedovertrek
Overtrek met drie doorlopende 
ritsen om verschonen 
gemakkelijk te maken. 
In katoensatijn.
Sofiben - vanaf 80,71 euro

 
Kussen

Hoofdkussen uit microvezel 
filtert ziektekiemen, bacteriën, 

huisstofmijt en allergenen.
SleepAngel - 84,15 euro


Incontinentieondergoed 
Lekvrij ondergoed voorkomt 
natte plekken in kledij. 
Beschikbaar voor mannen 
en vrouwen in verschillende 
maten.
vanaf 22,91 euro


Menstruatie ondergoed 
Met vochtabsorberende 
bescherming. Verschillende 
modellen beschikbaar in zwart 
of huidskleurig.
SelenaCare - 17 euro


Wasbare  
borstcompressen 
Gemaakt uit bamboe en fleece. 
Beschikbaar in small, medium 
en large.
BoobBirds - 14,41 euro


Foodhuggers
Siliconen deksels voor 
aangesneden fruit en 
groenten als alternatief voor 
vershoudfolie.
Food Huggers - 13,56 euro


Thera Pearl 
Verlicht ongemakken bij 
borstvoeding. Gebruik warm, 
koud en tijdens het kolven.
Lansinoh - 12,75 euro

LM ZORGSHOP
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Borstkolf
Draagbare kolf die past in je 
voedingsbeha. Beschikbaar 
als enkele of dubbele kolf.
Elvie - vanaf  254,10 euro
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Yvette Claes (49) 
is al meer dan 25 jaar 
stomapatiënt en heeft 
sinds kort haar eigen 
webshop met aange-
paste kledij. 
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“Stomapatiënten kunnen net hetzelfde 
als gewone mensen”
Yvette Claes (49) is al meer dan 25 jaar stomapatiënt en ervaringsdeskundige. Onder het motto: ieder 
nadeel heeft zijn voordeel, richtte ze het kledingbedrijf Yvanta op dat aangepaste kledij maakt voor 
mensen met een stoma. “Ik wil mensen laten zien dat hun leven niet stopt met een stomazakje.”

Waarom heb je een kledingbedrijf op-
gericht voor mensen met een stoma?
“Omdat ik als ervaren stomapatiënt 
veel vragen kreeg over welke kledij je 
kan dragen met een stoma. Veel men-
sen vonden geen aangepaste kledij. 
Dat was een gat in de markt. Ik wil dat 
met Yvanta opvullen, zodat ik de bood-
schap kan geven dat je leven niet stopt 
met een stomazakje.”

Zat jezelf ook met die vragen?
“Tuurlijk. Ik kreeg mijn eerste stoma op 
21-jarige leeftijd. Als jonge vrouw wil 
je er goed uitzien. Ik wilde leuke kledij 
kopen, maar dat stomazakje zat in de 
weg. Ik zag dat als een beperking van 
mijn leven. Ik kon niet meer dragen wat 
ik wilde.”

Heb je dat gevoel nog?
“Nee, dat is een proces waar je als 
stomapatiënt moet doorgaan. In het 
begin ben je kwaad op de wereld, want 
je denkt: waarom moet mij dit overko-
men. Wat heb ik verkeerd gedaan dat ik 
dit heb verdiend? Je ziet alle negatieve 
zaken. Na een tijd besef je dat een 
stomazakje voordelen heeft.”

Zoals?
“Mensen met een stoma dragen dat 
met een reden. Sommigen hebben 
darmkanker. Anderen hebben een ern-
stige vorm van de ziekte van Crohn. Dat 
laatste was bij mij het geval. Door die 
ziekte moest ik als tiener elk uur naar 
het toilet met vreselijke buikkrampen. 
Als ik op café ging met vrienden, zocht 
ik altijd de dichtste plaats bij het toilet. 

Tussen mijn zestiende en achttiende 
lag ik meer in het ziekenhuis dan dat ik 
op school zat. Ik had geen sociaal leven 
meer. Wat normaal een van de leukste 
periodes is in iemand zijn leven, heb ik 
door mijn ziekte gemist. Dat stomazak-
je zorgt er net voor dat ik weer sociaal 
contact had. Ik kan nu afspreken met 
vrienden zonder dat ik elk uur met pijn 
naar het toilet moet.”

“Ik kreeg mijn eerste 
stoma op 21-jarige 
leeftijd. Als jonge vrouw 
wil je er goed uitzien. Ik 
wilde leuke kledij kopen, 
maar dat stomazakje 
zat in de weg”
Je ziet dat stomazakje als een aan-
vulling?
“Inderdaad. Ik zie dat als een verrijking 
van mijn leven. Dat stomazakje is een 
deel van mij. Ik zal dat dragen tot ik 
dood ben. En dat besef heeft tijd nodig. 
Regelmatig kom ik in contact met 
stomapatiënten. Als ik met die mensen 
praat, weet ik snel waar die personen 
zich bevinden in dat bewustwordings-
proces. De ene reageert emotioneel en 
kwaad, terwijl de andere de voordelen 
ziet.”

Hoe is dat voor je partner?
“Mijn huidige partner heeft daar geen 
enkel probleem mee. Wij doen net 
hetzelfde als alle andere koppels: we 

gaan op reis, spreken af met vrien-
den en sporten samen. Als we intiem 
willen zijn, draag ik een speciale band, 
zodat je het stomazakje niet meer ziet. 
Stomapatiënten kunnen net hetzelfde 
als gewone mensen. Ik zou zelfs durven 
zeggen beter.”

Beter?
“Ja, omdat je wil laten zien aan de 
wereld dat je niet beperkt bent. Ik 
ben heel competitief ingesteld om 
te bewijzen dat ik sommigen zaken 
nog kan doen als stomapatiënt: ik ga 
zwemmen, duiken, lopen en fietsen. Ik 
heb het geluk dat mijn partner mij daar-
in steunt, want dat is niet bij iedereen 
vanzelfsprekend.”

Hoe bedoel je?
“Ik heb in het verleden ook een relatie 
gehad die is stuk gelopen omdat ik een 
stomazakje droeg. Sommige mensen 
knappen daarop af, waardoor je relatie 
onder een enorme druk staat. Ik ken 
andere koppels waar net hetzelfde is 
gebeurd. Dat is hard, maar er zijn ge-
lukkig nog mensen die openstaan voor 
mensen met een stoma.”

Wat kan je mensen met een stoma aanra-
den die een relatie zoeken?
“Eerlijkheid. Zeg onmiddellijk in het be-
gin van je relatie dat je een stomapati-
ent bent, zodat je partner daar rekening 
mee kan houden. Verzwijgen lost niets 
op, want vroeg of laat moet je het toch 
vertellen. Je zal zien dat er mensen zijn 
die er geen probleem van maken.”
www.yvanta.be



“Een fout die veel mensen maken wanneer 
ze willen vermageren is te weinig eten”
Gezond eten hoeft niet in te 
boeten aan smaak en een snel-
le hap is niet per definitie on-
gezond. Wij spraken met jonge 
ondernemers Robbe en Laura 
over voeding, beweging en de 
onverwachte mediastorm waar 
hun gezond fastfoodrestaurant 
Kwiek in terecht kwam. 

Zw’eet staat voor voedings- en 
bewegingsadvies met focus op de 
lange termijn. Het pand naast de 
deur werd omgevormd tot gezond 
fastfoodrestaurant Kwiek.

Robbe, jij bent opgegroeid met sport. 
Is dat de reden waarom je begon-
nen bent als personal trainer onder 
Zw’eet?  
Robbe: “Mijn achtergrond en mijn 
familie hebben zeker invloed gehad 
op wat ik met Zw’eet gedaan heb. Ik 
was voorbestemd om LO-leerkracht te 
worden, maar net daarom wou ik het 
niet doen. Ik studeerde af als diëtist en 
legde mij daarna ook toe op beweging. 
Ik ben best wel een levensgenieter 
maar wil daarnaast ook een gezonde 
levensstijl aanhouden. Je hoeft geen 
obsessieve bodybuilder te zijn om 
gezond te leven. Vanuit die filosofie is 
Zw’eet en nu ook Kwiek ontstaan.”

Je bent 29 en runt twee zaken, die 
naast elkaar gelegen zijn in de 
Kortrijksepoortstraat in Gent. Hoe is 
dat te combineren?  
Robbe: “Dat hebben we nog niet 
kunnen testen aangezien Zw’eet nog 
steeds gesloten is en Kwiek werd opge-
richt tijdens de lockdown. Zodra beide 
zaken weer open zijn, zal Laura Kwiek 

voor haar rekening nemen en zal ik 
voornamelijk hiernaast te vinden zijn. 
Er volgen na deze pandemie alleszins 
spannende tijden. We hebben voor 
Kwiek in ons eerste jaar niet de ambitie 
om winst te draaien, dus dat haalt wel 
wat druk van de ketel.”

Kwiek is een gezond fastfoodrestau-
rant, maar met een heel uniek concept. 
Hoe werkt het juist?  
Laura: “Er zijn verschillende mogelijk-
heden. Kom je hier voorbij en wil je een 
snelle, gezonde hap? Dan kies je eerst 
een formaat: small, medium of large. 
Daarna kies je een koolhydraatbron, 
een eiwitbron en een sausje. Maar wat 
ons uniek maakt, is onze tool om je 
maaltijden te personaliseren. Je maakt 
op onze website een profiel aan en 
daar geef je enkele gegevens in zoals je 
lengte, gewicht, gender en activiteits- 
niveau. Op basis van die parameters 
gaat de tool berekenen hoeveel en wel-
ke voeding je in theorie nodig hebt om 
de dag vol energie door te komen.”

“Het kwam over alsof 
we de mensen hier 
eerst op de weegschaal 
gingen zetten alvorens 
ze te bedienen. Volledig 
fout dus” 
Op die werking kwam bij de lancering 
veel kritiek. 
Robbe: “Mensen hadden het gevoel 
dat wij een dieetplaats waren. Terwijl 
wij net willen afstappen van diëten. 
Wij zijn een plaats voor iedereen die 
evenwichtig wil eten. Het ging voor ons 
nooit over gewicht.”
Laura: “Het kwam over alsof we de 

mensen hier eerst op de weegschaal 
gingen zetten alvorens hen te bedie-
nen. Volledig fout dus. Het is een tool 
die we ter beschikking stellen om te 
weten wat je lichaam nodig heeft. Men-
sen die het willen gebruiken, hebben 
die optie. Wil je dat niet? Even goed.”

Gezonde voeding staat hier dus niet 
gelijk aan kleine porties met weinig 
smaak. 
Robbe: “Ik denk wel dat we kunnen 
zeggen dat we hier echte smaakbom-
men aanbieden. Mensen dachten in 
het begin dat ze hier weinig eten gin-
gen krijgen. Wel, integendeel. Een fout 
die veel mensen maken wanneer ze 
willen vermageren is te weinig eten.”
Laura: “Ik heb zelf ook lang gesukkeld 
met mijn gewicht en zelfbeeld. Ik dacht 
steevast dat ik te veel at en te veel 
woog. Toen ik Robbe leerde kennen, 
is voor mij de wondere wereld van het 
evenwichtig eten opengegaan. Niet 
alleen nog yoghurtjes met fruit of één-
tonig eten. Ik heb nu ook veel meer 
energie doorheen de volledige dag en 
minder dipjes.”

Hoe ziet de toekomst eruit voor jullie?  
Robbe: “Natuurlijk zouden we ook 
graag in andere steden een zaak ope-
nen. Maar als we dat doen, willen we 
wel trouw blijven aan onze visie en 
waarden. Ons vlees komt nu van een 
lokale slager in Gent, in een andere 
stad willen we dat ook zo doen.”
Laura: “Gezond stopt voor ons niet bij 
verse groenten en fruit. Wij hechten 
ook veel belang aan aandacht voor het 
milieu en de mensen. We gaan niet ver-
kondigen dat we gezonde maaltijden 
aanbieden en dan groenten en fruit 
van de andere kant van de wereld laten 
komen.” 
www.kwiek.gent
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Laura 
De Meyer (27)
 is afgestudeerd als 
architect en geeft les in 
het middelbaar. Ze is 
nu mede-eigenaar van 
Kwiek.

Robbe 
Vandenhoucke (29) 
is afgestudeerd als (sport)
diëtist. Hij is eigenaar van 
Zw’eet en mede-eigenaar 
van Kwiek.
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WIN !
LM en Kwiek geven drie 
maaltijden weg. Wat moet 
je daarvoor doen? Stuur 
voor 31 juli een e-mail naar 
wedstrijd.ov@lm.be met als 
onderwerp 'Kwiek'. Vertel 
ons waarom jij één van de 
gezonde maaltijden wil win-
nen en vermeld je contactge-
gevens. Veel succes!
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De wondere wereld van WONDR 
WONDR maakt milieu- en huidvriendelijke verzorgingsproducten in de vorm van een bar. Er zijn 
acht WONDR-bars: vier shampoo bars, twee shower bars, een shaving bar en een facewash bar. 
Tibbe Verschaffel (25) ontwikkelde de bars met zijn onderneming Planet B. “Het is een understate-
ment om te zeggen dat duurzaamheid vandaag een hot topic is.”

Tibbe is een ondernemer in hart en nieren en begon er vroeg 
aan. “Op mijn veertiende verzamelde ik twintig kerstbomen 
die klaarstonden voor het groot huisvuil en plantte ik die in 
onze tuin. De helft overleefde en kon ik verkopen.” Een paar 
jaar later richtte hij zijn eigen kickboksclub op die vandaag 
een tachtigtal leden heeft. Hij organiseert jaarlijks The Vil-
lage, een zomerbar in Moerbeke. En met zijn onderneming 
Planet B ontwikkelde hij een fiets uit bamboe en verkoopt hij 
bamboerietjes in grote supermarkten. 

Vuiligheid

“Ik kocht zeshonderd shampoobars die ik probeerde door 
te verkopen in een duurzaam shopje op The Village. Dat was 
toen jammer genoeg niet zo populair. Gelukkig geraakte 
ik ze achteraf allemaal kwijt via Bol.com.” Het zaadje was 
gepland in Tibbes hoofd. Hij verdiepte zich in de zeep- en 
shampoobars. “Shampoobars zijn uit ecologisch standpunt 
een goed alternatief maar er zit nog veel vuiligheid in zoals 
sulfaten en siliconen. Sulfaten zorgen voor veel schuim en 
van silicone wordt je haar zachter maar ze tasten de talgpro-
ductie van je hoofdhuid aan.” Dat kan beter, dacht Tibbe. Hij 
ging op zoek naar alternatieven en WONDR werd geboren.

“In 2050 wil Europa klimaatneutraal 
zijn en Planet B wil daar een groot 
deel van uitmaken” 
De missie van WONDR is om de badkamer gezond en plastic-
vrij te maken en daar is vraag naar. “Je ziet dat aan de ande-
re spelers op de markt, alles moet duurzamer en ethischer 
worden. We zitten aan het begin van een trein die exponen- 
tieel zal versnellen richting 2050. In 2050 wil Europa klimaat-
neutraal zijn en Planet B wil daar een groot deel van uitma-
ken.” WONDR goochelt met termen als cruelty-free, vegan, 
eco-friendly, plastic-free en water-free. En dat vindt Tibbe 
belangrijk. “Het volledige plaatje moet kloppen. We kijken 
niet alleen naar wat goed is voor de mens, maar ook naar 

wat goed is voor de planeet. In conventionele shampoo en 
zeepflessen zit 70 tot 80 procent water. Dat wil zeggen dat 
we eigenlijk camions vol water en wegwerpplastic vervoeren. 
Dat inefficiënte watertransport moet stoppen.”

Massagebubbels

“Wat de bars van WONDR zo uniek maken is dat er geen 
sulfaten inzitten.We gebruiken enkel Cosmos-gecertificeerde 
kleurstoffen en we denken na over de vorm. De shampoo- en 
zeepbars hebben bubbels die zorgen voor een massage, de 
shaving bar heeft een curve die gemakkelijk over je benen 
glijdt en op de facewash bar passen dan weer wattenschijf-
jes. Bovendien is WONDR 100  procent Belgisch.”

Volgens Tibbe is het moeilijk om met volledig natuurlijke pro-
ducten de grote massa te bereiken. “Onze focus ligt op het 
product zo goed mogelijk maken. Je gaat veel meer mensen 
overtuigen met een product dat goed smeert en 95 procent 
natuurlijk is, dan met een product dat niet smeert en 100 pro-
cent natuurlijk is. En hoe heb je de grootste impact? Door de 
grote massa te bereiken.” In december 2021 opent WONDR 
een grote pop-upstore in Nederkouter 11 in Gent. Tibbe hoopt 
zo veel mensen warm te maken voor de WONDR-bars. 

WONDR wil het assortiment nog verder uitbreiden met een 
conditioner bar, een volledige skincarereeks, vaste body- 
lotion, deodorants en veel meer. “De mogelijkheden zijn 
eindeloos, we zijn met hele toffe dingen bezig.” Tibbe Ver-
schaffel is naar eigen zeggen een grote dromer. “Ik zou een 
beetje de mini Unilever willen worden met duurzame produc-
ten waarbij we met de Planet B Foundation goede projecten 
opzetten.”

Benieuwd naar de WONDR-bars? Ontdek het volledige 
assortiment in onze LM Zorgshop www.lmzorgshop.be. 
Als LM-lid geniet je steeds van 15 procent korting!

www.wondr.care
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Tibbe 
Verschaffel (25) 
is medeoprichter van 
Planet B, een onderne-
ming die focust op zero 
waste producten. Hij 
ontwikkelde een bam-
boefiets en verkoopt 
bamboerietjes in grote 
supermarkten. In 2019 
werd hij verkozen tot 
Gentrepreneur Stu-
dent-Ondernemer. Zijn 
laatste project heet 
WONDR: verzorgings-
producten in een bar.
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Het thuiskantoor als alternatief voor de 
leasingwagen
Het afgelopen jaar moest er van thuis uit gewerkt worden. Thuiswerk verhoogt in veel gevallen de 
efficiëntie, het lost de files op en het is beter voor het milieu. Toch lukt het niet iedereen om gecon-
centreerd van thuis uit te werken. Kinderen, huisdieren en andere familieleden of een gebrek aan 
werkplek zijn dan de boosdoeners. Ondernemers David, Sven en Jürgen kwamen met een oplossing. 
OfficeDrop plaatst een kantoor in je tuin.

Hoe is OfficeDrop tot stand gekomen?  
Sven: “We zaten al even te broeden op 
enkele ideeën. OfficeDrop is uitein-
delijk voortgevloeid uit een ander 
concept. Het containermodel waren we 
al voor andere doeleinden aan het uit-
werken. Maar door de coronacrisis zijn 
we uiteindelijk deze weg ingeslagen.” 
Jürgen: “Corona is de katalysator 
geweest om het project waarmee we 
bezig waren te heroriënteren. Je kan 
een koffietas gebruiken om koffie uit 
te drinken, maar ook voor tientallen 
andere zaken. Dat is met de zeecontai-

ner hetzelfde. Zo is het concept uitein-
delijk een andere richting ingeslagen 
dan we origineel voor ogen hadden.”

Wat was het oorspronkelijke idee?  
Sven: “We hadden plannen om iets te 
doen in de evenementensector. Dat 
was natuurlijk niet het moment het 
voorbije jaar. We hebben die plannen 
even opgeborgen, maar zeker nog niet 
weggesmeten.”
 
Jullie bieden verschillende modellen 
aan. Waar zit het verschil?  

Sven: “We vertrekken altijd vanuit 
één standaardmodel. Dan krijg je een 
container die volledig afgewerkt is aan 
de binnenzijde. Daarin zitten ramen, 
ventilatie, een airco, warmtepomp en 
er ligt laminaat. Volledig klaar om te 
gebruiken dus. Daarnaast bieden wij 
ook nog tal van add-ons. Dat kan een 
terras, een groen dak of een speciale 
gevelbekleding zijn, maar evengoed 
een aquarium voor je goudvis. Als het 
niet op onze lijst staat, dan voegen we 
het wel toe. Niets is onmogelijk.”
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Wat is de prijs voor zo’n kantoor?  
Sven: “Door de coronacrisis zijn de 
prijzen voor bouwmaterialen sterk 
gestegen. Een standaardcontainer start 
bij ons vanaf 15.000 à 16.000 euro. Uit 
marktonderzoek weten we dat dat heel 
scherp geprijsd is. Maar natuurlijk moe-
ten ook wij een prijsstijging doorvoeren 
als de materialen duurder worden.”
Jürgen: “De containers die we begin 
dit jaar aankochten waren ongeveer de 
helft goedkoper dan de huidige prijzen. 
Hetzelfde geldt eigenlijk voor hout. Er 
is een enorme prijsstijging geweest, en 
dat op nog maar zes maanden.”
Sven: “We kijken altijd met de poten-
tiële klant naar alle mogelijkheden. 
Onlangs kregen we een aanvraag van 
iemand die twee containers wil gebrui-
ken als praktijk. Die klant had een be-
perkt budget, dus dan bekijken we de 
mogelijkheden om de prijs te drukken. 
We kunnen kleinere of minder ramen 
steken of andere materialen gebruiken. 
Dat is altijd op aanvraag. We zijn daarin 
heel flexibel.”

Heb je een vergunning nodig om zo’n 
container in je tuin te plaatsen?  

Sven: “Het is voorlopig nog een grijze 
zone. In Vlaanderen mag je tot en met 
40m² een losstaand gebouw plaatsen. 
Daaronder valt bijvoorbeeld een 
poolhouse of een tuinhuis. Er is ook 
een decreet goedgekeurd dat zegt dat 
er voor zorgwoningen tot 50m² alleen 
meldingsplicht is. Dat effent het pad 
voor tuinkantoren. Tussen een tuinhuis 
en een zorgwoning kunnen wij zeker 
een kantoor plaatsen. Officieel moet er 
voorlopig wel nog steeds een aanvraag 
worden ingediend omdat het niet 
onder de normale regelgeving valt. De 
wetgeving is momenteel nog niet klaar 
voor exotische projecten zoals deze.”

“De wetgeving is 
momenteel nog niet 
klaar voor exotische 
projecten zoals deze”

Maken jullie zelf van de container een 
kantoor?  
Sven: “Bij het eerste project hebben we 
zelf alles in handen genomen. 

Ook vooral om te begrijpen hoeveel tijd 
alles neemt en welke uitdagingen zich 
voordoen. Ondertussen besteden we 
zoveel mogelijk uit aan lokale onder-
nemingen en sociale maatwerkbedrij-
ven.”

David Sys (44) links
is wetenschapper van opleiding en 
houdt zich vooral bezig met her-
nieuwbare energie en de impact 
op het milieu binnen OfficeDrop. 

Sven Dauphin (41) midden
was voordien actief in de commu-
nicatiewereld als projectmanager. 
Hij heeft een audiovisuele achter-
grond en werkte ook nog enkele 
jaren als fotograaf. 

Jürgen Penne (42) rechts
heeft een achtergrond in IT en 
werkt al meer dan twintig jaar als 
web- en appontwikkelaar. Hij was 
al aan de slag bij onder andere 
DPG Media en Colruyt. 
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VRIJ ONDERNEMEN

Sociaal verzekeringsfonds incozina  
heet nu avixi
Het aan LM en LVZ gelinkte sociaal verzekeringsfonds incozina is op 1 april gefusioneerd met multi-
pen en krijgt een nieuwe naam: avixi.  “De vertrouwde service aan onze zelfstandigen blijft”, zeggen 
Niki Luyten en Marnix Van de Gehuchte, directeurs van avixi.

Een sociaal verzekeringsfonds staat in 
voor de inning van de sociale bijdragen 
van de zelfstandigen, maar kreeg er in 
de loop der jaren verschillende taken 
bij. Zowel incozina (gestart als Maas en 
Schelde, later Attentia SVF) als multipen 
werd opgericht in de jaren zestig van de 
vorige eeuw. Beide fondsen delen de-
zelfde waarden en expertise.

Het grote verschil van incozina en mul-
tipen tegenover andere sociale verzeke-
ringsfondsen is dat de laatste meestal 
geïntegreerd zijn in een groep waarin 

ook een sociaal secretariaat en andere 
diensten zijn ondergebracht. Het nieuwe 
avixi daarentegen werkt met verschil-
lende partners, zodat de aangesloten 
zelfstandige een grotere keuzevrijheid 
heeft.

De twee gefusioneerde fondsen hebben 
ook eenzelfde manier om hun klantenre-
laties te onderhouden. “We vinden het 
belangrijk om een persoonlijk contact 
met onze klanten te houden. Als klant 
heb je een vaste klantenbeheerder, die 
je rechtstreeks per mail of per telefoon 

kan bereiken”, zegt Niki Luyten. avixi 
werkt samen met het ondernemingslo-
ket Eunomia. Samen met je boekhou-
der heb je toegang tot een digitaal lo-
ket met alle klantgegevens. avixi heeft 
nu kantoren in Mechelen, Brugge en 
Hasselt.

www.avixi.be
info@avixi.be
Facebook:sociaalverzekeringsfonds-
avixi
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Verhoog jouw inkomen als zelfstandige
Bij jouw sociaal verzekeringsfonds kan je je verzekeren van een hoger inkomen in geval van ziekte, 
of van een aanvullend pensioen.

Het gewoon VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstan-
digen) focust op de opbouw van een aanvullend pensioen 
door stortingen met een maximum van 8,17 % van je netto 
beroepsinkomen van drie jaar geleden (met een maximum 
van 3.302 euro per jaar). Bij een sociaal VAPZ kan je een 
iets hogere premie betalen (maximum 9,40 % van je netto 
beroepsinkomen) en geniet je van een premievrijstelling bij 
ziekte, werkonbekwaamheid, zwangerschap of faillissement. 
ons sociall verzekeringsfonds avixi werkt voor jouw pensi-
oenoptimalisatie samen met Life Plan.

Wat zijn de voordelen van een VAPZ?
- De premies zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskost
- Door de fiscale aftrekbaarheid vermindert het beroepsin-

komen. Dit is de basis voor de berekening van je sociale 
bijdragen

- Je geniet volledige vrijheid van betaling en kan dus een of 
meerdere betalingen overslaan

- Cumulatie mogelijk met andere pensioenspaarsystemen 
en levensverzekeringen

- Wanneer je met pensioen gaat, ontvang je het pensi-
oen-kapitaal. Dit wordt gespreid belast onder een uiterst 
voordelig taxatiestelsel

- De betaalde premies renderen in een kapitalisatieformu-
le. Dit is met een gewaarborgde intrestvoet vermeerderd 
met een jaarlijkse winstdeelname

- De winstdeelname is onbelast
- Ook de helpende echtgeno(o)t(e) die vrijwillig bijdrage in 

het maxi-statuut betaalt, kan een VAPZ opbouwen.

Ziekte of ongeval
Tegen een langere periode arbeidsongeschiktheid wegens 
ziekte of een ongeval kan je je verzekeren met een verzeke-
ring gewaarborgd inkomen, die de eventuele uitkering via 
jouw ziekenfonds kan aanvullen.

Een verzekering voor gewaarborgd inkomen is heel flexibel. 
Er hang geen vaste berekening aan vast. Wanneer je een 
contract afsluit, beslis je zelf welke uitkering je wil krijgen 
mocht je arbeidsongeschikt worden. Dat kan tot 80 % van je 
bruto-inkomen zijn, maar ook minder. Ook de reden van de 
arbeidsongeschiktheid speelt een rol. Je krijgt de rente van 
je verzekering gewaarborgd inkomen uitbetaald in verhou-
ding met je graad van onbekwaamheid. Ben je meer dan 
66 % invalide? Dan kan je rekenen op de volledige rente.

Wat zijn de voordelen van een verzekering 
gewaarborgd inkomen?
- Je bent zeker van een aanvullend inkomen bij arbeidson-

geschiktheid ten gevolge van ziekte of een ongeval
- De premies voor het gewaarborgd inkomen zijn fiscaal 

aftrekbaar als beroepskost
- De tarieven worden bepaald op basis van je beroepsacti-

viteit en leeftijd
- Je kiest zelf vanaf wanneer deze uitkering wordt uitbetaald
- In de meeste gevallen is een medisch onderzoek niet 

nodig, maar volstaat een eenvoudige vragenlijst en een 
ondertekende verklaring op eer met betrekking tot je 
beroepsinkomsten.
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KINDERDAGVERBLIJF LEMMIELAND

Lemmieland Lokeren: Zand 20, 9160 Lokeren
Capaciteit: 3 slaapkamers, 2 verzorgingsruimtes, 
2 binnenspeelruimtes en 1 buitenspeelplaats 
Openingsuren: 7u tot 18u30 
Dagprijs: 24 euro (inclusief luiers, verzorgings- 
producten, voeding, slaapzak,…)

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

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

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

Wil je een plaatsje reserveren in Lemmieland Lokeren?
Contacteer Felien Dewulf voor alle informatie. Zij verwelkomt 
je graag als (aanstaande) ouder in onze kinderopvanglocatie 
voor een rondleiding en uitgebreide toelichting van onze 
werking. 
Mail naar info@lemmieland.be of bel 09 235 24 71. Kinder-
opvang Lemmieland is er ook in Deinze, Zulte en Eeklo.

Maak kennis met 
Lemmieland Lokeren, 
het kinderopvanginitiatief 
van LM Oost-Vlaanderen. 


