
MEI -
JUNI
2021

Ledenblad Landsbond 
Liberale Mutualiteiten

“BLIJF POSITIEF,
OOK BIJ TEGENSLAG”

4 - 5

ZOMERVAKANTIE 
IN CORONATIJD

8-9

ALLES OVER JE 
REGIONAAL ZIEKENFONDS

3
LL

M
, L

iv
or

no
st

ra
at

 2
5,

 1
05

0 
Br

us
se

l /
 w

w
w

.lm
.b

e 
/ 

V.
U

.: 
Ro

ni
 D

e 
W

ae
le

, L
iv

or
no

st
ra

at
 2

5,
 1

05
0 

Br
us

se
l /

 5
2st

e  ja
ar

ga
ng

 /
 tw

ee
m

aa
nd

el
ijk

s 
(v

er
sc

hi
jn

t n
ie

t i
n 

ju
li 

en
 a

ug
us

tu
s)

DANK
aan alle

helpende handen!
SAMEN
TEGEN

CORONA

P307379

A - D



21

2x2x2x voordeel 
bij Denta Plus
Vanaf 1 juli levert je tandverzekering Denta Plus jou dubbel voordeel op: 
je betaalt minder voor je bezoek aan de tandarts én je bent sneller verzekerd. 
Jouw premie? Die blijft hetzelfde!

1Je ontvangt een hogere dekking voor 
alle types tandzorg:

• preventieve tandzorg
• curatieve tandzorg
• orthodontie
• parodontologie (tandvleesaandoeningen) 
• plaatsing van implantaten

De wachttijd wordt gelijkgesteld op 
6 maanden voor alle types tandzorg.2

Meer info: 
www.lm.be > 

tandzorgverzekering 
Denta Plus

pub tandvoordelen.indd   1 10/06/21   13:47
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Meer weten over jouw gezondheidsrisico’s?
Doe de check met het gezondheidskompas

Wat is het gezondheidskompas?
Het gezondheidskompas is een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst die 
peilt naar jouw leefstijl, erfelijke factoren, eerdere gezondheidsproblemen en 
risico op hart- en vaatziekten. 

Leefstijladvies
Op basis van de resultaten krijg je persoonlijk leefstijladvies. Indien nodig 
word je verwezen naar je huisarts voor opvolging. 

Diabetes
Ben je ouder dan 45 jaar, dan kom je te weten of je het risico 
loopt om diabetes type 2 te ontwikkelen. Indien aangewezen 
kan je instromen in het HALT2Diabetes-traject, waarin je 
begeleid wordt naar een gezonde leefstijl.

Meer weten?
Surf naar www.gezondheidskompas.be en vul de vragenlijst in. 

ACTUA

Ontdek de meertalige corona-app

Spreek je nog niet vlot Nederlands of ben je de taal nog volop aan het 
leren? Met de meertalige corona-app blijf ook jij op de hoogte van de 
vaccinatiestrategie en de actuele coronamaatregelen.
De mobiele app Crisis Information
Translated (CIT) biedt info in
18 talen: Arabisch, Bosnisch-
Kroatisch, Bulgaars, Chinees,
Dari, Duits, Engels, Farsi, Frans, 
Hebreeuws, Italiaans, Nederlands,
Pools, Portugees, Roemeens,
Russisch, Spaans en Turks.

Download gratis via 
www.integratie-inburgering.be/cit
of via de App Store en
Google Play.

Dagje ouder? Sta even stil
bij je alcoholgebruik

Te veel alcohol kan na verloop van 
tijd allerlei gezondheidsklachten 
veroorzaken. Naarmate je ouder wordt, 
zal je lichaam bovendien anders 
reageren op alcohol. Wil je latere 
problemen voorkomen of heb je reeds 
gezondheidsklachten, dan zal je snel 
merken dat een glaasje minder heel 
wat voordelen oplevert voor:
• je gezondheid: je conditie verbetert, 

je voelt je energieker, beter in je vel 
en je ziet er ook beter uit;

• je concentratie en geheugen; 
• je slaapkwaliteit: je voelt je helder bij 

het opstaan;
• je gewicht: alcoholische dranken zijn 

dikmakers;
• je medicatie: je ervaart minder 

bijwerkingen.

Meer weten? Download de folder 
‘Ouder worden en alcohol’ op 
www.vad.be > ouder worden en alcohol

Lage rugpijn? Eerst meer bewegen, dan pas 
foto’s overwegen!

Lage rugpijn is heel vervelend. Praat erover met je arts. Meestal 
is medische beeldvorming niet nodig. Röntgenfoto’s en
CT-scans maken immers gebruik van ioniserende straling die bij 
overmatig gebruik je gezondheid kunnen schaden. 

Het beste middel tegen rugpijn is blijven bewegen. Neem 
alleen een scan als het niet anders kan. 

Meer weten? www.geenscanzonderplan.be



4 www.lm.be /mei-juni 2021

“Als je positief in het leven staat, kan je
veel overwinnen”
Het begon tijdens een wandeling aan zee. Plots wilde haar voet niet meer mee. Daarop volgde 
een rollercoaster van operaties en beproevingen die tien jaar zou aanslepen. Tot ze de drastische 
maar weloverwogen beslissing nam: een amputatie van het linkeronderbeen. Maak kennis met 
Els, positivo, powervrouw en levenskunstenaar.

Els, 52 jaar

Getrouwd, moeder 
van twee kinderen

Werkt als zelfstandig 
consultant in 
textielateliers en 
gee�  naailes

Haar passies zijn 
beeldhouwen, 
keramiek, lassen, 
naaien en motorrijden

Hoe het begon…
“Ik had een eigen retouche- en borduurzaak en werkte tot in de late uurtjes. Op 
een dag, tijdens een wandeling aan zee, wou mijn voet niet meer mee. Er werd 
avasculaire botnecrose in mijn enkel vastgesteld. Er zat een gat in het bot. Dat was 
er gekomen doordat de bloedtoevoer naar het bot tijdelijk was afgesloten. Daarop 
volgden tal van operaties. De ene na de andere. Tien jaar lang.” 

Van 2009 tot 2019
“De hele tijd ben ik verder blijven werken. Ik wou niet stil blijven zitten. Mijn klanten 
kenden me met mijn ‘boot’ aan of in een rolstoel, maar klagen deed ik niet. Ook 
thuis zat ik niet te zeuren. Dat zou voor mijn gezin niet � jn geweest zijn. Als je 
negatief bent, schrik je mensen af, en dat wou ik niet.”

Amputatie, oef!
“Tien jaar en vele beproevingen later was er nog steeds geen beterschap in zicht. 
Ik kon niet meer stappen en had zoveel krampen dat ik nauwelijks sliep. De 
pijn beheerste mijn leven. Ik nam een beslissing die mijn leven zou veranderen: 
amputatie van het onderbeen. Toen de artsen geruime tijd later toestemden, was 
mijn eerste reactie: ‘Oef!’ Ik wist dat ik het aankon en was ervan overtuigd dat mijn 
situatie alleen maar kon verbeteren.” 

Revalidatie in lockdown
“Ik was nog geen drie maanden aan het revalideren toen het land in lockdown ging. 
Ook de deuren van de revalidatiecentra bleven gesloten. Er zat niets anders op dan 
thuis op eigen houtje verder te oefenen. Zodra ik mijn kunstbeen mocht aanhouden, 
ben ik meteen beginnen te werken, als consultant in een naaiatelier. Met krukken. 
Thuiszitten is niets voor mij. En als je aan het werk bent, heb je geen tijd om na te 
denken.”

“Ik wil niet alleen aan mezelf denken.
Het voelt zo goed om anderen te kunnen helpen”
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“Verlies doet pijn. 
Maar blijf niet bij de pakken zitten. 

Zet je erover en leef verder.
Want het leven is de moeite waard”
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Lachen en relativeren
“Ik maak soms gekke toestanden mee, 
maar ik kan er gelukkig de humor van 
inzien. Zo stapte ik ooit in de li�  van 
het revalidatiecentrum, mijn handen op 
beide krukken en de beenprothese in 
mijn rugzak. Ik duwde op de knop maar 
de deuren van de li�  bleven haperen. 
Het duurde even voor ik doorhad 
dat mijn gloednieuwe kunstbeen 
ertussen zat. In de weken die volgden 
ben ik altijd met mijn gezicht naar de 
li� deuren gaan staan.” (schaterlacht) 

Anderen helpen voelt goed
“Tijdens de revalidatie heb ik 
honderden mondmaskers genaaid 
voor het revalidatiecentrum. Onlangs 
heb ik nog vrijwilligerswerk gedaan in 
een bejaardenhome. Ik wil niet alleen 
aan mezelf denken. Het gee�  me veel 
voldoening om anderen te kunnen 
helpen.”

Stuk van mezelf
“Het is nu 18 maanden geleden dat 
ik geopereerd ben. Ik beschouw het 
kunstbeen als een stuk van mezelf. 
Ik heb het aanvaard. Ik doe veel meer 
dan voorheen. Ik maak beelden uit 
keramiek en op de avondschool leer ik 
lassen. Ik heb opnieuw mijn rijbewijs 
voor de moto gehaald en hou ervan 
om tochten te maken. Ik kan alles. 
Ik kan zelfs op hakken lopen. En 
parachutespringen.” 

Els De Coker

beste 
beentje

voor
POSITIEF OMGAAN MET 

VERLIES, AFSCHEID EN 
ANDERE OBSTAKELS

Els bundelde haar verhaal, anekdotes en 

steunbetuigingen in het fotoboek ‘beste beentje 

voor’.  Met het boek wil ze mensen inspireren om 

positief te blijven, ook bij tegenslag. Op de achterflap 

staat te lezen: 

“Ik ben Els. Dit is mijn verhaal maar ook dat van jou. 

In het leven worden we immers allemaal weleens 

geconfronteerd met afscheid en verlies. (…) Dat 

hebben we niet in de hand. Maar we kunnen wel zelf 

kiezen hoe we ermee omgaan.”

“Als ik niet aan het werk ben, maak ik beelden uit keramiek 
of ga ik motorrijden. Ik jeun mij zo”

Meer info:
ledenblad@lm.be

WIN!
LM gee�  5 exemplaren 

weg. Stuur voor 15 juli een 
e-mail naar ledenblad@lm.be
met vermelding ‘beste beentje 
voor’. Vertel ons waarom je dit 
boek wil winnen en vermeld je

contactgegevens.*
Succes!

*Je gegevens worden enkel doorgegeven aan derden binnen het kader van de a� andeling  van deze actie.
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Koninginneplein 51-52, 1030 Brussel
T 02 209 48 11 / F 02 219 01 54
www.mutplus.be
info@mutplus.be

VOLG ONS OOK OP 
TWITTER & FACEBOOK!

A

Het einde van de tunnel…

De coronapandemie, die nu reeds meer dan een jaar duurt, houdt ons in de ban. Alle generaties worden getro� en: van onze 
jongeren tot onze senioren. 

De onzekerheid over de toekomst weegt door. Niet het minst bij onze jeugd. Zij beleven geen ‘normale’ schooltijd en een 
onbezonnen studentenleven zit er momenteel ook niet in. Voor onze jonge afgestudeerden is het allesbehalve evident om in 
deze omstandigheden aan de slag te kunnen. Het aanhoudende isolement en het gemis aan sociaal contact hebben een niet te 
onderschatten impact op hun jonge leven.

Als ziekenfonds hebben we oog voor al onze leden. Ook onze jongeren liggen ons na aan het hart. Met tal van voordelen willen 
we hun een duwtje in de rug geven. We komen tegemoet in de kosten van psychologische begeleiding en mindfulness. We 
ondersteunen hun inzet in de jeugdbeweging, we voeren gerichte campagnes en zorgen voor informatie en begeleiding op maat.
Je leest er meer over in dit nummer.

Want alleen door solidair te zijn en ons allen aan de voorschri� en te 
houden, bereiken we ongetwijfeld samen het einde van de tunnel.

Marc DEWAELHEYNS
Voorzitter
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NET AFGESTUDEERD, WAT NU?

Er gaat een nieuwe wereld open als je afgestudeerd bent! 
Ga je meteen aan het werk, ben je nog op zoek naar een 
leuke baan of vertrek je voor een tijd naar het buitenland?  
Er kan van alles gebeuren na je studies. 
Als je afgestudeerd bent, sta je op eigen benen. Dit bete-
kent dat je een aantal zaken zelf in orde moet brengen, en 
best zo snel mogelijk. LM MUTPLUS.be staat uiteraard voor 
je klaar om je met raad en daad te helpen. 
Heel wat informatie vind je alvast in onze handige brochure 
‘NET AFGESTUDEERD, WAT NU?’. Download de brochure via 
www.mutplus.be, stuur een e-mail naar info@mutplus.be
of ga langs bij je LM-kantoor.

MENSTRUATIECUPS

Hey! Heb jij je GRATIS menstruatiecup al? 
Ben jij tussen 14 en 25 jaar en lid van LM MUTPLUS.be? 
Dan kan jij een menstruatiecup ontvangen in het kader 
van gezondheidspromotie. Een menstruatiecup is een 
kelkvormig bekertje dat het menstruatiebloed opvangt. In 
tegenstelling tot tampons en maandverbanden absorbeert 
het geen bloed. En dat biedt heel wat voordelen voor jou
als (jonge) vrouw. Je leest er meer over op de website
www.whatthecup.be. Eens proberen? Haal je gratis cup in 
het LM-kantoor of stuur een mail naar whatthecup@lm.be 
of surf naar www.whatthecup.be.

Je bent jong en je verwacht wat van je ziekenfonds. Terecht! 
Want wij zijn echt met je gezondheid bezig! Hier vind je alvast 
een greep uit onze nieuwe en verbeterde aanvullende voorde-
len en diensten!

VERHOGING Tegemoetkoming 
voor vaccins

Zowel voor in België erkende vaccins als voor reisvaccins 
(check de lijst op www.mutplus.be) geniet je een tegemoetko-
ming tot 30 euro per kalenderjaar. De tegemoetkoming geldt 
niet indien je op het ogenblik van de vaccinatie in aanmerking 
komt voor een gratis vaccin.
Hoe? Dien het BVAC-attest van de apotheker in. 

Een stevige sportprikkel!

Je schrij�  je in bij een sportclub? Of je neemt een 
� tnessabonnement van minimaal 10 sessies in 3 maanden? 
Of verkies je een 10-beurtenkaart om te sporten?
Sportieve leden genieten een tegemoetkoming van 40 euro
per kalenderjaar in het lid-, aansluitings-, inschrijvings- of 
abonnementsgeld van een erkende sportdiscipline. De 
sportactiviteit mag uitsluitend in niet-professioneel verband 
beoefend worden en mag niet worden vergoed. Vanaf nu 
kunnen ook aangesloten sportievelingen die (minimaal) 
een 10-beurtenkaart kopen voor gebruik in een erkende 
sportinfrastructuur of die een abonnement nemen dat (al dan 
niet aansluitend) 3 maanden bestrijkt, deze tegemoetkoming 
ontvangen.
Ook het aansluitingsgeld voor een sportactiviteit die 
aansluit op de schooluren komt in aanmerking voor deze 
tegemoetkoming!
Hoe? Download het aanvraagformulier op www.mutplus.be of 
vraag het in je LM-kantoor, laat het invullen door de sportclub 
en dien het in.

B
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Terugbetaling van het remgeld 
voor onze jongste leden tot en
met 17 jaar

LM MUTPLUS.be betaalt het remgeld terug voor raadplegingen 
bij huisartsen en arts-specialisten, voor kinderen tot en met 
17 jaar die beschikken over een globaal medisch dossier (GMD). 
Wat is remgeld? Het remgeld is het verschil tussen het 
vastgestelde honorarium en wat de ziekteverzekering 
terugbetaalt. 
Wat met supplementen? Honorariumsupplementen die boven 
op de vastgelegde tarieven worden gevraagd, bijvoorbeeld 
omdat de arts niet geconventioneerd is, komen niet in 
aanmerking voor terugbetaling en blijven ten jouwe laste.
Dit betekent dat het bezoek aan een geconventioneerde 
huisarts of arts-specialist voortaan volledig GRATIS is voor 
elk kind en elke jongere tot en met 17 jaar met een GMD.

Tegemoetkoming lidgeld 
jeugdbeweging

Ben je lid bij (Open) 
Scouts, Chiro of een
andere erkende jeugd-
beweging? Dan betaalt 
LM MUTPLUS.be 
jaarlijks 15 euro van je 
lidgeld terug.
Hoe? Download het 
aanvraagformulier
op www.mutplus.be
of vraag het in je 
LM-kantoor, laat 
het invullen door de 
jeugdbeweging en 
dien het in.

Tegemoetkoming
anticonceptiemiddelen

Je ontvangt een tegemoet-
koming bij aankoop van anti-
conceptiemiddelen van:
• 50% in de aankoopprijs 

van de contraceptiepil, de 
contraceptieve patch, de 
vaginale ring en/of con-
dooms (als ze zijn gekocht 
in een apotheek) met een 
maximum van 30 euro per kalenderjaar;

• 50% in de aankoopprijs van het spiraaltje, het implantaat 
en/of de contraceptieve injectie met een maximum van
75 euro per periode van drie kalenderjaren.

Hoe? Dien het BVAC-attest van de apotheker in.

C

BROCHUREBROCHURE
VOORDELEN ENVOORDELEN EN
DIENSTEN 2021DIENSTEN 2021

Wens je meer informatie betre� ende
onze voordelen en diensten?

Aarzel niet om onze brochure voor 2021
aan te vragen in je LM-kantoor,
per e-mail       info@mutplus.be

of ze te downloaden op onze website       
www.mutplus.be.

ERRATUM
HERSTELVERBLIJVEN LIBERTY EN COSMOPOLITE

In ons vorige nummer lieten we weten dat de tegemoetko-
ming van LM MUTPLUS.be in de pensionprijs voor herstel-
verblijven in onze erkende instellingen Liberty en Cosmopolite
in Blankenberge die aanvangen in 2021 29 euro bedraagt. 
Het maximale aantal overnachtingen bedraagt evenwel 60
(en niet 21, zoals vermeld in ons vorig nummer).
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KINDERKRUKKEN

Fun Kids - € 26,71 euro/paar

Kleurrijke kinderkrukken: 
In hoogte verstelbaar in 10 stan-
den d.m.v. een verstellingsclip 
Armsteun: verstelbaar in 3 hoog-
tes tussen 16cm en 21cm zodat 
de handgreep zich tussen 50cm 
en 78cm bevindt
Lichaamsgewicht: tot 100kg
Kleur: multicolor 

KRUKKEN VOOR
VOLWASSENEN

Magic So�  - € 19,33/paar

Krukken met stevige onvervormbare
armsteun met zachte handgreep:
In hoogte verstelbaar in 10 standen 
d.m.v. een clip
Handgreep: hoogte in te stellen tussen 
75cm en 98cm
Lichaamsgewicht: tot 130kg
Kleur: blauw – zwart

Magic Twin Xtra Lang - € 40,45/paar

Krukken met stevige onvervormbare 
armsteun:
In hoogte verstelbaar in 10 standen 
d.m.v. een clip
Handgreep: hoogte in te stellen tussen 
85cm en 108cm
Lichaamsgewicht: tot 130kg
Kleur: blauw – zwart

Big 250 - € 91,33/paar

Krukken met brede en verstevigde
armsteun:
In hoogte verstelbaar d.m.v. een clip en 
klem
Armsteun: verstelbaar in 3 hoogtes 
Lichaamsgewicht: tot 250kg
Kleur: zwart

WANDELSTOKKEN

Simplex - € 10,94/st

In hoogte verstelbaar in 10 standen 
d.m.v. een clip: 73cm – 96cm 
Lichaamsgewicht: tot 125kg
Kleur: zwart – bordeaux – antraciet 

Anatom - € 10,94/st

Wandelstok met grote anatomische 
handgreep LINKS/RECHTS: 
In hoogte verstelbaar in 10 standen 
d.m.v. een clip: 73cm – 96cm 
Lichaamsgewicht: tot 125kg
Kleur: antraciet

Handy - € 14,76/st

Wandelstok met kleine, anatomische 
handgreep LINKS/RECHTS:
In hoogte verstelbaar in 10 standen 
d.m.v. een clip: 72cm – 95cm
Lichaamsgewicht: tot 125kg
Kleur: bordeaux

Fischer - € 18,06/st

Wandelstok met originele ‘Fischer’-
handgreep LINKS/RECHTS:
In hoogte verstelbaar in 10 standen 
d.m.v. een clip: 70cm – 93cm
Lichaamsgewicht: tot 125kg
Kleur: bordeaux

Simplex opvouwbaar - € 20,35/st

Plooibare wandelstok:
In hoogte verstelbaar in 5 standen:
85cm - 95cm
Lichaamsgewicht: tot 100kg 
Kleur: zwart – bordeaux

VIERPOOTSTOK

Quadro Fritz - € 31,80/st

Zeer stabiele vierpootstok:
In hoogte verstelbaar in
10 standen d.m.v. een clip: 
63cm – 68cm
Lichaamsgewicht: tot 100kg
Kleur: zwart – grijs

Quadro Anatom - € 31,80/st

Vierpootstok met anatomisch handvat 
LINKS/RECHTS:
In hoogte verstelbaar in 10 standen 
d.m.v. een clip: 63cm – 68cm
Lichaamsgewicht: tot 100kg

Hoe bestellen bij MATPLUS?

Neem contact op met de
thuiszorgwinkel:
       02 759 70 42, van maandag t.e.m. 
donderdag van 8u tot 12u en van 
12.30u tot 16u en op vrijdag van 8u
tot 12u en van 12.30u tot 15.30u.
       mat@mutplus.be
       www.mutplus.be

Kies je levermethode: 
• Levering in een kantoor van

LM MUTPLUS.be na ontvangst van 
je betaling.

• Levering aan huis: je betaalt cash of 
via bancontact aan onze chau� eur.

GRATIS levering voor bestellingen boven 
75 euro. Voor andere bestellingen re-
kenen we 15 euro leveringskosten aan.

D

UIT ONS ASSORTIMENT LOOPHULPMIDDELENUIT ONS ASSORTIMENT LOOPHULPMIDDELEN
Je kan bij onze thuiszorgwinkel MATPLUS terecht voor duurzame loophulpmiddelen zoals
kinderkrukken, krukken voor volwassenen, wandelstokken en vierpootstokken.

Leden van LM MUTPLUS.be die in 
orde zijn met hun bijdrage voor de 
aanvullende diensten genieten een 
korting van 15% (op vermelde prijzen) 
op de artikelen van MATPLUS vzw.
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WELKOM TERUG!

Eindelijk is het zover: vakantiehuis Liberty hee�  de
deuren weer geopend! Wij kiezen deze zomer voor een
dicht-bij-huis-vakantie aan zee. En jij?

Reservaties en voorwaarden: 050 41 42 24  •  info@liberty-blankenberge.be  •  www.liberty-blankenberge.be  •  Volg ons op

Prijzen studio’s (per persoon en per nacht)

Periode Formule Basisprijs Ledenprijs

Hoogseizoen 
02/07/2021 → 23/08/2021

WEEKEND: van vrijdag tot zondag (2 n.)
WEEKEND: van vrijdag tot maandag (3 n.)
MIDWEEK: van maandag tot vrijdag (4 n.)
WEEK: van vrijdag tot vrijdag (7 n.)
VOLGENDE WEEK: 2de en volgende weken

€ 242,00 
€ 357,00 
€ 462,00 
€ 735,00 
€ 672,00 

€ 210,00 
€ 312,00 
€ 398,00 
€ 637,00 
€ 567,00

Prijzen kamers (per persoon en per nacht)

Periode Formule Basisprijs Ledenprijs

Hoogseizoen 
02/07/2021 → 23/08/2021

Kamer + Ontbijtbu� et
Kamer + Halfpension*
Kamer + volpension

€ 61,00
€ 76,00 
€ 84,00

€ 54,00
€ 67,00
€ 74,00

*Half pension = hoogseizoen, warme maaltijd ’s avonds & tussen- en laagseizoen, warme maaltijd ‘s middags

NIEUW:
vanaf nu is je viervoeter 

ook welkom!

“Diesel vond “Diesel vond 
het heel leuk!”het heel leuk!”
GeertGeert

“Absoluut een meerwaarde “Absoluut een meerwaarde 
voor hond en baasje”voor hond en baasje”

KarineKarine

“Ik ben zo blij dat “Ik ben zo blij dat 
we terug kunnen komen”we terug kunnen komen”

SandraSandra

“Het eten is “Het eten is 
zo lekker!”zo lekker!”
EvaEva

Check de
arrangementen

op onze
vernieuwde

website!
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Checklist

 Check de maatregelen voor jouw bestemming
De FOD Buitenlandse Zaken raadt niet-essentiële reizen naar het buitenland nog steeds af. Informeer je goed over de 
coronamaatregelen en de vereisten, zoals een COVID-19-test, een Europees coronacerti� caat, verplichte quarantaine en mobiele 
apps voor contacttracing. Hou er rekening mee dat elk land of regio de regels kan verstrengen als de epidemie opnieuw oplaait. 
Je vindt alle info op www.diplomatie.belgium.be en www.reopen.europa.eu.

Zomervakantie in coronatijd: zo kan het veilig
Deze zomer kunnen we op reis gaan naar het buitenland. Dat is leuk nieuws, maar hou goed 
rekening met alle adviezen en veiligheidsmaatregelen.

 Check je reisdocumenten
Tip: Maak een kopie van je identiteitskaart, paspoort, 
rijbewijs en visum.

 Vraag tijdig je Europese ziekteverzekeringskaart aan 
De Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) bewijst dat je in 
orde bent met de verplichte ziekteverzekering. 
• De EZVK is gratis en gee�  recht op terugbetaling van 

onvoorziene medische zorg, onder de voorwaarden en 
tegen de tarieven die gelden in het vakantieland.

•  De EZVK is geldig bij tijdelijk verblijf in het buitenland: 
vakantie, werk, studies...

• Welke landen? Lees meer op www.lm.be > wat te doen bij 
> ziekte of ongeval in het buitenland

• Hoe aanvragen? via www.lm.be, via het e-Loket of bij
je LM-kantoor.

 LM-ledenbijdrage betaald? 
Als je je ledenbijdrage aan LM hebt betaald, dan kan je 
rekenen op medische reisbijstand Mutas.
Tip: Voeg het nummer van de Mutas-alarmcentrale
(0032 2 272 09 00) toe aan je gsm-contacten.

 Registreer je via TravellersOnline
Voor reizen buiten Europa registreer je je via
www.travellersonline.diplomatie.be.

 Stel je reisapotheek samen
Een handig overzicht vind je op www.lm.be > reisapotheek. 

 Met de kinderen op reis?
Vraag tijdig de kids-ID aan bij je gemeente voor kinderen 
jonger dan 12 jaar.

 Ben je arbeidsongeschikt ?
A� ankelijk van je bestemming breng je de adviserend arts
van LM op de hoogte of vraag je zijn expliciete toestemming 
voor je vertrekt.
Meer info: www.lm.be > wat te doen bij > arbeidsongeschikt > 
mag ik op reis?

 Check je vaccinaties
Ga na welke vaccinaties je nodig hebt voor het land van 
bestemming. Voor vaccins die in België erkend zijn ontvang 
je een terugbetaling van LM. Het COVID-19-vaccin is gratis.

Europees COVID-certifi caat

• Om deze zomer binnen de EU te kunnen reizen, zul je een Europees COVID-certi� caat moeten kunnen voorleggen. Dat 
certi� caat bewijst dat je gevaccineerd bent, dat je recent een negatieve COVID-test hebt afgelegd, of dat je de afgelopen 
maanden positief getest hebt op COVID-19 en dus antisto� en in je bloed hebt.

• Het certi� caat is gratis.
• Er bestaat een digitale versie en een papieren versie.
• Het certi� caat bevat een QR-code met essentiële informatie en een digitale handtekening die de 

echtheid van het certi� caat garandeert.
• Je kan het certi� caat genereren via een app.
• Het certi� caat zal ook beschikbaar zijn via de gezondheidsportalen Mijngezondheid.be of MyHealthViewer.be.

Meer info: www.lm.be > FAQ vaccinatiecampagne

BE
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Ga je naar het buitenland
met de bedoeling je te laten 

behandelen?

Dan heb je in sommige gevallen het akkoord
van de adviserend arts nodig om een 

terugbetaling te ontvangen.

Meer info: Neem contact op met je 
LM-kantoor of surf naar www.lm.be > 
geprogrammeerde zorg

Meer info: Download de Mutas-brochure via 
www.lm.be > wat te doen bij > ziekte of ongeval 
in het buitenland > Mutas

De Mutas-alarmcentrale
is 24/24u bereikbaar:

0032 2 272 09 00
assistance@mutas.be
www.mutas.be/online/nl

Hoe voorzichtig je ook bent,  je kan op reis altijd ziek 
worden of een ongeval krijgen. Gelukkig geniet je als 
lid van LM van medische reisbijstand via Mutas.

Mutas: medische reisbijstand voor 
DRINGENDE EN ONVOORZIENE 

medische zorg

Wat doet medische reisbijstand Mutas?
Medische reisbijstand Mutas biedt jou onbeperkte 
dekking van jouw kosten voor dringende en 
onvoorziene medische hulp in geval van ziekte, 
ongeval of een ziekenhuisopname in het buitenland.

In welke landen ? 
Check de lijst op www.lm.be > voordelen en diensten > 
Mutas. 

Biedt Mutas reisbijstand in rode zones? 
Mutas verleent reisbijstand, ongeacht de kleurcode 
van de regio waar je verblij� , tenzij er op de dag van 
jouw vertrek een negatief reisadvies geldt voor je 
bestemming of de toegang wordt geweigerd.

BELANGRIJK!
• Reizen naar het buitenland, en in het bijzonder 

naar regio’s met code rood, kan het risico op 
besmetting met corona aanzienlijk verhogen. 
Het is dan ook sterk afgeraden om te reizen naar 
rode gebieden. 

• Mutas rekent op jouw verantwoordelijkheidszin 
om veilig te reizen en om alle coronamaatregelen 
te blijven respecteren op je reisbestemming.

• Mutas blij�  al het mogelijke doen. Maar ook 
bij de organisatie van de medische bijstand en 
repatriëring moet Mutas rekening  houden met 
de gevolgen van de COVID-19-pandemie en de 
richtlijnen van je reisbestemming volgen. 

Wat bij opname in het ziekenhuis ?
Word je opgenomen in het ziekenhuis tijdens je
vakantie? Neem contact op met de Mutas-alarm-
centrale binnen de 48u na je opname. Zo regelt Mutas 
alle kosten die verbonden zijn aan je opname. 
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*Door mee te doen aan deze 
wedstrijd, ga je akkoord met de 
privacyvoorwaarden van LM; 
raadpleegbaar op www.lm.be. Je 
gegevens worden enkel doorgegeven 
aan derden binnen het kader van de 
a� andeling  van deze wedstrijd.

W
ed

st
rij

d

Vraag: Geef 1 tip om gezond én milieuvriendelijk te eten
Het antwoord vind je in dit nummer.

Stuur ons de oplossing, met vermelding van je NAAM en ADRES, voor 1 augustus 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: de ziekte van Lyme

Winnaar vorig spel: André Bauwens (Zele) 

Winnaars kortingsbon: Albert Van den Spiegel (Lennik), Gino De Pauw (Berlare),
Carlos De Veene (Gent), Jeannine Stengele (Geraardsbergen)

Een Max voor alle jongeren! 

Minderjarigen moeten voelen dat er mensen in hun 

omgeving klaar staan om hen te helpen als ze pro-

blemen hebben. Daarom lanceerde Child Focus de 

campagne Max. 

Wat is Max? Het is de bedoeling dat elk kind zijn Max 

kiest. Dat is een volwassen vertrouwenspersoon die 

naar hem zal luisteren wanneer hij geconfronteerd 

wordt met twijfels, vragen of problemen. 

Wie kan Max zijn? Max kan een broer, nicht, babysit, 

leider, leerkracht, buurvrouw,... zijn. De jongere kan 

ook kiezen voor meerdere Max’en en zijn Max kan 

veranderen doorheen de tijd. Misschien word jij bin-

nenkort wel gevraagd als Max?

Meer info: www.iedereeneenmax.be 

BEN JIJ AL EEN MAX?
Alle jongeren zouden een Max moeten hebben.  
Iemand uit hun omgeving waar ze altijd bij terecht kunnen. 
Dus misschien word jij binnenkort wel gevraagd als Max. 
Ontdek er alles over op iedereeneenmax.be

iedereen eeniedereen een
23 juni:

dag van de mantelzorg

Meer info: Liever Thuis LM
02 542 87 09 

lieverthuis@lm.be
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Denk aan de planeet terwijl je eet!
De wereld moet nog een eeuwigheid mee: tegen 2050 
zullen we ongeveer 10 miljard hongerige magen moeten 
voeden. En dat op een planeet die vandaag al kreunt 
onder ontbossing, broeikasgasemissies en overmatig 
land- en watergebruik voor voedselproductie. Eerlijk 
is eerlijk: met ons huidige voedingspatroon is dat 
niet haalbaar. Ook niet voor onze gezondheid, als 
we de almaar stijgende cijfers van overgewicht en 
diabetes naar beneden willen krijgen. 

De vernieuwde voedingsdriehoek schiet te hulp met
7 tips om gezond te eten én de impact op het milieu
te beperken.

1

3

5

7

2

4

6

DRINK VOORAL KRAANWATER

Water houdt de vochtbalans in je lichaam op peil. 
 Bij kraanwater is geen verpakking en transport nodig.

EET MEER FRUIT EN GROENTEN, BIJ VOORKEUR VAN HET SEIZOEN

In de zomer heb je ruime keuze uit aardbeien, kersen,
bessen, prinsessenbonen, andijvie, bloemkool… 

 Check de seizoenskalender op www.gezondleven.be

KIES VAKER VOOR PEULVRUCHTEN, VOLLE GRANEN EN NOTEN

Peulvruchten, volle (of volkoren) granen en noten zijn bronnen 
van plantaardige eiwitten. 
 Bonen en kikkererwten zijn een betaalbaar en
milieuvriendelijk alternatief voor vlees.

 EET MINDER VLEES

Verkies gevogelte, vis en eieren boven rood en bewerkt vlees.
 Las regelmatig een dag zonder vlees in.

EET EN DRINK ZO WEINIG MOGELIJK LEGE CALORIEËN

Frisdrank, chips, koeken en alcoholische dranken vullen wel, 
maar zijn niet voedzaam.
 Vervang ze door gezonde varianten.

 VERSPIL GEEN VOEDSEL

Wist je dat de Vlaming gemiddeld 37kg voedsel en dranken 
weggooit per jaar?

 Maak een boodschappenlijstje.

EET NIET MEER DAN JE LICHAAM NODIG HEEFT

We eten – vaak onbewust – meer dan nodig. 
 Plan je maaltijden en leer omgaan met cravings (goesting).

Bron: www.gezondleven.be                                                                                                                                        Meer info: www.lm.be > LM Gezond > gezonde voeding



CREJAKSIE vzw
Dé jeugddienst van de Liberale Mutualiteit.  

5 pittig plezante 
wist-je-datjes 
over de aanstekelijkste 
jeugddienst van het land!

Wist je dat...

Crejaksie een 
pittig plezante 
dierenvakantie 
organiseert in het 
grootste safaripark 
van de Benelux?

1 BEEKSE BERGEN

Wist je dat...

Crejaksie vakanties organiseert 
voor kinderen en jongeren met 
een beperking? Wil jij meewerken 
als animator op deze vakanties? 
Surf dan naar www.crejaksie.be 
voor meer informatie.

4
PERSONEN MET 
EEN BEPERKING

Wist je dat... 

Crejaksie kennis-
makingsvakanties
organiseert voor de 
allerkleinsten in 
Bohan, De Panne,
Brakel en Lokeren?

3 KENNISMAKING
Wist je dat...

Crejaksie deze zomer een unieke 
musicalvakantie aanbiedt met 
échte musicalsterren? Jaak Lema, 
Remi De Smet en een aantal andere 
BV’s leren jullie de kneepjes van het 
vak!

5 MUSICALVAKANTIE

Wist je dat... 

Crejaksie haar 
deelnemers sinds 
2020 elk jaar verrast 
met een pittig plezant 
cadeautje? Namelijk 
een t-shirt én gadget!

2 T-SHIRT & GADGET

Schrijf je NU in voor een Crejaksievakantie via www.crejaksie.be

Dé jeugddienst van de Liberale Mutualiteit.  




