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Ledenblad Landsbond
Liberale Mutualiteiten

Wat te doen bij  
een depressie?

12

Gezond de 
zomer in

14 

Gele zone
hoogte 140 mm
Breedte 40 mm 
vrijhouden
voor
bpost

Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest

Livornostraat 25, 1050 Brussel

Wij 
zijn echt
met je
gezondheid
bezig !

0027 |

Aloïs Van de Speeten
Achtermael 147
9486 Uitbergen

Afgiftekantoor Aalst
Erkenningsnr. P 307388
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Hoe houd je thuiswerk gezond? 
Telewerk in het vizier

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
2s

te
  j

aa
rg

an
g,

 v
er

sc
hi

jn
t t

w
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)



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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Crejaksie is klaar  
      voor de zomer
en kijkt al uit  

naar de winter

Dit fantastische team van Crejaksie - de jeugddienst 
van de Liberale Mutualiteit - bezorgt je kinderen 
binnenkort de zomer van hun leven. Crejaksie heeft 
ook al een mooi winteraanbod klaar. Benieuwd?! Scan 
vlug de QR-code en ontdek nu al het pittig plezante 
winteraanbod van Crejaksie. 

Meer info op www.crejaksie.be. 

Scan 
de QR-code  

en ontdek nu al het pittig plezante  
winteraanbod van Crejaksie!
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WERKLOOS

VOORWAARDEN

DIT MOET JIJ DOEN

DIT MOET JE VAKBOND DOEN

JE BENT

Document vertrouwelijk*  
binnen 48 uur indienen

1

2

3

4









1)  steeds in te vullen door (huis)arts 

2)  per post aan LM Plus, Lange Nieuwstraat 109, 
2000 Antwerpen terug bezorgen

LM Plus stuurt jou het inlichtingenblad gerechtigde op.  
Dit vul je in, onderteken je en bezorg je ons best  
zo snel mogelijk terug. 

Ben je bij een vakbond aangesloten, vul dit dan ook 
achteraan het inlichtingenblad in.

LM Plus stuurt een inlichtingenblad naar de vakbond op.  
Zij bezorgen op hun beurt LM Plus de nodige gegevens.

ARBEIDER

VOORWAARDEN

DIT MOET JIJ DOEN

WERKNEMER

WERKNEMER GERECHTIGDE

WERKGEVER

WERKGEVER VAKBOND

DIT MOET JE WERKGEVER DOEN

DIT DOEN WIJ
DIT DOEN WIJ

OF BEDIENDE
JE BENT

Document vertrouwelijk*  
binnen 48 uur indienen

1

2

3

4

5 5









1)  steeds in te vullen door (huis)arts 

2)  per post aan LM Plus  
Lange Nieuwstraat 109, 
2000 Antwerpen terug bezorgen

LM Plus stuurt jou het 
inlichtingenblad werknemer op. Dit 
vul je in, onderteken je en bezorg je 
ons best zo snel mogelijk terug. 

LM Plus stuurt jou het inlichtingenblad 
werkgever naar jouw werkgever op. Dit 
moet ingevuld en ondertekend terug aan 
ons worden bezorgd.

Beschikken we over deze  
drie documenten (vertrouwelijk, 
inlichtingenblad werkgever en 
werknemer), dan bekijkt de  
dienst Uitkeringen of je aan  
alle voorwaarden voldoet  
om een uitkering te krijgen. 

Beschikken we over de drie documenten (vertrouwelijk, 
inlichtingenblad werkloze en inlichtingenblad vakbond), 
dan bekijkt de dienst Uitkeringen of je aan alle 
voorwaarden voldoet om een uitkering te krijgen.

Voldoe je aan alle voorwaarden, dan 
wordt jouw daguitkering berekend  
en krijg je hierover een brief.

Voldoe je niet aan alle voorwaarden 
of kom je niet in aanmerking voor een 
uitkering, dan wordt je hiervan per 
brief op de hoogte gebracht.

Voldoe je aan alle voorwaarden, dan 
wordt jouw daguitkering berekend en 
krijg je hierover een brief. De uitkering 
wordt dan volgens de betaalkalender op 
jouw rekening gestort. 

Voldoe je niet aan alle voorwaarden 
of kom je niet in aanmerking voor een 
uitkering, dan wordt je hiervan per brief 
op de hoogte gebracht.

+ ++ +

Hoe vraag ik  
een uitkering  

bij ziekte  
aan? 



Wat is progressieve tewerkstelling?
Progressieve tewerkstelling of deeltijdse 
werkhervatting geeft medewerkers de 
kans om tijdens de erkende periode van 
arbeidsongeschiktheid hun werk gedeeltelijk te 
hervatten. Op die manier kunnen medewerkers 
na langdurige ziekte of afwezigheid wennen 
aan hun gewone arbeidsritme met als doel om 
opnieuw voltijds in het bedrijf aan de slag te 
gaan.

Zowel werknemers als zelfstandigen kunnen een 
‘aangifte van een gedeeltelijke werkhervatting’ 
indienen bij het ziekenfonds. Doe dit steeds 
tijdig. Als werknemer kun je het deeltijdse 
werk al starten na de aanvraag reeds voor de 
adviserend arts je aanvraag heeft beoordeeld. 
Als zelfstandige kun je pas starten met je 
deeltijdse activiteit als de adviserend arts je 
hiervoor de toelating heeft gegeven.

Een deeltijdse werkhervatting kan een invloed 
hebben op je uitkering. Ben je werknemer, 
dan wordt je uitkering door je ziekenfonds 
herberekend rekening houdend met de 
deeltijdse activiteit. Ben je zelfstandig, dan zijn 
de gevolgen voor je uitkering afhankelijk van de 
aard en de duur van de activiteit.

VOORWAARDEN

DIT MOET JIJ DOEN

DIT DOEN WIJ

JE BENT

Document vertrouwelijk zelfstandigen*  
binnen 48 uur indienen

1

2

3

4









1)  steeds in te vullen door (huis)arts 

2)  per post aan LM Plus, Lange Nieuwstraat 109, 
2000 Antwerpen terug bezorgen

Inlichtingenblad zelfstandige + vragenlijst + formulier 225 
(voor de berekening van de gezinlast) wordt door LM Plus aan 
jou opgestuurd. Dit vul je in, onderteken je en bezorg je ons 
best zo snel mogelijk terug.

LM Plus controleert de betaalstatus van de sociale 
bijdragen die een zelfstandige dient te betalen.

ZELFSTANDIGE VRAGENLIJST

DIT DOEN WIJ

5

Beschikken we over deze vier documenten (vertrouwelijk, 
inlichtingenblad zelfstandige, vragenlijst en formulier 225), dan 
bekijkt de dienst Uitkeringen of je aan alle voorwaarden voldoet om 
een uitkering te ontvangen.

Voldoe je aan alle voorwaarden, dan wordt een 
forfaitair dagbedrag toegekend. Voor de vaststelling 
hiervan wordt rekening gehouden met de gezinslast 
van een zelfstandige. 

Voldoe je niet aan alle voorwaarden of kom je niet in 
aanmerking voor een uitkering, dan wordt je hiervan 
per brief op de hoogte gebracht.

+ + +

ZELFSTANDIGE

225
In het schema wordt de algemene 
procedure weergegeven wanneer aan  
alle voorwaarden is voldaan. Elke 
aanvraag wordt apart bekeken op basis 
van jouw situatie, eventuele herval, …  
Met andere woorden: iedere aanvraag 
wordt individueel behandeld, 
gecontroleerd en uitgerekend.   

* Het document vertrouwelijk kan je steeds telefonisch opvragen via 0800 17 417, 
downloaden van onze website of ophalen in je dichtstbijzijnde LM Plus-kantoor. 
Voor een overzicht van onze kantoren: zie www.LMPlus.be 

Heb je vragen over  
jouw uitkering of over de 

aanvraag hierover, aarzel niet 
om ons te contacteren via 
uitkeringen@lmplus.be,  
op 0800 17 417 of in het  

LM Plus-kantoor in  
jouw buurt.
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WIJ ZIJN ER KLAAR VOOR! U OOK?
De wereld opent opnieuw zijn deuren en reizen wordt 
weer mogelijk. Wij zijn er alvast klaar voor en selecteerden 

voor u alvast onze favoriete bestemmingen!

SAMEN OP VAKANTIE
EXCLUSIEVE KORTINGEN VOOR LEDEN

Geniet als LM Plus-lid van 10% korting op autocar- 
vakanties en 5% korting op begeleide vliegvakanties.
Info en reservaties: 053/66.68.94

Bekijk het volledige aabod op 
www.rantour.be

PITZTAL - OOSTENRIJK
De prachtige bergwereld van Tirol

01/08/21   I   8 dagen volpension
Hotel Montana****

vanaf 

€ 1099

PROVENCE - FRANKRIJK
Zonovergoten zuiderse landschappen

09/08/21   I   7 dagen volpension
Hotel Mercure Orange****

vanaf 

€ 1229

ROMANTISCHE RIJNVALLEI - DUITSLAND
Eén van de meest tot de verbeelding sprekende rivieren

25/08/21   I   3 dagen volpension
Bellevue Rheinhotel**** 

vanaf 

€ 469

RHODOS - GRIEKENLAND
Zon & een rijke Griekse geschiedenis

12/09/21   I   10 dagen all-inclusive
Hotel Cosmopolitan****

vanaf 

€ 1095

COSTA DEL SOL - SPANJE
Goudstranden & Andalusische charme

07/10/21   I   10 dagen all-inclusive
Clubhotel RIU Costa Del Sol****

vanaf 

€ 1095

AMSTERDAM & VOLENDAM - NEDERLAND
Het beste van Holland

06/08/21   I   3 dagen halfpension
Hotel Van der Valk Volendam****

vanaf 

€ 419

LAGO MAGGIORE - ITALIE
Het balkon van Europa

16/08/21   I   8 dagen volpension
Hotel Simplon Baveno****

vanaf 

€ 1349

PENISCOLA - SPANJE
De mooiste badplaats aan de Costa del Azahar

19/09/21   I   9 dagen volpension
Gran Hotel Peniscola****

vanaf 

€ 1019

SICILIE - ITALIE
Schoonheid van erfgoed & natuur

25/09/21   I   8 dagen all-inclusive
Hotel Ceasar Palace****

vanaf 

€ 1195

TENERIFE - SPANJE
Suptropisch klimaat & prachtig maanlandschap

21/10/21   I   10 dagen all-inclusive
Best Tenerife**** / Iberostar Bouganville Playa****

vanaf 

€ 1115



A L L E  KA N TO R E N  Z I J N  O P N I E U W  O P E N,  
E E N  A FS P R A A K  M A K E N  B L I J FT  M O G E L I J K
Goed nieuws! Alle LM Plus-kantoren zijn weer vrij open. In sommige kantoren blijft 
het mogelijk om een afspraak te maken. Voor specifieke ziekenfondszaken zoals de 
aangifte van een geboorte, info over een verzekering, je verhoogde tegemoetkoming, 
je dossier invaliditeit of medische kosten in het buitenland maak je best een afspraak. 
Zo kunnen we jouw vragen in alle rust en privacy behandelen. Bij een afspraak 
is er geen wachttijd en word je ook vooraf geïnformeerd over welke gegevens en 
documenten je zeker moet meenemen. 
Houd er rekening mee dat door onvoorziene omstandigheden kantoren uitzonderlijk 
gesloten kunnen zijn. Raadpleeg vóór je bezoek aan een kantoor daarom steeds de 
openingsuren op www.LMPlus.be. Enkel de informatie op onze website is altijd  
up-to-date.

KA N TO O R B E ZO E K  I S  
N I ET  A LT I J D  N O D I G
Houd er rekening mee dat het niet altijd nodig is om je naar een  
kantoor te begeven. Heb je enkel doktersbriefjes af te geven?  
Deponeer ze dan gewoon in één van onze LM Plus-brievenbussen.  
Via het e-Loket of de e-Loket app kun je tal van ziekenfondszaken  
beheren vanop je pc of smartphone. Je kunt betalingen en  
ontvangsten checken, gegevens controleren, documenten aanvragen, 
medische akkoorden nakijken of je Globaal Medisch Dossier inkijken. 
Ontdek het e-Loket via www.LMPlus.be.

B R I L L E N G L A Z E N  T E R U G B ETA A L D  VA N A F  D I O P T R I E  7, 7 5
Sinds 1 juni is er een ruimere terugbetaling voor brillenglazen. Door de verlaging van de dioptriedrempel komen 
namelijk meer mensen in aanmerking voor een tussenkomst. Tot nog toe werden brillenglazen, ongeacht de 
leeftijd, vergoed vanaf een dioptrie 8,25. Deze drempelwaarde ligt voortaan op 7,75. Ook voor personen jonger 
dan 18 jaar en ouder dan 65 jaar zakt de drempelwaarde, van een dioptrie 8 naar 7,5. 

H OT E L  L I B E RT Y  O P E N, 
COS M O P O L I T E  N O G  N I E T
De Liberale Mutualiteit heeft twee residenties in  
Blankenberge waar leden tegen een democratische prijs 
onbekommerd kunnen genieten van een welverdiende  
vakantie aan zee. Omwille van COVID-19 waren beide  
hotels gesloten, maar sinds woensdag 9 juni is hotel  
Liberty weer open. Op de heropening van hotel  
Cosmopolite is het nog even wachten.  
Meer info over deze vakantiebestemmingen vind  
je op www.liberty-blankenberge.be en op  
www.cosmopolite-blankenberge.be.

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

Eerstvolgende betalingen  
primaire arbeidsongeschiktheid/moederschapsrust:
1 en 16 juni 2021 
1 en 20 juli 2021 
3 en 18 augustus 2021 
1, 16 en 30 september 2021

Eerstvolgende betalingen invaliditeit en primaire 
arbeidsongeschiktheid/moederschapsrust voor 
zelfstandigen:
28 juni 2021 
28 juli 2021 
27 augustus 2021 
28 september 2021

M I G R A I N E M I D D E L  A I M OV I G  
N U  T O C H  T E R U G B ETA A L D
Sinds 1 juni komt de verplichte ziekteverzekering tussen in de 
aankoop van Aimovig, een duur, preventief migrainemedicijn 
van de Zwitserse producent Novartis. Aimovig is effectief tegen 
ernstige migraine en kan door patiënten relatief gemakkelijk 
zelf toegediend worden door het gebruik van een injectiepen. 
Eén dosis, die normaal gezien moet volstaan voor een maand, 
kost iets meer dan 491 euro. Dankzij de tussenkomst bedraagt 
het remgeld voor een patiënt nog 12,10 euro per dosis. Mensen 
die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming betalen 
slechts 8 euro.

A C T U A



 

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

D E N K  A A N  D E  P L A N E ET  
T E RW I J L  J E  E ET
Alles wat we in onze mond stoppen, heeft een impact op het 
milieu. Denk bijvoorbeeld aan broeikasgassen of de hoeveelheid 
land en water die nodig zijn om voedsel tot op ons bord te 
krijgen. Daarom heeft het Vlaams Instituut Gezond Leven de 
voedingsdriehoek aangevuld met uitgangspunten en tips om 
bewuste voedingskeuzes te maken en dus milieuverantwoord  
te eten. Drink vooral kraanwater, eet meer seizoensgroenten 
en -fruit en vermijd voedselverlies, zijn slechts enkele van de 
suggesties die je vindt op www.gezondleven.be.

Z E L FT E S T  C OV I D - 1 9 
T E R U G B E TA A L D 
VO O R  P E R S O N E N  M ET 
E E N  V E R H O O G D E 
T EG E M O E T K O M I N G
Sinds april is er een volledige terugbetaling voorzien 
voor zelftesten (antigeen) voor verzekerden met 
een verhoogde tegemoetkoming. Andere personen 
betalen in de apotheek 8 euro. Een zelftest heeft een 
minder lange wisser dan een sneltest, waardoor je de 
test zelf kan uitvoeren. De test moet ook niet worden 
opgestuurd naar het labo. Na gemiddeld 15 minuten 
heb je je resultaat, maar deze testen zijn − zeker als je 
negatief test − minder betrouwbaar dan de PCR-testen.

F I L M T I C K ETS  K I N E P O L I S
Ken je iemand die lid wil worden van LM Plus? Of iemand die graag wil veranderen van  
ziekenfonds? Geef ons de contactgegevens door via ledenwerving@LMPlus.be.  
Per bevestigde aansluiting krijg jij een filmticket voor Kinepolis cadeau!

K L AC H T E N P R O C E D U R E
Ben je niet tevreden over een dienstverlening van  
LM Plus? Je denkt bijvoorbeeld dat we jou te weinig 
hebben terugbetaald, dat de regels niet juist zijn 
toegepast op je dossier of dat één van onze medewerkers 
jou niet correct heeft geholpen? Dan kun je overwegen 
om een klacht in te dienen. Voor meer informatie  
over de klachtenprocedure, ga naar onze website  
www.LMPlus.be. Klik onderaan de pagina  
op informatie > klachten. 

G E ZO C H T: 
VA KA N T I E V R I J W I L L I G E R S 
VO O R  D E  B EG E L E I D I N G 
VA N  P E R S O N E N  M ET  E E N 
B E P E R K I N G
Ben of ken je iemand die een warm hart heeft en die 
deze zomervakantie personen met een beperking de tijd 
van hun leven wil geven? Crejaksie zoekt nog volwassen 
begeleiders voor hun vakantie in J-Club  
De Panne. Het gaat niet zozeer om verzorgende taken, 
maar eerder om hulp bij bijvoorbeeld het duwen van 
een rolstoel of deelnemen aan een activiteit. Je maakt 
heel wat vakantiegangers blij, je verblijft met volpension 
in gezellige 4-persoonskamers in J-Club De Panne en je 
krijgt een vrijwilligersvergoeding. Interesse? Neem dan 
contact op met Crejaksie via 02 537 79 18 of vakanties@
crejaksie.be. 

A C T U A
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Jens Struyf werkt als verantwoordelijke op de dienst Ongevallen. In 2015 stapte hij aan boord bij LM Plus. 
En sindsdien is hij volle bak voorwaartse koers blijven varen. Niet alleen als dienstverantwoordelijke, 
maar ook als lid van de ondernemingsraad neemt hij zijn engagement om anderen te helpen met veel 
enthousiasme op.

“Wanneer iemand betrokken geraakt bij een 
ongeval, komt daar heel wat administratie bij 
kijken. Heel vaak weten mensen niet wat allemaal 
moet worden gedaan. En dan helpt de dienst 
Ongevallen van het ziekenfonds hen daarbij. 
Wij fungeren als een soort brug tussen de 
betrokkene(n), de werkgever, de vakbond en de 
verzekeringsmaatschappij”, steekt Jens van wal. 

Een ongeval valt in ziekenfondsjargon te definiëren 
als verkeers- of werkongeval. (Bij een privé-ongeval 
of een ongeval op school komt het ziekenfonds niet 
tussen.) Het gaat dus vrij breed: wanneer neemt 
het ziekenfonds de voortrekkersrol op en vanaf 
wanneer neemt de verzekeringsmaatschappij het 
dossier al dan niet over. Zeer concreet: bij een 
verkeersongeval betaalt de mutualiteit het lid uit, 
zowel de wettelijke tussenkomst in dokterskosten 
alsook de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. 
Die vordert de dienst Ongevallen dan terug bij de 
verzekering. 

Spreekbuis
“Vanuit die rol om anderen te helpen, groeide ook 
het engagement om dat binnen mijn werkomgeving 
te doen. Collega’s zitten soms met vragen, maar 
weten niet steeds hoe ze dit op hoger niveau 
kunnen aankaarten. Het leek me interessant 
om voor hen de spreekbuis te zijn en vanuit een 
collectief belang dit bespreekbaar te maken.”

“De sociale verkiezingen kwamen er halfweg 
2020 aan, maar ik was nog geen lid van een 
vakbond. Ik ben toen in allerijl een lidmaatschap 
aangegaan. Voor mij kwam het totaal onverwacht 
dat ik uiteindelijk effectief werd verkozen voor de 
ondernemingsraad en het comité voor preventie en 
bescherming op het werk. Ik wil ernaar streven om 
een aangename werkomgeving te creëren zowel 
voor werkgever als werknemer.”

Een man met een mooie missie. 

Bij een arbeidsongeval betaalt LM Plus indien het 
ongeval geweigerd is of zolang het ongeval nog in 
onderzoek bij de verzekeringsmaatschappij staat. 
Zodra het dossier dan door de verzekering wordt 
aanvaard, gaan zij eerst aan LM Plus vragen welke 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen wij hebben 
uitbetaald. Van zodra zij onze kostenstaat hebben 
ontvangen, zullen zij de verdere betaling aan het 
lid overnemen.

“Ik haal veel voldoening uit het feit dat ik mensen 
echt kan helpen. Een dossier dat bij mij is 
blijven hangen, is dat van een man die na een 
verkeersongeval in coma is beland. Doordat de 
persoon zelf niet in de mogelijkheid was om te 
communiceren, kwam de broer met zijn hulpvraag 
tot bij ons. Het was nogal een complex dossier dat 
veel administratie vergde. Achteraf bleek de man 
zo dankbaar voor wat we voor zijn broer hebben 
kunnen doen.” 

“Soms sta je helaas ook met je rug tegen de muur. 
Af en toe weigert bijvoorbeeld de verzekeraar van 
de werkgever een arbeidsongeval te erkennen. 
Je staat machteloos, want daar stopt dan helaas 
de hulp die je ook vanuit het ziekenfonds aan 
die mensen kan bieden. Dan probeer ik wel 
een luisterend oor te zijn als ze bellen om te 
ventileren.”

“Iets voor mensen 
kunnen doen,  

is mijn drijfveer”

Jens Struyf 

MAAK 
KENN IS 

MET
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Ontdek  
je innerlijke 
kracht! 
De bekkenbodem is een krachtig pakketje spieren 
dat als een soort hangmatje tussen je stuitbeen 
en schaambeen hangt. Enerzijds ondersteunt het 
je bekken, rug, darmen, blaas en baarmoeder. 
Anderzijds heeft het een sluitfunctie voor je 
urinebuis en endeldarm. Bovendien speelt deze 
spier een belangrijke rol in het intieme welzijn. 
Als je bekkenbodem gezond en getraind is, bereidt 
het je lichaam voor op een zwangerschap, een 
bevalling en op ouder worden. 
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Elvie  
bekkenbodem-

spiertrainer

Waarom is een sterke bekkenbodem 
belangrijk?
De bekkenbodem kan beschadigd worden door een 
zwangerschap, bevalling, menopauze of intensief 
sporten zoals spinning, aerobic en hardlopen. 
Oefeningen voor de bekkenbodem worden 
door de gezondheidsautoriteiten wereldwijd 
aangeraden voor het voorkomen of behandelen van 
bekkenbodemproblemen. Maar het is moeilijk een 
spier te trainen die je niet kunt zien - en daar schiet 
de Elvie Trainer te hulp!

•  Versnel het herstel na een bevalling

•  Verbeter de controle over je blaas,  
ook tijdens de menopauze

•  Verbeter de intimiteit

vrouwen heeft problemen  
met haar bekkenbodem

tijdens  
de zwangerschap

merkt vooruitgang  
door te trainen

op
de1 3

80%

70%
Heb je een specifieke hulpvraag? 
We helpen je graag verder in onze 
Zorgboetiekwinkels in Asse, Aalst, 
Hasselt en Roeselare. Geen Zorgboetiek 
in de buurt? Bezoek dan zeker even de 
webshop op www.zorgboetiek.be.

Maak kennis met Elvie Trainer
Het is van essentieel belang dat je begrijpt hoe je 
traint. 30% van de vrouwen drukken naar beneden 
tijdens het trainen van de bekkenbodemspier. Dat 
kan leiden tot beschadigingen. De baanbrekende 
technologie van de Elvie Trainer meet de kracht 
en de beweging, kan verkeerde samentrekkingen 
detecteren en helpt je om je techniek te verbeteren.

Het toestel is gemaakt uit duurzame silicone van 
medische kwaliteit en wordt aanbevolen door 
fysiotherapeuten, verloskundigen en persoonlijke 
trainers overal ter wereld. Ontdek de juiste 
pasvorm voor jou, met of zonder extra hoes om zo 
comfortabel jouw bekkenbodemspier te versterken.

Eenvoudig in gebruik
Je maakt verbinding met de gratis Elvie 
Trainer app die je door leuke trainingen van 5 
minuten begeleidt. Met behulp van kracht- en 
bewegingssensoren, meet zij de kracht van de 
samentrekking en merkt ze of je je oefeningen 
correct doet. Als je knijpt, gaat het diamantje op 
je scherm van je smartphone omhoog. Dit zorgt 
ervoor dat je iedere oefening kunt visualiseren.

 Zo word je elke week beter en blijf je gemotiveerd.

Breng Elvie Trainer  
in de vagina in, met  
het staartje naar buiten.

Verbind met de app 
op je smartphone via 
bluetooth.

Track in realtime  
hoeveel kracht je hebt.

15% 

Geniet 
van  

ledenkorting!

€ 169,15 Ledenprijs:

€ 199,00 Niet-Ledenprijs:

FACTS & FIGURES 



Elvie  
bekkenbodem-

spiertrainer

Is je dochter of zoon tussen 18 en 25 jaar oud? Nog maar net gestart 
aan het studentenleven, eindwerk, bachelorproef of thesis zo goed 
als in de sacoche of misschien al aan het werk? Ze beleven, corona 
even buiten beschouwing gelaten, de tijd van hun leven.  
Living the good life! 

Jouw dochter of 
zoon maakt kans op 
500 euro reisbudget�����

����
��

����������������
����
����	�����

������
Zolang je kinderen studeren, zijn ze via jou als ouder aangesloten bij 
onze mutualiteit. Maar zodra ze 25 jaar worden of een eigen inkomen 

hebben, zijn ze verplicht onder hun eigen naam aan te sluiten. 

Laat LM Plus weten wanneer je kind(eren) afstuderen  
en wij regelen alles voor je.

Bovendien maakt jouw dochter- of zoonlief daarbij kans  
op een reischeque van 500 euro om te spenderen  

bij onze reispartner Rantour! 

Scan de QR-code, vul de gegevens van jouw dochter of zoon online in 
en that’s it. Als dat niet mooi is meegenomen…

Scan deze code  
en maak kans  

 op € 500 
reisbudget*
* Voor jouw zoon of dochter die tussen 18 en 25 jaar oud is. 



“Medicatie gaat 
steeds hand in hand 
met psychologische 

ondersteuning bij 
de behandeling van 

depressie”

“Geef structuur  
aan je dag  
en beweeg  
voldoende”
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D O C T O R - A P O T H E K E R  
T O M M E L E I N  O V E R  
D E P R E S S I E Voor velen onder ons zijn het de afgelopen weken, 

maanden, het afgelopen jaar ongelofelijke tijden 
geweest. Lockdown, quarantaine, geen sociale 
contacten, voor sommige noodgedwongen 
werkloosheid, online lessen… De impact van 
deze coronacrisis mogen we absoluut niet 
onderschatten en zal vermoedelijk – helaas – nog 
een hele tijd nazinderen in onze maatschappij. 
Vooral de psychosociale gevolgen mogen niet 
worden onderschat. Vele mensen voelen zich 
neerslachtig of weemoedig. Maar wat als dat 
gevoel blijft aanslepen?

Wat is een depressie? 
Er is er sprake van een depressie wanneer je het 
grootste deel van de dag een sombere stemming 
hebt en geen interesse of plezier meer hebt in de 
dingen van het leven. Iemand die depressief is, 
voelt zich daarnaast ook vaak waardeloos en heeft 
schuldgevoelens. Je hebt een andere relatie met 
voeding. Je eet zeer weinig of net extra veel. Ook 
kunnen depressieve mensen snel geïrriteerd zijn en 
moeite hebben met inslapen of doorslapen. 

Vooraleer we van een depressie spreken, 
moeten alle klachten gedurende minstens twee 
opeenvolgende weken aanwezig zijn. Je hebt er 
ook veel last van: zowel thuis, in je vrije tijd en/of 
op het werk. Indien je je in deze klachten herkent, 
aarzel dan zeker niet om hierover te spreken met 
je huisarts. Depressieve klachten kunnen namelijk 
goed behandeld worden met psychotherapie 
(gesprekken), met geneesmiddelen, of met een 
combinatie van beiden. Samen met je arts wordt 
gezocht naar een behandeling op jouw maat. 

Wat kan je doen om depressieve gevoelens 
aan te pakken?
Om te herstellen van een depressie zijn twee dingen 
heel belangrijk: structuur geven aan de dag en actief 
zijn. De structuur en regelmaat kan je bekomen door 
op tijd op te staan, op vaste tijdstippen te eten en 
elke dag naar buiten te gaan. 

Buitenlucht en bewegen geven je sowieso een 
beter gevoel. Beweeg dagelijks minimaal een half 
uur, bijvoorbeeld wandelen, fietsen, zwemmen of 
tuinieren. Probeer ook drie keer per week een half uur 
meer intensief te bewegen. Dit helpt om je minder 
depressief te voelen en het zorgt voor een betere 
nachtrust. Ga zeker ook op tijd naar bed. Regelmaat is 
belangrijk voor jouw slaap en jouw stemming.

Actief zijn is makkelijker gezegd dan gedaan. Want 
een verminderde interesse en afnemend plezier 
in sommige activiteiten is één van de symptomen. 
Maar met kleine stapjes lukt het vaak wel. Stel dus 
haalbare doelen en geen al te hoge eisen. Begin 
met dagelijks een taakje, bijvoorbeeld aankleden, 
boodschappen doen, eten koken of wassen. 

Welke geneesmiddelen bestaan er voor 
depressie?
De geneesmiddelen die worden gebruikt om de 
behandeling van een depressie te ondersteunen, 
heten antidepressiva. De antidepressiva beïnvloeden 
het evenwicht tussen bepaalde stoffen in de 
hersenen. Hierdoor word je weer minder somber en 
krijg je weer meer plezier en belangstelling voor de 
dingen om je heen. 

Er zijn heel wat diverse soorten antidepressiva met 
verschillende werkingsmechanismen op de markt. 
Niet iedereen reageert op dezelfde manier op 
bepaalde medicatie, dus het kan enige tijd duren 
vooraleer het juiste product wordt gevonden.  

Wat te doen  
bij een depressie?  

Welke effecten hebben geneesmiddelen  
voor depressie?
Antidepressiva hebben op zichzelf geen al te groot 
effect. De effecten worden vaak overschat. Bij zowel 
matige als ernstige depressies is het vooral belangrijk 
hulp te zoeken, psychologische ondersteuning te 
krijgen en actief te blijven (zie eerder). Op lange termijn 
werkt psychotherapie zelfs beter dan geneesmiddelen.

Bij ernstige depressies helpen de antidepressiva goed 
wanneer ze gebruikt worden in combinatie met andere 
ondersteuning (bv. psychologische begeleiding). De 
antidepressiva verminderen de negatieve stemming, 
al duurt het meestal wel even tot ze optimaal werken. 
Bij de meeste mensen duurt het vier tot zes weken 
vooraleer de effecten opgemerkt worden. De eerste 
weken kan je wel last krijgen van bijwerkingen of 
angstgevoelens. Typische bijwerkingen zijn zweten en 
een droge mond. Stop dan zeker niet met het gebruik, 
want meestal verdwijnen deze bijwerkingen weer 
eenmaal je gewoon bent aan het geneesmiddel.

Niet op eigen houtje stoppen
De arts kan beslissen om de therapie stop te zetten 
omdat de onderliggende depressie niet meer 
aanwezig is. In dat geval zal de medicatie altijd worden 
afgebouwd. Plotseling stopzetten van de medicatie kan 
namelijk aanleiding geven tot herval. Stop dus nooit 
zomaar met het innemen van antidepressiva. 
 
Bij ouderen en mensen die al eerder een depressie 
doorgemaakt hebben, adviseren artsen vaak om dit 
medicijn langer te gebruiken. Soms worden deze 
geneesmiddelen ook gebruikt bij andere indicaties 
zoals pijn, epilepsie, of angststoornissen. In die 
gevallen kan het zijn dat de therapie langer wordt 
toegepast. 

Kortom, een depressie is zeker te behandelen. Neem 
je huisarts in vertrouwen en hij/zij zal jou de gewenste 
ondersteuning op maat van jouw gemoedstoestand 
geven. 

Sint-jans kruid 
Sint-janskruid is een kruidenmiddel met een antidepressieve werking. Hoe het 
precies werkt, is nog niet helemaal bekend. Sint-janskruid vermindert de depressie 
en verbetert de stemming. Ook al kan je Sint-janskruid vrij verkrijgen in drogisterijen, 
gebruik dit nooit zonder je arts of apotheker in te lichten. Sint-janskruid reageert 
namelijk met heel veel andere geneesmiddelen waardoor de werking van je andere 
geneesmiddelen versterkt of afzwakt. Je arts of apotheker zullen steeds nagaan  
of dit product voor jou veilig is. 



Gezond dezomerHupla, we zijn zo klaar voor de zomer!  
(Of toch wanneer we dit artikel schrijven terwijl 
het buiten pijpenstelen regent.) Om helemaal én 
veilig summerproof te zijn, hebben we maar enkele 
ingrediënten nodig: een schaduwplekje in de 
zomerzon, veel water en zonnecrème. 

krijgt huiskanker voor zijn 75ste

Overmatige blootstelling 
aan de zon of zonnebank is 
de belangrijkste oorzaak van 
huidkanker.

Zon: opletten voor  
schadelijke uv-straling
Stichting tegen Kanker is bezorgd om  
het jaarlijks groeiend aantal diagnoses van 
huidkanker. Ongeveer 40% van alle kankers 
die vandaag worden ontdekt, zijn een type van 
huidkanker. Een belangrijke oorzaak van deze 
toename is te wijten aan het zongedrag van  
de Belg maar ook de klimaatopwarming speelt 
een rol. Meer zonnige dagen betekenen meer 
blootstelling aan zonlicht. 
Het grootste deel van huidkankers kan worden 
voorkomen door een goede bescherming tegen 
UV-stralen van de zon en de zonnebank. 
Laten we over dat laatste meteen ons punt 
duidelijk maken: zonnebanken zijn schadelijk en 
ongezond. 

Genieten van de zon kan wel veilig en beschermd. 
Maar wanneer is zonlicht nu schadelijk? Dat 
hangt van de uv-index af. De uv-index duidt de 
intensiteit van de uv-straling van de zon aan. 
Hoe hoger de uv-index, hoe gevaarlijker om 
onbeschermd in de zon te verblijven.

tips om huidkanker te voorkomen

zoek de schaduw op.
Stel je zo weinig mogelijk bloot aan de zon. 

Zon niet tijdens de middag (12u tot 15u) 
in het voorjaar en de zomer.

GA niet onder de 
zonnebank of zonnelamp.

Dit is trouwens verboden onder de 18 jaar. 

smeer je om de 2 uur in 

zorg dat je niet verbrandt.

draag beschermende kleding.

met zonnecrème met een 
beschermingsfactor van minstens 30 SPF.

Een rode huid is een teken dat je te lang 
onbeschermd in de zon lag.

Draag een hoedje, een zonnebril met 
uv-werende glazen en fijn geweven losse 

kledij die de huid beschermt.
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Uv-index Uv-intensiteit Huid verbrandt…

<2 Zeer laag vrijwel niet

2-4 Laag langzaam

4-6 Matig makkelijk

6-8 Hoog snel

8-10 en meer Zeer hoog Zeer snel

Wat betekent de uv-index  
nu precies? 
In België overschrijdt de uv-index zelden waarde 7. 
In tal van andere landen wordt dezelfde  
uv-index gebruikt, handig om deze ook op jouw 
vakantiebestemming te raadplegen. 

Om je tegen schadelijke uv-straling te beschermen 
en om zo huidkanker te voorkomen, is het 
essentieel om voldoende vaak zonnecrème te 
smeren, beschermende kleding te dragen en de 
schaduw op te zoeken. 
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Zonnecrème:  
hoe vaak en hoeveel smeren? 
Om zonnecrème te smeren, laten we ons vaak 
(mis)leiden door de warmte. Niet de temperatuur 
bepaalt wanneer we moeten smeren, maar wel de 
uv-index. Want op een bewolkte dag met minder 
direct zonlicht kan toch een hoge uv-index van 
toepassing zijn. Doe er wat wind bij en de kans 
bestaat dat je toch roodverbrand bent. 

Doorgaans wordt aangeraden om elke twee uur je 
volledig opnieuw in te smeren. Maar ook na het 
zwemmen of bij zweten smeer je je best opnieuw 
in. 

De meeste mensen gebruiken veel te weinig 
zonnecrème voor een optimale bescherming. Een 
volwassene die zich van top tot teen insmeert, 
zou in principe per smeerbeurt 6 tot 7 theelepels 
zonnecrème of 33 ml moeten gebruiken. Een 
handige tip: smeer zonnecrème zo dik als je choco 
op een boterham zou smeren. 

Een fles zonnecrème van 200 ml is dus goed 
voor zes smeerbeurten van top tot teen. Met vier 
volwassenen naar het strand gaan, staat gelijk aan 
een volledige fles zonnecrème die voor die dag zou 
moeten worden opgebruikt. 

Gratis smeren dankzij SMOT-spot 
Al van de SMOT-spot gehoord? In o.a. Deinze en 
Kortrijk staat sinds kort een paal waar je gratis 
zonnecrème kan nemen. SMOT staat voor skin 
matters over tan, wat betekent: een gezonde huid 
is belangrijker dan een kleurtje. 

De SMOT-spot wil huidkanker helpen voorkomen. 
Want we smeren ons wel in voor een dagje aan zee, 
maar vergeten te smeren tijdens op een zonnig 
terrasje of tijdens een namiddag shoppen. 

Naast gratis zonnecrème biedt de paal ook 
informatie hoeveel zonnecrème je precies moet 
gebruiken voor welk huidtype en op welk moment 
van de dag je best smeert. 

Hydratatie dankzij veel water 
Water drinken is essentieel, maar nog meer tijdens 
warme dagen. Want hoe hoger de temperaturen, 
hoe meer vochtverlies ons lichaam kent. Denk 
aan zweten (goed voor ongeveer 450 – 900 ml 
vochtverlies per dag) of plassen (circa 500 – 
1400 ml per dag). Maar ook via onze ademhaling 
(ongeveer 300 ml) en via onze ontlasting  
(circa 150 ml) verliezen we lichaamsvocht. 

Hoe weet je nu of je voldoende water drinkt?  
De kleur van onze urine geeft aan of je voldoende 
bent gehydrateerd. Uitzondering is de eerste plas 
van de dag, deze geldt niet als indicatie. 

Hoe lichter de kleur van jouw urine, hoe beter je 
vochtbalans in je lichaam. Is de urine geel van 
kleur? Dan moet je meer gaan drinken! 
Dorst, zwakte en vermoeidheid zijn ook signalen 
van onvoldoende hydratatie. Herken je deze 
signalen, drink dan veel water om de vochtbalans 
van je lichaam opnieuw op peil te brengen. 

Waarom is water drinken belangrijk? 
Lichaamsvocht zorgt onder andere voor een goede 
warmteregulatie en het vervoer van voedingstoffen 
en afvalstoffen in ons lichaam. Water helpt ook bij 
de spijsvertering. Dit zijn belangrijke processen 
die goed moeten blijven werken. Om die reden is 
hydrateren erg belangrijk.

TIPS OM VERSTANDIG TE ZONNEN

•  Geniet van de zon, maar voorkom dat je 
verbrandt. 

•  Bouw het aantal uren in de zon 
langzaam op, zodat je huid geleidelijk 
aan de zon kan wennen.

•  Bescherm de huid niet alleen op 
vakantie of tijdens een uitstap. Ook 
met sporten, tuinieren en wandelen is 
zonbescherming nodig.

•  Vermijd de zon bij voorkeur tussen  
12.00 en 15.00 uur omdat de zon dan 
het felst schijnt. 

•  Ogen zijn ook kwetsbaar voor intens 
zonlicht. Bescherm daarom jouw ogen 
met een zonnebril. Een kinderzonnebril 
is ook een must om de ogen van je 
oogappel(s) te beschermen. Br
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Telewerk  
in het  
vizier

Telewerk is een deel van de toekomst. 
Hoe houd je thuiswerk gezond?

D E  F R I S S E  
K I J K  VA N  
L O D E W I J K
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Als de corona- en vaccinatiecijfers nog steeds de 
goede kant uitgaan en we niet geconfronteerd 
worden met Russische of Zuid-Afrikaanse 
varianten van COVID-19, is telewerk vandaag niet 
langer verplicht. Toch zullen niet alle bedrijven en 
organisaties volledig terugkeren naar de normale 
gang van zaken. Naast werknemers hebben ook 
heel wat werkgevers de voordelen van telewerken 
ontdekt. Volgens verschillende studies bevordert 
telewerken over het algemeen de productiviteit 
van werknemers. Maar wat zijn de gevolgen van 
telewerk voor je gezondheid? En denk dan niet 
alleen aan de fysieke kwaaltjes maar ook aan de 
gevaren voor de mentale gezondheid. Wat zijn 
de meest voorkomende valkuilen en hoe kun je 
die omzeilen? Hoe houd je thuiswerk gezond? Je 
ontdekt het in de frisse kijk van Lodewijk.

Telewerken wordt terecht – veel meer dan het 
dragen van mondmaskers en elkaar niet langer de 
hand schudden – genoemd als kandidaat-blijver in 
het post-coronatijdperk. Uit online enquêtes blijkt 
dat in 2017 ongeveer 17 procent van de werkende 
bevolking sporadisch of minstens één dag per 
week telewerkte. Net voor de coronacrisis liep 
dat op tot ongeveer 20 procent en men verwacht 
dat na de COVID-19-pandemie het percentage zal 
verdubbelen tot 40 procent.

Je hebt het ongetwijfeld meegemaakt, dat gesprek 
met een collega, kennis of vriend over telewerk: 
“Ja, ik hoop dat we binnenkort weer op kantoor 
terechtkunnen. Al zou ik het niet erg vinden om 
toch één dag in de week te telewerken.” We hebben 
allemaal de na- en voordelen van telewerk aan 
den lijve ondervonden. En de uitbreiding van het 
telewerk lijkt post-covid dan ook onvermijdelijk. 
Bij een goede organisatie van telewerk ligt de 
productiviteit hoger om nog maar te zwijgen van de 
positieve gevolgen voor het milieu dankzij minder 
woon-werkverkeer en dus minder CO2-uitstoot.

Als je telewerkt, houd je wel best rekening met een 
aantal risico’s op vlak van je fysieke en mentale 
gezondheid.

 
L O D E W I J K

Gevolgen voor 
je mentale gezondheid
Als telewerker heb je meer vrijheid om je tijd naar 
eigen goeddunken in te delen. Toch maak je beter 
goede afspraken met jezelf: stel een uurrooster op, 
zet al je taken in een realistisch tijdschema en plan 
je pauzes. Als je dat niet doet, loop je het risico 
om overweldigd te raken. Pak je dag aan zoals je 
naar je werk zou gaan: neem een douche, ontbijt 
en kleed je aan. Neem een middagpauze, houd je 
aan de eindtijd van het telewerk en log uit of zet je 
laptop uit op het einde van de dag. Wees ook heel 
duidelijk met je huisgenoten over wanneer ze je 
kunnen storen en wanneer niet.

Naast een optimaal time management zorg je 
ook best voor een rustige werkomgeving. Creëer 
een aparte werkruimte zodat je je privéleven 
en je professionele activiteit gescheiden kunt 
houden. Zorg voor voldoende ventilatie, voldoende 
licht, een goede luchtvochtigheid en een vaste 
kamertemperatuur waarin jij je goed voelt. Het 
lijken details maar op lange termijn zorgen deze 
kleine aanpassingen voor meer gemoedsrust.

Mentale rust krijg je ook door het vermijden van 
een rommelige omgeving. Als je na elke werkdag 
je bureau opruimt, start je de dag met veel meer 
enthousiasme. Blijf ook contact houden met je 
collega’s want sociaal contact werkt inspirerend. 
Wissel e-mails af met telefoontjes en online 
meetings zodat je je minder geïsoleerd voelt. 

Fysieke gevolgen van telewerk
Het ene telewerk is het andere niet. Vandaag 
kunnen we – als we coronatelewerk buiten 
beschouwing laten – twee soorten telewerk 
onderscheiden: structureel telewerk en occasioneel 
telewerk. Het grootste verschil is dat structureel 
telewerk op regelmatige basis en dus met vaste 
afspraken gebeurt terwijl occasioneel telewerk 
plaatsvindt op onregelmatige basis, bijvoorbeeld 
bij een verkeersprobleem of doktersbezoek. 
Het soort telewerk kan een invloed hebben op 
de arbeidsovereenkomst, de tussenkomst in de 
telewerkkosten en de loonoptimalisatie.

Wie structureel telewerkt, kan in de meeste 
gevallen rekenen op de werkgever voor het 
voorzien van ergonomisch materiaal zoals een 
bureaustoel, koptelefoon, klavier of muis. Maar ook 
wie zelf moet instaan voor de werkomgeving thuis 
houdt voor het bereiken van een ergonomische 
positie best rekening met volgende zaken: plaats 
je scherm op ooghoogte en regel je zithoogte zodat 
je je armen in een hoek van 90° kunt houden en 
dat je ellebogen de tafel raken. Kies voor een stoel 
met wieltjes en een goede lendensteun, plaats je 
scherm op een halve meter van je ogen en gebruik 
bij voorkeur een apart toetsenbord en muis.

Naast een goede zithouding is ook beweging 
enorm belangrijk. Blijf niet te lang stilzitten, 
wandel terwijl je aan het telefoneren bent en neem 
je pauze niet aan je bureau. Maak gebruik van de 
tijd die je normaal in je auto doorbrengt om buiten 
een wandeling of een kort loopje te doen.

Beweging zorgt niet alleen voor een betere 
fysieke, maar ook mentale gezondheid. En dat 
geldt ook voor voeding. Wie gezond eet, zorgt voor 
voldoende energie voor lichaam en geest. Tijdens 
het telewerken is er minder sociale controle op 
wat je eet en drinkt. Wie niet oplet, loopt het risico 
om teveel ongezonde voeding naar binnen te 
spelen. Heb je zin in een tussendoortje? Vermijd 
snoep- en chocoladerepen, chips, popcorn en 
wafels maar kies voor fruit uit het vuistje, lekkere 
groentjes, crackers, (magere of halfvolle) yoghurt 
of plattekaas en noten. Drink geen frisdrank of 
energiedranken en overdrijf niet met koffie. Geef 
water de absolute voorkeur en combineer met een 
glas fruitsap, een tas thee of een beker melk.
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SPORTLESGEVER

Enorm veel gevarieerd sportmateriaal voor 
zowel kleuters als kids

Uitgewerkte les- en themabundels om de 
kinderen een onvergetelijke week te bezorgen

Een mooie vergoeding en keuze uit 
verschillende contracten

Locaties bij jou in de buurt 

Verschillende doelgroepen: zowel kleuters 
als lager onderwijs

Join the team! Geef 25 dagen per jaar les en 
ontvang een gepersonaliseerde Sportievak 
hoodie! 

Studenten en afgestudeerden in een peda-
gogische richting (kleuteronderwijs, bachelor
en master lichamelijke opvoeding, sport en
bewegen,...)

WAT BIEDEN WE?

WAT ZOEKEN WE?

WORD

Meer info:
SCAN DE
QR-CODE
of ga naar

www.sportievak.be!

Startcentrum zelfstandigen
Sociaal verzekeringsfonds
Ondernemingsloket
Aanvullende verzekeringen

avixi is de fusie is van 
Incozina en Multipen

www.avixi.be 
info@avixi.be

Avixi_AdvertentieA5_new.indd   1Avixi_AdvertentieA5_new.indd   1 19/04/21   15:4019/04/21   15:40
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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
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“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.
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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

24



www.lm.be /mei-juni 2021

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. 

25



www.lm.be /mei-juni 2021

*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
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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.  
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