
SEPTEMBER -
OKTOBER

2021

Ledenblad Landsbond 
Liberale Mutualiteiten

9 TIPS 
VOOR SLECHTE SLAPERS 

8 - 9

MUTUALISTISCHE 
VERKIEZINGEN

D

ALLES OVER JE 
REGIONAAL ZIEKENFONDS

4
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)

“De pandemie is een les in bescheidenheid”
Hans Kluge (directeur WHO)
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LM wil jou steeds zo goed en zo snel 
mogelijk verder helpen. Verliep onze 
dienstverlening niet naar wens? 
Laat het ons weten. Aan de hand van
jouw klacht kunnen wij onze diensten 
blijven verbeteren.

Wanneer kan je een klacht indienen?
Je kunt een klacht indienen als je niet tevreden bent over een handeling, 
prestatie of dienstverlening van LM. Je denkt bijvoorbeeld dat we jou te weinig 
hebben terugbetaald, dat de regels niet correct zijn toegepast op een van je 
dossiers of dat een medewerker jou niet goed hee�  geholpen.

Hoe kun je een klacht indienen?
Je kunt een klacht indienen via de website www.lm.be:
• via het contactformulier: klik op ‘contact’ en vul het formulier in;
• via het e-Loket;
• via het klachtenformulier: ga naar klachten in de blauwe balk onder aan de 

homepage. Download het klachtenformulier, vul het in en verstuur het per mail 
of per post naar de klachtendienst van jouw regio (contactgegevens in kader).

Je kunt je klacht ook mondeling indienen. Kunnen we die niet onmiddellijk 
a� andelen, dan vragen we jou een schri� elijke bevestiging.

Hoe wordt je klacht opgevolgd?
Om je klacht op te volgen maken wij gebruik van de klachtenprocedure:

1. Ontvangst van je klacht
Je neemt contact op met LM en gee�  een beschrijving van je klacht.

2. Registratie van je klacht
LM registreert je klacht. Elke klacht krijgt een uniek nummer. 

3. Behandeling van je klacht
Wij streven ernaar om je klacht zo snel mogelijk te behandelen.
• Je krijgt een ontvangstmelding binnen de 8 dagen. 
• De klachtencoördinator van jouw ziekenfonds waakt over de correcte 

uitvoering van de klachtenprocedure. 
• LM contacteert je binnen de 45 dagen om je mee te delen welk gevolg aan 

jouw klacht wordt gegeven. Als je niet akkoord gaat met het antwoord van 
LM kun je je richten tot de ombudsdienst van de Landsbond van Liberale 
Mutualiteiten. 

4. Jaarlijkse analyse van de klachten
LM maakt ieder jaar een analyse van alle klachten om de dienstverlening gericht 
te kunnen verbeteren.

Meer info: www.lm.be

Niet tevreden over onze 
dienstverlening?
Laat het ons weten

LM Plus
Klachtendienst

Geraetsstraat 20 - 3500 Hasselt
T 011 70 54 51

totuwdienst@LMPlus.be

LM Oost-Vlaanderen
Dienst klachtenbemiddeling
Brabantdam 109 - 9000 Gent

T 09 223 19 76
klachten.ov@lm.be

LM MUTPLUS.be
Koninginneplein 51-52 - 1030 Brussel

T 02 209 48 11
info@mutplus.be

Landsbond van Liberale Mutualiteiten
Ombudsdienst 

Livornostraat 25 - 1050 Brussel
T 02 542 86 00

ombudsdienst@lm.be
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Contact met anderen, 
dat hebben we nodig!

Warme, bevredigende contacten laden 
onze batterijen op. Na al die maanden 
coronapandemie weten we meer dan ooit: 
veerkrachtig zijn, dat doen we samen.

Neem deel! Dansen, schilderen, mediteren 
of samen naar een lezing? De 10-daagse 
van de Geestelijke Gezondheid serveert 
je honderden activiteiten. Vaak gratis en 
altijd boeiend! 

Meer info: www.samenveerkrachtig.be

Student zijn is meer dan zuipen

Het studentenleven hee�  veel te bieden en 
alcohol is daarin zeer relatief. De meeste 

studenten gaan verstandig om met alcohol 
en dragen zorg voor elkaar. 

Ontdek de zeven drinktips op:  
www.studentzijnis.be 

ACTUA

Bloed geven na 
COVID-19-vaccinatie? 
Ja hoor!

Je mag opnieuw bloed geven na 
je COVID-19-vaccinatie, maar je 
moet even wachten. Hoe lang? 
Dat hangt af van het vaccin dat je 
hebt gekregen en of je symptomen 
kreeg na je vaccinatie. 

• Je mag 48 uur na je vaccinatie alweer bloed geven als je het vaccin 
van Moderna, P� zer, AstraZeneca of Johnson&Johnson ontving en 
hiervan geen last ondervond.

• Had je klachten na je vaccinatie? Dan moet je wachten tot een week na 
verdwijnen van de symptomen.

Meer info: www.rodekruis.be

Papieren bewijs van je geneesmiddelenvoorschri� ?
Alleen als jij het vraagt

Heb je geneesmiddelen nodig, dan schrij�  jouw dokter een elektronisch voorschri�  
uit. Hij gee�  je een papieren bewijs mee met een barcode. De apotheker scant dit 
bewijs en levert jouw geneesmiddelen. Zo gebeurt het vandaag.

Wat verandert er op 15 september?
•  Je krijgt enkel een papieren bewijs van het elektronisch voorschri�  als je erom 

vraagt.
•  De apotheker scant je ID-kaart en levert je geneesmiddelen af.

Goed om te weten
• Elk voorschri�  bevat slechts 1 geneesmiddel. Zo kan je elk geneesmiddel 

apart a� alen.  
• Ben jij mantelzorger? Breng de ID-kaart van de persoon voor wie je zorgt mee 

naar de apotheek. 
• Je vindt een overzicht van je openstaande voorschri� en op www.myhealthviewer.be.

Vanaf 1 september voor 11 euro naar de psycholoog

Iedereen hee�  recht op betaalbare psychologische zorg. Daarom betaal je vanaf
1 september slechts 11 euro per sessie bij een klinisch psycholoog of een 
klinisch orthopedagoog die een overeenkomst met een netwerk voor geestelijke 
gezondheidszorg hee�  afgesloten. 

Wat moet je weten?
• Volwassenen hebben recht op 8 sessies per jaar. 
• Kinderen en jongeren tot 23 jaar hebben recht op meer sessies.
• Heb jij recht op een verhoogde tegemoetkoming? Dan betaal je slechts 4 euro.
• Je hebt geen doorverwijzing van je huisarts meer nodig. Meer info: www.lm.be > nieuws
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Hans Kluge is directeur bij de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), 
regio Europa. 

Hij studeerde geneeskunde en is arts in de 
genees-, heel- en verloskunde. 

Voor zijn benoeming als topman bij 
de WHO had hij al vijfentwintig jaar 
ervaring in de medische praktijk en 
volksgezondheid wereldwijd.

“De pandemie is een 
les in bescheidenheid: 
we hebben elkaar
nodig en we moeten 
solidair zijn!”

Via videoconferentie hadden we een gesprek 
met een bevlogen en gedreven man in zijn 
hoofdkwartier in Kopenhagen.

Je bent net voor de coronapandemie aangesteld als 
directeur WHO Europa. Had je durven denken om in 
dit verhaal terecht te komen?

Hans: “Aanvankelijk had ik wat twijfels over hoe snel 
een hiërarchisch instituut zoals de WHO zou kunnen her-
vormd worden in een wendbare, e�  ciënte organisatie 
dat concrete oplossingen aanbiedt voor concrete noden 
waarmee landen worstelen. De Europese regio bestaat 
uit drieënvij� ig landen. Met landen als Kroatië, Rus-
land, Turkije en Israël, en gebieden als de Kaukasus en 
Centraal-Azië is het een heel gevarieerde regio. Doordat 
ik met een ruime meerderheid aan stemmen vanuit die 
verschillende landen verkozen ben, kon ik op steun re-
kenen om de nodige hervormingen door te drukken. Ook 
mijn ervaring bij Artsen Zonder Grenzen hee�  mij zeker 
geholpen. COVID-19 hee�  alles in een stroomversnelling 
gebracht. Vooraleer iedereen goed en wel bese� e wat er 
gebeurde, had ik de meeste hervormingen al doorge-
drukt.” (lacht) 

Welke hervormingen heb je zoal gedaan?

Hans: “Door COVID-19 kwam ik tot de vaststelling dat de 
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wereld een moderne WHO-organisatie nodig hee� . Een neutrale 
en bemiddelende organisatie die alle partijen rond de tafel kan 
brengen. Geen bureaucraten die vanuit hun kantoor beslissingen
nemen. Daarom heb ik twintig procent van de mensen die in het 
bureau in Kopenhagen zaten naar lokale eenheden gestuurd 
om veldwerk te doen. Zelf heb ik ook altijd veldwerk gedaan. Nu 
nog maak ik er een punt van, als ik ergens op missie ben om na 
de o�  ciële bezoeken ergens naar een lokaal eerstelijnszorgpunt 
te gaan. Dan zie je pas wat er lee�  bij de bevolking en wat de 
noden zijn. Dat neem ik dan mee in mijn beleid.”

De noden verschillen bij elke bevolkingsgroep
veronderstel ik?

Hans: “Door mijn ervaringen als klinisch dokter bij Artsen
Zonder Grenzen ben ik vaak geconfronteerd geweest met
onbegrip door culturele gebruiken van bevolkingsgroepen. 
Daarom heb ik een nieuwe afdeling binnen de WHO opgericht:
‘Behavioral and Cultural Insides’. Dat is uniek in de WHO-
geschiedenis. Wij hebben uiteraard dokters en verplegend 
personeel nodig, maar ook sociale wetenschappers en
antropologen zijn belangrijk om te begrijpen wat mensen
aanzet om (on)gezonde beslissingen te nemen.

Kan je een voorbeeld geven?

Hans: “In bepaalde Afrikaanse dorpen werden dokters aange-
vallen omdat ze een moeder wiens kindje gestorven was aan 
ebola, niet meer toelieten haar kind in haar armen te houden. 
De dorpelingen begrepen niet dat de lichaamsvochten van het 
dode kindje uiterst besmettelijk zijn. Een sociaal wetenschap-
per of antropoloog die de cultuur en gewoontes kent, kan dit 
aan de bevolking uitleggen. 

Een ander voorbeeld: als we begrijpen waarom bepaalde 
mensen de coronamaatregelen niet aanvaarden, kunnen we 
beter anticiperen om zo tot betere gezondheid voor iedereen te 
komen.”

Heb je verder nog hervormingen doorgevoerd?

Hans: “Ik heb ook de pan-Europese Commissie voor Gezondheid 
en Duurzame Ontwikkeling opgericht. De voorzitter van deze 
commissie is Mario Monti, gewezen Eerste minister en minister 
van Financiën in Italië. De Commissie telt achttien topcommis-
sarissen van verschillende landen, die meehelpen het beleid te 
herdenken voor de toekomst. De Commissie is volledig onaf-
hankelijk en interdisciplinair. Voor België zetelt de voormalig 
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minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De 
Block in deze commissie.”

Ben je met Artsen Zonder Grenzen ook in confl ictgebieden 
geweest?

Hans: “Uiteraard! Ik heb al wat watertjes doorzwommen. Zo heb 
ik tweemaal oog in oog gestaan met de toenmalige president 
van Liberia, Charles Taylor. Hij bedreigde me omdat ik voorrang 
gaf aan keizersneden bij zwangere vrouwen met complicaties en 
niet aan zijn soldaten met minder ernstige klachten. Nadien is 
hij door het Internationaal Gerechtshof in Sierra Leone veroor-
deeld voor oorlogsmisdaden. 

Ik heb ook twee jaar in de gevangenissen van Siberië gewerkt 
met tbc-patiënten. Heel leerrijk maar ook zwaar.”

De vaccinatiestrategie in België loopt goed, maar hoe zit 
het in de armere landen, het zogeheten Covax-plan?

Hans: “Covax* is heel belangrijk maar veeleer een operationele 
kwestie. Voorafgaand heb ik verschillende gesprekken gevoerd 
met bijvoorbeeld de voormalige minister van Gezondheid in 
Israël, ook om te bemiddelen rond de Palestijnse vaccinatie. 
Eigenlijk doen wij vaak aan ‘stille diplomatie’. Wij spelen ook 
een bemiddelende rol binnen de Europese Commissie rond 
vaccinatie. Doordat Europa bij alle � rma’s die vaccins maken 
vaccins besteld hee� , zullen we binnenkort een overschot 
hebben. Dat overschot aan vaccins kunnen we dan inzetten in 
armere regio’s. 

Je zou het misschien niet verwachten maar de WHO-regio 
Europa speelt ook een grote rol bij de vaccinatielevering en ge-
zondheidszorg in Aleppo (Syrië). Wij hebben verschillende bu-
reaus in Turkije. Via Turkije sturen wij konvooien naar ginder. Zo 
kunnen we vaccins leveren en gezondheidsdiensten verstrekken 
aan de mensen die niet bereikt kunnen worden vanuit Damas-
cus en personeel opleiden, in gevaarlijke omstandigheden.”

“Men dacht dat ik een Duitse
spion was! Een man met de naam

‘Kluge’ die rondsnuistert in de 
gevangenissen van Siberië, dat kon

niet anders dan een spion zijn”

Wordt er ook aandacht geschonken aan de meest kwetsba-
ren, zoals chronisch zieken en mensen met een beperking?

Hans: “In onze richtlijnen voor de verschillende landen hebben 
we heel wat aandacht geschonken aan de meest kwetsbaren 
onder ons. Chronisch zieken, personen met een beperking, 
psychisch kwetsbaren. Maar onze aandacht gaat ook naar intra-
familiaal geweld en mensen in armoede. 

De COVID-19-pandemie en de bijhorende maatregelen hebben 
niet alleen het virus onderdrukt maar ook heel wat mensen. Er 
is heel wat leed ontstaan door de lockdown. We moeten daar 
aandacht voor hebben.”

Kan je een voorbeeld geven van aandachtspunten door de 
lockdown?

Hans: “Iedereen spreekt nu over het digitale tijdperk, 
videovergaderingen enz… Maar dat gaat aan veel kwetsbare 
mensen voorbij. ‘Digital poverty’ of ‘digitale armoede’ is ook 
een van de zaken waar wij sterk op inzetten. Want heel veel 
mensen worden digitaal uitgesloten. 

WHO moet er ook over waken dat preventie en reguliere gezond-
heidszorg blijven doorgaan. Want er sterven nog altijd meer 
mensen aan chronische ziekten.”

Ik heb gelezen dat jij Russisch spreekt? Komt dat door jouw 
verblijf in Siberië?

Hans: “Tijdens mijn verblijf in Siberië heb ik mijn vrouw leren 
kennen. Intussen zijn we vijfentwintig jaar getrouwd en hebben 
we twee fantastische dochters. Siberië is niet alleen kommer en 
kwel. (lacht)

Ik heb een spoedcursus Russisch gevolgd toen ik ging werken 
voor de WHO in Moskou. Dat was nodig om het vertrouwen te 
winnen van de Russen.”

“In Siberië heb ik mijn vrouw leren 
kennen. Siberië is niet alleen

kommer en kwel”

Hee�  jouw vrouw de Russische nationaliteit?

Hans: “Ja, zij is een echte Russische. Ik sprak geen Russisch
en zij geen Engels, dus we gebruikten gebarentaal. (lacht)
Haar vader was wat ongerust over onze relatie in het begin. Hij 
dacht dat ik een Duitse spion was! Een man met de naam ‘Kluge’ 
die rondsnuistert in de gevangenissen van Siberië, dat kon niet 
anders dan een Duitse spion zijn.” (lacht)

Wat een mooi verhaal!

Hans: “Ik wil graag besluiten met mijn grootste respect te 
betonen voor alle zorgverleners tijdens deze moeilijke periode. 
In het begin van de pandemie kwamen de mensen op straat om 
te applaudisseren. Nu lijkt het meer en meer een evidentie. Dat 
is het zeker niet! 

De pandemie is ook een les in bescheidenheid. Virussen mute-
ren en kennen geen grenzen. Niemand is veilig tot we allemaal 
veilig zijn. We hebben elkaar nodig en we moeten solidair zijn.”

www.euro.who.int

*Covax is het internationale programma waarmee de Verenigde 
Naties en hun partners coronavaccins opkopen en herverdelen 
in arme landen.
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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
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SAMEN VOORUIT

Voor velen onder ons zit 
de vakantie er alweer op. 
Het schooljaar staat in de 
startblokken, de zomermodus 
maakt plaats voor nieuwe 
perspectieven.

Je ziekenfonds bleef ook 
de voorbije maanden actief 
en alert. We sleutelden 
flink aan jouw aanvullende 
tandvoordelen voor 
orthodontie. Zo kunnen de 
jongste leden – in het kader 
van onze aanvullende 
diensten – voortaan een 
stevige tegemoetkoming 
genieten tot 1.050 euro! Je 
leest er meer over op deze 
pagina.

We maakten ook werk 
van een nieuwe website. 
Nog toegankelijker en nog 
gebruiksvriendelijker. Neem 
zeker eens een kijkje op
www.lm.be en laat ons via 
info@mutplus.be weten wat
je ervan vindt. 

Want voortdurend in beweging 
blijven is gezond. Ook voor 
je ziekenfonds. Zo gaan we 
SAMEN vooruit!

Philip Willems
Secretaris-generaal

Tegemoetkoming voor orthodontie verhoogd tot 1.050 euro*

Goed nieuws voor onze jongste leden met tandzorgen! We verhogen de aanvullende tegemoet-
koming bij een orthodontische behandeling tot 1.050 euro**. 

De terugbetaling gebeurt in twee schijven:
• je ontvangt de eerste schijf van 525 euro aan het begin van je behandeling wanneer je het 

getuigschri�  voor verstrekte hulp betre� ende het vaste bedrag voor toestellen indient;
• je ontvangt de tweede schrijf van 525 euro aan het einde van je behandeling (wanneer je 

een getuigschri�  indient dat het einde van de behandeling attesteert) of wanneer je de 
tegemoetkoming ontvangt die wordt uitgekeerd op basis van het getuigschri�  voor verstrekte 
hulp betre� ende het 18de vast maandbedrag van de orthodontische behandeling.

*Onder voorbehoud van goedkeuring door de Controledienst voor de Ziekenfondsen. 
** Voorwaarden: 
• Akkoord orthodontie van de adviserend arts vanaf 1 januari 2021

• Prestatiedatum (niet facturatiedatum) na 1 juli 2021

Dubbel voordeel met tandzorgverzekering DENTA PLUS

Wens jij je nog bijkomend te verzekeren, sluit je dan aan bij de tandzorgverzekering Denta Plus.

Vanaf 1 juli 2021* levert de tandzorgverzekering Denta Plus jou DUBBEL VOORDEEL op: je 
betaalt minder voor je bezoek aan de tandarts én je bent sneller verzekerd. Jouw premie? Die 
blij�  dezelfde!

De Denta Plus-verzekering is gratis voor kinderen t.e.m. 7 jaar als één van beide ouders een 
Denta Plus-verzekering hee�  of neemt.

Samengevat: wat verandert er voor jou?

Je gaat naar de tandarts… Wat zijn de nieuwe plafonds per contractjaar?

Tijdens je 1ste contractjaar (na 6 maanden wachttijd) 350 euro (tot 30/06/2021: 250 euro)

Tijdens je 2de contractjaar 600 euro (tot 30/06/2021: 500 euro)

Tijdens je 3de contractjaar 1.025 euro voor ALLE types tandzorg (ook 
orthodontie en prothetische behandelingen)
(tot 30/06/2021: 775 euro)

*Voor contracten met ingangsdatum vóór 01/07/2021 bedraagt de wachttijd nog steeds
12 maanden voor orthodontie en prothesen/implantaten en dit tot de volgende vervaldatum.



LM MUTPLUS.be / www.mutplus.be / september-oktober 2021

Verzorging

Biologische tepelcrèmes

Het gamma van biologische tepelcrèmes
bevat een crème om de borsten voor 
te bereiden op de borstvoeding en een 
crème om aan te brengen tijdens de 
borstvoeding.
40ml: 18,49 euro
3x7ml: 11,74 euro 
60ml: 18,60 euro

Zorgkompressen 
Wegwerpkompressen nemen de 
vorm van de borst aan en absorberen 
doeltre� end melkdruppels. Maximale 
bescherming dag en nacht.
10,00 euro/60 stuks
Wasbare kompressen zijn ideaal 
om thuis te gebruiken, voordelig en 
respectvol voor het milieu.
8,19 euro/4 stuks
16,44 euro/8 stuks

Tepelvormer en tepelhoedje
De tepelvormer trekt de tepels naar 
buiten en vergemakkelijkt aanleggen
en aanhappen.
10,24 euro/stuk

Het tepelhoedje is e�  ciënt bij prematuur 
geboren, kleine of zieke baby’s en 
bij vlakke of ingetrokken tepels. De 
tepelhoedjes zijn beschikbaar in 21mm 
en 24mm.
10,24 euro/2 stuks

TheraPearl 3 in 1 Breast Therapy pack
TheraPearl 3 in 1 Breast Therapy pack
verlicht de pijn bij mastitis en verstopte 
melkkanalen. De gelkorrels blijven zacht 
en flexibel zowel bij warm als koud 
gebruik. De 2 herbruikbare packs zijn 
voorzien van een wasbare hoes. 
15,00 euro/2 stuks

Borstvoedingskussen
Het borstvoedingskussen (armband) 
bevordert de goede houding van de 
mama tijdens het voeden.
25,00 euro/stuk

Tijdens het a� olven

Moedermelkcollector: 
een eenvoudige oplossing om melk op te 
vangen. 
13,14 euro/stuk
Handkolf: ideaal voor moeders die af en 
toe kolven. 
44,34 euro/stuk
Elektrische kolf: enkelzijdig en super 
compact. 
100,00 euro/stuk
Dubbele elektrische kolf: extra comfort 
en flexibiliteit met 2 fasen, 3 kolfstanden, 
verstelbaar zuigniveau, enkele of 
dubbele kolf. 
180,00 euro/stuk 

B

THUISZORGWINKEL MATPLUS VZWTHUISZORGWINKEL MATPLUS VZW

PRODUCTEN VOOR MOEDER EN KIND

Lansinoh biedt borstvoedingsproducten van 
hoge kwaliteit aan. Ontdek het uitgebreide 
assortiment.

Nieuw
in ons gamma!
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Borstschilden van 21mm, 28mm en 
36mm voor de handkolf en elektrische 
kolven. 
11,82 euro/2 stuks

Na het a� olven

Bewaarzakjes: om melk veilig te bewaren in 
koelkast of diepvries. Voor éénmalig gebruik.
9,00 euro/25 stuks 
15,00 euro/50 stuks
Bewaarflesjes: herbruikbare flesjes van 
160ml om melk te bewaren en/of je baby 
te voeden. Wasbaar in de vaatwasser.
12,31 euro/4 stuks

Tijdens het voeden

Lansinoh-drinkflesjes: speciaal 
ontworpen flesjes van 160ml om 
de overgang tussen borst en fles te 
vergemakkelijken. Beschikbaar in:
• glas: 10,00 euro/stuk
• polypropyleen: 8,00 euro/stuk
NaturalWave-spenen: helpen de baby de 
aangeleerde zuigbeweging te gebruiken. 
Bij te bestellen in maten S, M en L.
7,75 euro/2 stuks

Hoe bestellen bij MATPLUS?
Neem contact op met onze 
thuiszorgwinkels:
       02 759 70 42
Maandag t.e.m. donderdag:
van 8u tot 12u en van 12.30u tot 16u 
Vrijdag van 8u tot 12u en van 12.30u 
tot 15.30u.
       mat@mutplus.be

Kies jouw levermethode
Je kan de producten ontvangen op 
twee manieren:
1 Levering na ontvangst van betaling Levering na ontvangst van betaling Levering

in een kantoor van LM MUTPLUS.bein een kantoor van LM MUTPLUS.bein een kantoor
2. Levering aan huis bedraagt 15 euro. 

Je betaalt cash of via bancontact 
aan onze chau� eur. GRATIS levering 
voor bestellingen hoger dan 75 euro.

C

Leden van LM MUTPLUS.be die in orde 
zijn met hun bijdrage voor de aanvul-
lende diensten genieten 15% korting (op 
vermelde prijzen) op de artikelen van 
MATPLUS vzw.

Vrije tijd
We hopen dat we de droevige pagina

van COVID-19 eindelijk kunnen omdraaien
en we jou, beetje bij beetje, weer 

ontspanningsactiviteiten kunnen aanbieden.

Kerstmarkt in Brugge
Zaterdag 4 december 2021

Afspraak in Brugge voor een magische kerstmarkt. In de voormiddag laat 
een gids ons de mysterieuze en ongewone hoekjes van de stad zien en ont-
dekken we de legendes en anekdotes van Brugge. Na het tweegangenmenu 
zijn jullie de hele namiddag vrij om de kerstmarkt te bezoeken.

Prijs: Volwassenen*: 55 euro / kinderen tot en met 11 jaar*: 43 euro
Inbegrepen: Heen- en terugreis + drinkgeld voor de chau� eur + geleid bezoek 
+ tweegangenmenu in een brasserie met 2 drankjes en een ko�  e

Kerstmarkt in Hasselt
Zaterdag 18 december 2021

Beleef de kerstmagie in Hasselt. ‘s Morgens ontdekken we de ‘hoofdstad 
van de smaak’ tijdens een rondleiding met proeverijen. Na het driegangen-
menu zijn jullie de hele namiddag vrij om de kerstmarkt te bezoeken.

Prijs: Volwassenen*: 62 euro / kinderen tot en met 11 jaar*: 52 euro
Inbegrepen: Heen- en terugreis + drinkgeld voor de chau� eur + geleid bezoek 
met degustatie van een speculaas, een praline, een biertje of een jenever 
+ driegangenmenu met een drankje (water of so�  of een glas wijn) en een 
ko�  e

Meer info? 
02 209 48 78       publi@mutplus.be

* De prijzen zijn geldig voor leden van LM MUTPLUS.be die in orde zijn met 
de bijdrage voor de aanvullende diensten.
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1. Waarover gaat het?

• In toepassing van de wet van
6 augustus 1990 betre� ende de 
ziekenfondsen en de landsbonden van 
ziekenfondsen moeten de algemene 
vergaderingen en de raden van bestuur
in 2022 volledig vernieuwd worden. 

• De leden en hun personen ten laste die 
aan de voorwaarden voldoen, kunnen 
in de loop van de maand mei 2022 
deelnemen aan de mutualistische 
verkiezingen die door hun ziekenfonds 
worden georganiseerd. 

• Onder bepaalde voorwaarden kunnen 
zij zich kandidaat stellen voor de 
algemene vergadering van het 
ziekenfonds. 

• De vertegenwoordigers van deze 
algemene vergadering kiezen de 
bestuurders in de raad van bestuur van 
het ziekenfonds.

2. Wie is stemgerechtigd?

De leden en hun personen ten laste 
die wensen deel te nemen aan de 
verkiezingen voor de algemene 
vergadering van LM MUTPLUS.be moeten 
aan de volgende voorwaarden voldoen:
a) je bent lid van het ziekenfonds of je 

hebt de hoedanigheid van persoon 
ten laste van een lid;

b) je bent meerderjarig of ontvoogd;
c) je hebt je woonplaats in België;
d) als lid: je bent in regel met de 

bijdrage voor aanvullende diensten 
op het ogenblik van de afsluiting van 
de kiezerslijst;

e) als persoon ten laste: het lid van wie 
je ten laste bent is in regel met de 
bijdrage voor aanvullende diensten 
op het ogenblik van de afsluiting van 
de kiezerslijst.

3. Wie kan zich kandidaat stellen 
voor een mandaat in de algemene 
vergadering van het ziekenfonds?

De kandidaten moeten aan de
volgende verkiesbaarheidsvoorwaarden
voldoen:

a) je bent stemgerechtigd (zie punt 2);
b) je bent tenminste twee jaar 

aangesloten bij het ziekenfonds 
op de datum van oproep 
tot kandidaatstelling. De 
aansluitingsperiode bij een ander 
ziekenfonds dat met het ziekenfonds 
gefuseerd is, wordt meegeteld;

c) je bent in regel met de aanvullende 
diensten van het ziekenfonds op het 
ogenblik van de afsluiting van de 
kiezerslijst;

d) je bent geen personeelslid van het 
ziekenfonds;

 Als personeelslid wordt aanzien 
hij of zij die bij de voornoemde 
organisaties actief in dienst of 
bruggepensioneerde is en er een 
bezoldiging of vergoeding ontvangt 
die onderworpen is aan de RSZ.

e) je hebt niet zelf je ontslag ingediend 
of je bent niet ontslagen als perso-
neelslid van het ziekenfonds, van de 
landsbond of van een maatschappij 
van onderlinge bijstand opgericht in 
de schoot van de landsbond wegens 
ernstige tekortkoming of daden die 
werden verricht en die van aard zijn 
de belangen van het ziekenfonds, een 
maatschappij van onderlinge bijstand 
opgericht in de schoot van de lands-
bond of de landsbond te schaden.

Goed om te weten:
Een lid kan slechts kandidaat zijn in 
de kiesomschrijving waaronder hij 
ressorteert. 
De woonplaats van het lid bepaalt tot 
welke kiesomschrijving het lid behoort: 
• provincie Waals-Brabant en provincie 

Luik
• provincie Henegouwen, provincie 

Namen en provincie Luxemburg
• provincie Vlaams-Brabant en provincie 

Limburg
• provincie Oost-Vlaanderen, provincie 

West-Vlaanderen en provincie 
Antwerpen

• Brussels Hoofdstedelijk Gewest

4. Hoe kan je je kandidaat stellen?

Dit bericht geldt als oproep tot de 
kandidaten

De leden en de personen ten laste die 
zich kandidaat wensen te stellen om te 
zetelen in de ALGEMENE VERGADERING 
van LM MUTPLUS.be moeten hun 
kandidatuur UITERLIJK OP 30 NOVEMBER 
2021 per aangetekende brief richten tot:

LIBERALE MUTUALITEIT MUTPLUS.be
Koninginneplein 51-52
1030 BRUSSEL
T.a.v. de heer voorzitter

De poststempel dient als bewijs. 

Goed om te weten:
Het mandaat van lid van de algemene 
vergadering is niet bezoldigd.

5. Beoordeling van de kandidaturen

De voorzitter van het ziekenfonds zal
de kandidaturen beoordelen op basis 
van de verkiesbaarheidsvoorwaarden.
De afgewezen kandidaten zullen
uiterlijk op 31 december 2021 per 
aangetekende brief verwittigd worden 
van de gemotiveerde weigering om hen 
op de de� nitieve kandidatenlijst te 
plaatsen.

Klachten of betwistingen kunnen 
bij aangetekend schrijven worden 
voorgelegd aan de:
CONTROLEDIENST VOOR DE ZIEKENFONDSEN
EN LANDSBONDEN VAN ZIEKENFONDSEN
Sterrenkundelaan 1
1210 BRUSSEL
T.a.v. de heer voorzitter

Let wel: 
Dit moet gebeuren binnen de 10 werk-
dagen volgend op de datum waarop 
de door jou betwiste beslissing is 
ingetreden!

Tot zover onze nuttige informatie 
betre� ende de eerste fase van de 
mutualistische verkiezingen. In de 
eerstvolgende nummers van 2022 
gaan we dieper in op de tweede fase, 
m.n. de mededeling van de de� nitieve 
kandidatenlijsten en de praktische 
gegevens in verband met de eigenlijke 
stemverrichtingen.

Verkiezingen voor de algemene vergadering 
van LM MUTPLUS.be



7www.lm.be /september-oktober 2021

CULINAIR WEEKENDJE WEG
AAN DE BELGISCHE KUST

Het najaar aan zee, dat wordt pure verwennerij!
Boek nu jouw gastronomisch arrangement.

Prijzen en praktische info: www.liberty-blankenberge.be of 050 41 42 24

*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 slaaptip. Het antwoord vind je in dit nummer.

Stuur ons de oplossing, met vermelding van je NAAM en ADRES, voor 30 september 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: Er waren verschillende antwoorden mogelijk, zoals ‘Drink 
vooral kraanwater’ of ‘Eet bij voorkeur seizoensgroeten en -fruit’

Winnaar vorig spel: Imelda Deckers (Testelt) 

Winnaars kortingsbon: Jerome Missotten (Bovelingen), Godelieve Goens (Veurne),
Rosine De Clercq (Eke), Anna Cansse (Sint-Lievens-Houtem)

24-26/9: weekend fruits de mer
Kom smullen van al het lekkers dat de 
zee te bieden hee� .

1-4/10: verwenweekend
Heerlijk menu met glaasje cava en ver-
wenko�  e. Met optreden Lia Linda als 
de coronamaatregelen het toelaten.

8-10/10: culinair weekend 
Lekker eten maakt ons, bourgondiërs, 
zo gelukkig!

18-22/10: wildfestijn
Midweek met diverse wildgerechten.

1-7/11: herfstvakantie +
fuif � n de saison
Haal je glitter en glamour boven
voor de hoogdagen van de disco.
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DOE DE 
DANKBAARHEIDSOEFENING
Leg je hand op je hart en som 
tien dingen op waar je die dag 
dankbaar voor bent. Dat kunnen 
kleine momenten van geluk zijn, 
zoals de warmte van zonnestralen 
op je gezicht, een leuk gesprek, 
een lekkere maaltijd… Misschien 
geraak je niet meteen aan tien, 
maar blijf proberen.

9 tips voor slechte slapers

Je ligt ’s avonds in de zetel en je bent zo moe dat je ter plekke in slaap valt. 
Maar wanneer je naar bed gaat, ben je plots klaarwakker. Je ligt te woelen, 
je ziet elk halfuur op de klok wegtikken en je raakt in paniek. Herken je het? 

Ook huisarts en slaapcoach Bruno Ariens hoort het verhaal regelmatig. 
“Slapen kan je leren, maar je moet eraan werken.” Hier volgen zijn tips.

HOU EEN BEDRITUEEL
Zet een uurtje voor het 
slapengaan de tv en 
smartphone uit. Doe een 
ontspannende oefening 
voor je lichaam, zoals 
een korte wandeling 
of spierversterkende 
oefeningen. Ontspan ook je 
geest: neem een douche, 
maak een puzzel, luister naar 
muziek, lees een magazine, 
brei een sjaal of maak een 

praatje met je 
huisgenoten.

1

TIP
Probeer eens een 
luisterverhaal of 

een kleurboek voor 
volwassenen.

MAAK VAN JE BED
EEN LEUKE PLEK
Denk aan dat heerlijke gevoel 
’s morgens bij het wakker 
worden wanneer je weet dat 
je nog enkele minuten kan 
blijven liggen. Ga na wat je 
precies voelt, en probeer dit 
cocongevoel ook ’s avonds in 
je bed op te roepen. Voel de 
zachtheid van de lakens, de 
knusse warmte en de veilige 
geborgenheid van je bed.

TIP
Leg een 

kersenpitkussentje 
aan je voeten of 
tegen je pijnlijke 

schouder.
2

3

TIP
Men beweert weleens 

dat het grootste geluk in 
de kleinste hoekjes schuilt. 

Misschien is een dagboek met 
kleine geluksmomenten

iets voor jou?
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TIP
Wandel elke dag tot 

aan dezelfde plek en maak 
een foto. Als je het lang 

genoeg volhoudt, heb je een 
prachtige fotocollage van 

alle seizoenen.
KIJK NIET
OP DE KLOK
Tijd is 
onbelangrijk
 ’s nachts.

4

TIP
Draai de 

wekker om.

KAN JE DE SLAAP NOG NIET 
VATTEN NA ONGEVEER 20 
MINUTEN? STA OP
Blijven liggen en wanhopig moeite 
doen om in slaap te vallen, dat helpt 
niet. Het gee�  alleen maar spanning 
en het activeert je stresssysteem. 
Sta op, ga naar de woonkamer en 
hou je een halfuurtje rustig bezig tot 
je weer ontspannen bent.

5

TIP
’s Nachts opstaan 

vergt karakter. Zet in 
de winter de verwarming 

niet helemaal af in de 
woonkamer, dan is
de koude gebroken.

BEWEEG VOLDOENDE OVERDAG
Na een actieve dag kan je beter in slaap 
geraken. Ga niet intensief sporten voor 
het slapengaan maar probeer overdag wat 
activiteit in te bouwen.

6

TIP
Koop een 

elektrische of 
vouw� ets om naar

je werk of het
station te
� etsen.

TIP
Zit jij de hele 

dag aan je bureau? 
Wandel dan tijdens je 

middagpauze een 
blokje om.

SLAAPRITME
Hou hetzelfde tijdstip aan om op te staan 
en te gaan slapen. Je slaaptekort in het 
weekend compenseren is niet de beste 
oplossing. Een uurtje langer slapen in het 
weekend kan geen kwaad. Maar blijf niet 
in je bed liggen tot de middag.

7

TIP
Een powernap van 

een halfuurtje ’s middags 
is gezond als je je moe 

voelt. Slaap je langer, dan 
ga je naar een diepe slaap,   

en dat moet je 
vermijden.

SLAAPMUTSJE
Vermijd cafeïne. Ook 
alcohol is geen goed idee. 
Je slaapt er minder diep 
van.

8
TIP

Verwen jezelf 
met een kopje 
warme melk of 
kruidenthee.

GA NAAR BED OM TE SLAPEN, NIET 
OM ACTIVITEITEN UIT TE VOEREN
Gebruik je bed niet om tv te 
kijken, de planning van de dag 
erna te overlopen of je sociale 
media te checken.

Kan je je gepieker niet meer de baas en heb je nood aan een gesprek? 

Neem contact op met je huisarts. 

Bij LM ontvang je een terugbetaling voor psychologische begeleiding
of een cursus mindfulness.Lees er alles over op www.lm.be > 

terugbetalingen > psychologische begeleiding

Meer lezen? Download de brochure 'Een goede nachtrust' 
op www.lm.be of ga langs bij je LM-kantoor

9

WIN!
Heb jij een goede slaaptip? Stuur deze vóór 

25 september per e-mail naar ledenblad@lm.be
en maak kans om het boek ‘Meer energie.

Nooit meer moe in 4 stappen’ van 
dr. Bruno Ariens te winnen. Vergeet je 

contactgegevens* niet te vermelden. Succes!

*Je gegevens worden enkel doorgegeven aan derden binnen het 
kader van de a� andeling  van deze actie.

TIP
Vermijd blauw licht 

(smartphone, laptop…) 
voor het slapengaan: het 
vertraagt het vrijkomen 

van het natuurlijke 
slaaphormoon.
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Wat vind jij van onze nieuwe website?
Surf naar www.lm.be en neem een kijkje!

Ontdek lokale info van jouw ziekenfonds

LM Plus (417)

Regio's:

West-Vlaanderen

Antwerpen

Limburg

Vlaams-Brabant

SELECTEER >

LM Oost-Vlaanderen (407)

SELECTEER >

LM MUTPLUS.be (403)

Regio's:

Vlaams-Brabant

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Waals-Brabant

Henegouwen-West

SELECTEER >

CONTACT

KANTOOR IN DE BUURT

LID WORDEN

E-LOKET

Informatie

Handige tools

Klachten

Meldpunt fraude

Zorgverstrekkers

Nuttige links

Publicaties

Documenten

Brochures

Ledenblad

Jaarverslag

Nieuwsbrief

Pers

Over ons

Ethische code

Gezondheidsblog

LM Partners

Statuten

Vacatures

Over LM ziekenfonds

TerugbetalingenWat te doen bij ˇ Goed verzekerd ˇ Zorg & ondersteuning ˇ

Welkom, waarmee
kunnen we jou
helpen?

ZOEK

Vind je niet wat je zoekt? Neem contact met ons op

CONTACT

ˇ

KANTOOR IN DE BUURT LID WORDEN E-LOKET ZOEK NL ˇ
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Bij LM ben je goed verzekerd
Met Hospitaal Plus en Denta-Plus hou jij 

je kosten onder controle!

Extra zorg en ondersteuning nodig?
Welkom bij de Dienst Maatschappelijk Werk,

LM-Zorgkas…

Ontdek ons pakket aan voordelen
 Terugbetaling van beugels en blokjes 

tot 1.050 euro…

LM is er op elk LevensMoment
Zwangerschap, geboorte of adoptie, ziekte, ongeval, 

opname in het ziekenhuis….

Contacteer ons

Stel ons je vraag

via het contactformulier.

Wij antwoorden jou zo snel mogelijk.

Kantoor in je buurt

Een brief posten?

Of zit je met een complexe vraag die je 

graag face-to-face bespreekt met één

van onze loketmedewerkers?

Uiteraard ben je nog steeds welkom
in je LM-kantoor.

e-Loket

In het e-Loket kun je:
• persoonlijke gegevens raadplegen;
• contactgegevens updaten;
• documenten en attesten raadplegen;
• blauwe klevers en enveloppen 

bestellen;
• het overzicht van je terugbetalingen 

en e-attesten raadplegen.

Ga meteen naar de welkomstpagina van JOUW REGIO
Twijfel je? Check de DRIE cijfers in de rechterbovenhoek van je blauwe klever.

TOOLS
Met de zoekmotor kom je snel 

te weten hoeveel je wordt 
terugbetaald voor een behandeling of 

geneesmiddel. Je vindt er meteen een 

geconventioneerde zorgverlener

in je buurt.

ONZE PUBLICATIES
Wil jij bewust omspringen

met de planeet? 

Lees het ledenblad en

raadpleeg de brochures online.

Je vindt er ook alle 

aanvraagformulieren.

GEZONDHEIDSBLOG
Ga jij voor een

gezonde leefstijl?
Op onze blog vind je tal van tips

over evenwichtige voeding,

beweging op maat, valkuilen

bij rookstop, …



Info en voorwaarden: 
www.lm.be

*De prijzen zijn indicatief

Sophie
13 jaar

Lid van LM
+

Aangesloten bij 
tandverzekering Denta Plus 
sinds 2018

Prijskaartje van mijn beugel?*

€ 2.510   gemiddelde kostprijs behandeling

- € 618   terugbetaling verplichte ziekteverzekering

- € 1.050   LM-ledenvoordeel voor orthodontie 

- € 505,20   60% terugbetaald via de

tandverzekering Denta Plus

TOTAAL TE BETALEN € 336,80




