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Op de gezondheid van Kathleen Aerts 
en Steven Van Hoof
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Voorwoord

We vliegen erin
De vakantie zit er op. Ondanks de kwakkelzomer vliegen we er opnieuw in, 
uitgerust en met veel nieuwe en frisse ideeën om je nog beter te helpen.

Wat dacht je van onze nieuwe website waar je nog makkelijker en duidelijker alles 
vindt over jouw gezondheid en onze diensten. Ga ook eens naar onze  
LM-zorgshop en ontdek er heel wat nieuwe producten die je het leven 
aangenamer en gezonder kunnen maken. Na Lemmieland Eeklo, Deinze, Zulte en 
Lokeren openen we een nieuwe kinderopvang in Hamme. Binnenkort starten ook 
onze gezondheidsactiviteiten coronaproof opnieuw op. Neem hiervoor een kijkje 
op bladzijde 30 van dit magazine of op onze website. Voor ieder wat wils dus!

Zelf ben je natuurlijk overtuigd van de kwaliteit van je LM-ziekenfonds. Maar 
heb je vrienden, kennissen of familie die nog geen lid zijn en graag vrijblijvend 
informatie krijgen over onze mutualiteit? Laat het ons weten! Wij nemen contact 
met hen op en verwelkomen hen maar al te graag in onze grote LM-familie. 
Studeer je af en ga je aan het werk, vergeet ons dan ook hiervan niet in te lichten. 
Wij regelen dan snel je nieuwe statuut als werknemer of zelfstandige.

Cathy De Waele 
Algemeen directeur, 
LM Oost-Vlaanderen
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Nieuwe website
Onze website zit in een nieuw 
jasje. Je vindt er nog steeds al je 
voordelen, belangrijke documen-
ten en data van terugbetalingen.
Surf naar www.lmziekenfonds.be 
en ontdek de website!

LMovl

lm.levensmomenten

Winnaars! 
We gooiden weer met prijzen. Heel 
wat mensen waagden hun kans om 
het boek 'Wat een moeder leiden 
kan' van Lies Clerx te winnen. De 
drie winnaars van het boek zijn:  
Viviane Van Cauwenberghe, Melissa 
Claeys en Hermien Delanotte.
De gezonde maaltijden van Kwiek 
gingen naar Orphelie Lootens,  
Wendy Coppens en Ilse Vander-
linden. Ook in dit magazine is er 
opnieuw een boek te winnen. Neem 
verder een kijkje. Houd ook onze 
socialemediakanalen in het oog 
voor speciale acties.
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POSITIEF VOEDEN

Drie vuistregels om je kind 
een gezonde relatie met 

voeding te laten ontwikkelen

1 Als ouder bepaal je WAT, 
WAAR en WANNEER er 
gegeten wordt. Je kind 
bepaalt OF en HOEVEEL  
het ervan eet.

2 Maak tijd om samen met 
je gezin gezellig te tafelen.

3 Een kind weet uit zichzelf 
wanneer het honger heeft 
en wanneer het genoeg 
heeft.

532481_212_Ik lust dat niet_bladwijzer.indd   1532481_212_Ik lust dat niet_bladwijzer.indd   1 12/05/2021   09:2212/05/2021   09:22
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MIJN BOEK

Help, mijn kind is een moeilijke eter!
Vicky De Beule is diëtiste en gespecialiseerd in de aanpak van moeilijk eetgedrag bij kinderen. Ze 
stelt dat het merendeel van de gezinnen een of meer lastige eters telt. Met haar boek ‘Ik lust dat 
niet’ wil ze ouders en zorgverleners door deze moeilijke fase loodsen door op een positieve manier 
te voeden.

Waarom heb je het boek ‘Ik lust dat 
niet’ geschreven?
“Ouders panikeren als hun kind plots 
moeilijker begint te eten. Met het boek 
wil ik aangeven dat het een normale 
fase is in de ontwikkeling van het 
kind. Een kind komt automatisch in 
die fase van voedselneofobie terecht 
rond de leeftijd van anderhalf, twee 
jaar. Het kritisch eetgedrag aan tafel 
gaat gepaard met de befaamde terrible 
twos. Het is een symptoom van die kri-
tische peuter die je plots voor je krijgt. 
Panikeer niet en vraag op tijd hulp. Pak 
het meteen positief aan zodat het niet 
kan ontaarden in ongezond eetgedrag, 
ondergewicht, overgewicht of een 
eetstoornis. In mijn boek geef ik tips 
en tricks om op een positieve manier te 
voeden.”

Overvoeding

Leg je de basis voor een gezonde rela-
tie met voeding vanaf de geboorte?
“Absoluut. We eten vanaf dag één, dus 
we kunnen gezond en positief voeden 
vanaf het begin. Bij flessenvoeding 
wordt vaak overvoed, dat blijkt uit 
onderzoek. Ouders lezen het etiket 
en gaan proberen om de fles leeg te 
maken. Ze doen dat met de beste wil 
van de wereld omdat het op het etiket 
staat. Baby’s weten wanneer ze honger 
hebben en wanneer ze verzadigd zijn. 
Het is belangrijk om die zelfregule-
ring vanaf dag één te respecteren en 
waakzaam te zijn voor de signalen van 
je kind. Het hoofdje wegdraaien, de 
rug krullen of het flesje wegduwen, zijn 
allemaal signalen dat het genoeg heeft. 

Als we systematisch gaan overvoeden, 
negeer je het reguleringssysteem. Dan 
vergeten kinderen te luisteren naar hun 
eigen lichaam. Begin dus bij de geboor-
te. Goed begonnen, is half gewonnen.”

“Bij flessenvoeding 
wordt vaak overvoed“
In het boek beschrijf je de Regel van de 
Gedeelde Verantwoordelijkheid, wat 
is dat?
“Het is een regel die Ellyn Satter in de 
jaren tachtig heeft neergeschreven. 
Kort samengevat is het de verant-
woordelijkheid van de ouders om 
te bepalen wat, wanneer en waar er 
gegeten wordt. Het kind bepaalt of en 
hoeveel er gegeten wordt. Je kind weet 
vanaf de geboorte wanneer het honger 
heeft, hoeveel honger het heeft en dus 
hoeveel het moet eten om verzadigd te 
zijn. Dus laat die verantwoordelijkheid 
bij het kind. Je biedt enkel structuur, 
het doen eten is onze taak niet. Verge-
lijk het met gaan slapen. Je gaat heel 
wat rituelen doen rond het slapengaan, 
maar je doet je kind niet slapen. Als 
ouder zorg je enkel voor regelmaat en 
ritme. Het lijkt een gemakkelijke regel, 
maar veel ouders zondigen daarte-
gen. Door je kind toch nog een hapje 
te laten nemen vooraleer ze van tafel 
mogen, doorkruis je de regel. Want het 
kind bepaalt hoeveel er gegeten wordt. 
Het eerste levensjaar is de grootste uit-
zondering op de Regel van de Gedeelde 
Verantwoordelijkheid. De wanneer en 
waar zijn hier nog niet van toepassing. 
Tot je kindje een jaar is, voed je op 

vraag. Vanaf het moment dat je kindje 
mee aan tafel schuift, kun je die regel 
volledig toepassen.”

Spelenderwijs proeven

Wat als mijn kind veel niet lust?
“We verwachten dat ons kind vanaf dag 
één eigenlijk alles lust en daarbovenop 
ook nog eens lekker vindt. Dat is een 
ambitie die ik onmiddellijk laat varen. 
Ouders moeten hun lat daarin lager 
leggen. Om iets graag te lusten, moet je 
het toch twintig of dertig keer geproefd 
hebben. Dan pas kan je uitmaken of 
je het lekker vindt of niet. Eten is een 
leerproces. Je kan het vergelijken met 
leren schrijven.”

 “We verwachten dat 
ons kind vanaf dag één 
alles lust“ 
“Ouders zijn niet boos als hun kind op 
dag één het woord tentoonstelling nog 
niet kan schrijven. Maar we verwach-
ten wel dat ze onmiddellijk die twintig 
erwten kunnen opeten. Geef het tijd en 
positieve aanmoediging. Zo help je je 
kind het meest om zo snel mogelijk uit 
die fase te geraken. Blijf een bepaald 
soort groente of fruit ook aanbieden, 
ook al heb je het al twintig keer gepro-
beerd en lukt het maar niet. Als je het 
niet meer aangeboden krijgt, kan je het 
niet leren eten. Ik ontwikkelde de Proef-
toren waarbij kinderen spelenderwijs 
leren proeven. Het boek is er voor de 
ouders, het spel voor de kinderen.”



Staat proeven gelijk aan doorslikken?
“Proeven wordt opgesplitst in verschil-
lende fasen. Doorslikken is pas de 
allerlaatste fase. In mijn boek staan 
zes of zeven stappen die ervoor komen. 
Het kunnen er evengoed twintig zijn. 
Elk kind is anders. Voorbeelden van 
die tussenstappen zijn: het op het 
bord kunnen verdragen, ermee spelen, 
eraan likken of een kusje geven, eraan 
ruiken, dan pas in de mond nemen, 
eens op kauwen en terug uitspugen. 
Pas erna komt het doorslikken of op-
eten. Tot dan zijn we niet aan het eten, 
maar aan het proeven. Flink eten is niet 
iets opeten, maar wel die verschillende 
stapjes op de proefladder doorlopen en 
daar telkens in vooruit durven gaan.”

“Flink eten staat niet 
gelijk aan je bord 
leegeten” 

Billenkletser

Wat zijn de ABC-vitamines die je  
beschrijft in je boek?
“De A staat voor autonomie, de of en 
de hoeveel respecteren. De B staat voor 
verbinding, het gezellig hebben aan ta-
fel. Kinderen eten beter in gezelschap 
dus zet je moeilijke eter niet alleen aan 
tafel. Vitamine B is eigenlijk de eerste 
om aan te werken. Zorg eerst dat de 
stress aan tafel verdwijnt en dat je kind 
zich veilig voelt. Dan pas gaat het meer 
durven proeven. Als er vaak ruzie is aan 
tafel of als je kindje in de hoek belandt 
omdat het zijn erwten niet opeet, dan 
voel je je niet verbonden. Dan kan je 
niet leren proeven en leren genieten 
van eten. Niet elke maaltijd moet een 
billenkletser worden maar je kan het 
wel leuk maken door bijvoorbeeld een 
placemat te laten uitkiezen of een dik-
ke knuffel te geven voor het aan tafel 
gaan. Vitamine B is het onvoorwaarde-
lijk graag zien, of je kind nu gaat eten 
of niet. De C staat voor competentie of 
het terug geloven in je kind dat het zijn 
best doet om te proeven en eten.”

Wat is flink eten?
“Flink eten staat niet gelijk aan je bord 
leegeten. Het betekent flink aan tafel 
blijven zitten, want ook dat moeten kin-
deren leren. Flink eten is niet alles op 
de grond gooien. Je mag het absoluut 
niet lusten, maar je mag het niet op de 
grond gooien. Flink eten is ook je best 
doen om te klimmen op de proefladder. 
Bij elke vraag die ouders mij stellen, 
verwijs ik naar de Regel van de Gedeel-
de Verantwoordelijkheid. Het is meer 
dan een handvat, het is de basis.”

In je boek staan veel oefeningen, 
waarom?
“Ik wou er toch ook een praktisch boek 
van maken. Ik geloof dat door te reflec-
teren en stil te staan bij jouw manier 
van voeden, je tot inzichten komt. Door 
die oefeningen vertaal je het boek 
naar je eigen gezin en situatie. Het kan 
een discussie teweegbrengen tussen 
ouders.”

Laat het los

Je herhaalt telkens dat je moet losla-
ten, waarom is dat belangrijk?
“Als je op je kind zit, kan het niet 
groeien. Als je elk hapje met argusogen 
bekijkt, dan creëer je spanning en 
stress. Je kind kan dan ook niet scoren. 
Ik vergelijk dat met de kamer opruimen. 
Als je tien keer herhaalt dat je kind 
zijn kamer moet opruimen, en hij doet 
dat uiteindelijk, dan heeft hij eigenlijk 
gewoon voldaan aan de verwachting. 
Terwijl als je zegt dat je het fijn zou 
vinden als hij zijn kamer opruimt, en 
hij spontaan op een vrije dag gaat 
opruimen, dan scoort hij. En je moet 
je kind kunnen laten scoren. Dus laat 
het los. En dat loslaten slaat niet op de 
wat, wanneer en waar, maar op de of 
en hoeveel. Je mag echt als ouder eisen 
dat je kind aan tafel zit om te eten. Het 
loslaten betekent ook de angst loslaten 
dat je kind niet zal groeien. Laat aan je 
kind de kans om te evolueren, te leren 
proeven en dat stap per stap te doen. 
Het is een opvoedingsstijl waarin jij 

als ouder de krijtlijnen tekent en de 
spelregels uitlegt, het kind beslist wat 
het er mee doet.”

“Je biedt enkel 
structuur, het doen eten 
is onze taak niet” 
Het is een beetje vertrouwen geven aan 
je kind eigenlijk.
“Dat is die vitamine A, de autonomie. 
Geloof in je kind dat het over die zelf-
regulering beschikt, ondanks dat het 
misschien vandaag vijf boterhammen 
eet en morgen maar één. Dat is het 
typische eetgedrag van kinderen. Ze 
kunnen perfect compenseren. Als ze 
ziek zijn en daardoor minder eten, zal 
het lichaam daarna wel bijbenen. Of als 
ze zich hebben tegoed gedaan aan het 
uitgebreide buffet op een verjaardags-
feestje, zullen ze die avond niet veel 
meer eten. Als je kindje goed groeit 
volgens zijn persoonlijke curve en er 
medisch gezien geen problemen zijn, 
kunnen we gewoon op een heel positie-
ve manier voeden en loslaten.”

www.myfoodcoach.be
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WIN !
LM geeft drie 
exemplaren 
van ‘Ik lust 
dat niet’ weg. 
Wat moet 
je daarvoor 
doen?

Stuur voor 10 oktober een e-mail 
naar wedstrijd.ov@lm.be met als 
onderwerp ‘Ik lust dat niet’. Vertel 
ons waarom jij dit boek wil winnen 
en vermeld je contactgegevens. 
Veel succes!
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Meer beweeglijkheid en 
minder pijn
Mensen met chronische pijn zijn vaak 
beperkt in hun leven. Hobby’s uit-
oefenen of werken zijn dikwijls een 
uitdaging. Het HHP Zorgplan werd spe-
ciaal ontwikkeld voor deze patiënten. 
“Zij mogen geen slachtoffer worden 
van hun aandoening”, vertelt Jochem 
Walckiers van HHP. Het Zorgplan com-
bineert dagelijkse behandelingen 
thuis met opvolging door een kinesit-
herapeut. Vooral mensen met reuma, 
artrose, fibromyalgie, cvs, artritis en 
rugklachten komen hiervoor in aan-
merking.

Het HHP Zorgplan zorgt ervoor dat chro-
nische patiënten meer bewegingsvrij-
heid en minder pijn krijgen. Eerst gaat 
een kinesitherapeut op zoek naar de 
oorzaak van de pijn. Hij controleert de 
mobiliteit, stabiliteit en houding van de 
rug om een beeld te vormen van waar 
de pijn door overbelasting vandaan 
komt. 

Eens de oorzaak van de pijn opge-
spoord is, kan een persoonlijke thera-
pie opgesteld worden. De patiënt voert 
de dagelijkse behandelingen thuis uit 
met een medisch therapietoestel, de 
ANDUMEDIC 3 Pro. Het toestel werkt op 
basis van Andullatie®: een combinatie 
van infraroodwarmte en mechanische 
trillingen die zorgen voor ontspanning 

van de spieren en pijnverlichting.
Daarnaast wordt ook opvolging voor-
zien door een kinesitherapeut. De 
patiënt heeft in het Zorgplan recht op 
analysemomenten waarbij de houding 
en beweeglijkheid van de rug opnieuw 
worden geanalyseerd. Daaruit volgt 
dan een nieuw gepersonaliseerd thera-
pieplan om thuis toe te passen. 

“Na enkele maanden zien we tussen 
de vijftien en dertig procent verbete-
ring van zowel de houding, de mobi-
liteit als de stabiliteit. Een enquête 
afgenomen bij ongeveer negenduizend 
patiënten toont aan dat meer dan 87 
procent van de personen die dagelijk-
se behandelingen toepassen, minder 
tot helemaal geen pijnmedicatie meer 
neemt. Dat is een mooi resultaat.” 

Prijs: Je koopt het toestel aan voor 
4 euro per dag gedurende drie jaar, 
nadien word je nog twee jaar onder-
steund met het Zorgplan. Leden van LM 
Oost-Vlaanderen genieten van drie jaar 
extra garantie op de ANDUMEDIC 3 Pro, 
bovenop de twee jaar wettelijke garan-
tie en krijgen een onderstel cadeau! 

Omdraaien  
in een  
handomdraai
Toto Touch is een lateraal draaisys-
teem ter preventie van decubitus 
of doorligwonden. Het manueel 
draaien van patiënten is tijdro-
vend en vraagt de nodige fysieke 
inspanningen van de zorggevers. 

Bovendien moet wisselhouding 
dag en nacht gegeven worden. 
Toto is een geautomatiseerd wis-
selhoudingsysteem dat patiënten 
op gezette tijden voorzichtig dertig 
graden draait op de linker- of rech-
terzijde of op de rug. Opblaas- en 
rustperiodes instelbaar van dertig 
minuten tot vier uur. Toto Touch 
bestaat uit een til-en draaiplatform 
met bedieningspaneel en past op 
elk (ziekenhuis)bed. 

€ 3.136,50 
platform +motor

Huren: € 2,99 per dag
(waarborg € 150)

www.lmzorgshop.be

Scan de QR-code of ga naar 
www.lmzorgshop.be voor 
een gratis rugscan en 
proefbehandeling!



Tussen dans en gymnastiek:  
hoe paaldansen de nieuwe hype wordt
De paaldanssport werd voor het eerst populair in de jaren tachtig in Canadese stripclubs. De oor-
sprong ervan gaat echter al verder terug. Daarvoor kijken we naar showelementen uit het Chinese 
circus. Dat is ook waar Marlies Volckaert (31), één van de oprichters van Pole Arena in Gent, haar 
inspiratie opdeed. “Ik hing al even rond aan het circus en daar stond een Chinese mast. Eindelijk had 
ik iets gevonden wat ik echt tof vond. Paaldansen leunt daar dicht tegenaan.”

Een gesprek met Gabriela Briceno en 
Marlies Volckaert, oprichters van Pole 
Arena in Gent.

Laat ik meteen met de deur in huis 
vallen. Hoe begint een mens aan paal-
dansen?
Marlies: “Ik ben volledig van nul 
begonnen. Hiervoor had ik nog nooit 
een sport gedaan waar ik mij volledig 
kon in smijten. Paaldansen was voor 
mij op dat vlak een echte openbaring. 
Ik had er onmiddellijk veel plezier in 
en het pakte mij echt vast. Voordien 
keek ik vaak met enige jaloezie naar 
mensen die een passie hadden voor 
een bepaalde sport.”
Gabriela: “Ook ik had helemaal geen 
achtergrond in paaldansen. Als kind 
heb ik wel wat gedanst en lenig was ik 
ook, maar dat kan je moeilijk beschou-
wen als een achtergrond of basis. We 
hadden wel allebei heel veel motivatie 
om er iets van te maken. Dat is nog 
altijd het belangrijkste denk ik.”

Zijn er veel mensen met een achter-
grond in gymnastiek die paaldansen?
Marlies: “Die zijn er zeker. Diegene die 
heel snel vooruitgaan in de sport heb-
ben bijna altijd gymnastiek gedaan. 
Dat geeft je heel wat voorsprong, en 
niet alleen in paaldansen. Die meisjes 
zijn vaak erg lenig, krachtig en hebben 
een heel goede coördinatie. Het is niet 
zo dat de grootste groep hier ex-gym-
nasten zijn, maar als er enkele tussen 
zitten, valt dat wel direct op.” 

In paaldansen zijn verschillende stij-
len. Waar zit het onderscheid? 
Gabriela: “De twee bekendste zijn 
waarschijnlijk 'Pole Sport' en ‘Exotic’. 
Bij de eerste is het belangrijk dat je 
mooie, flukse bewegingen maakt en 
dat je lichaam vloeiende lijnen vormt. 
De exotische stijl is meer het sexy paal-
dansen. Dat komt van de stripcultuur, 
vaak draag je daarbij ook hakken. We 
zien dat ook daarvoor echt een publiek 
is. Mensen vinden het leuk om zich 
eens volledig te laten gaan. We hebben 
dat voor beginners, maar ondertussen 
bieden we ook al lessen aan voor ge-
vorderden. Polo Sport focust meer op 
acrobatie aan de paal.”
Marlies: “Naast deze twee stijlen kan 
je bij ons ook nog heel wat andere 
zaken volgen. In de flexles focussen 
we op lenigheid, op zondag is er een 
bootcamp om sterker te worden. Maar 
alles begint met de introles. Dat is een 
introductie tot alles wat paaldansen te 
bieden heeft. Na deze les kan je kiezen 
of en hoe je verder doet. We proberen 
hier zoveel mogelijk aan bod te laten 
komen, want uiteindelijk is paaldansen 
een combinatie van techniek, kracht en 
dans.”

In paaldansen zijn er ook verscheidene 
competities. Hoe werkt dat? 
Marlies: “Wedstrijden worden georga-
niseerd voor de verschillende stijlen. 
Je zou het kunnen onderverdelen in 
een artistieke en sportieve categorie. 
Artistiek is iets vrijer. Het gaat over je 
bewegingen, de muziek en het volledi-

ge verhaal dat je brengt. De sportieve 
categorie, of Pole Sport, kan je vergelij-
ken met turnen. Er zijn een aantal ver-
plichte oefeningen waar je beoordeeld 
wordt op lenigheid en kracht. Ook elk 
afwerkingsfoutje wordt bestraft. Deze 
wedstrijden worden georganiseerd 
door het IPSF (International Pole Sports 
Federation, red.).”

“Mijn moeder had het 
er in begin wel een 
klein beetje lastig mee. 
Maar toen ik thuis een 
demonstratie gaf, was 
zij wel de eerste om 
achteraf zelf een trucje 
te proberen” 
Paaldansen heeft nog steeds een 
sensationele bijklank. Hoe ervaren 
jullie dat? 
Marlies: “Iedereen rondom mij steunt 
mij. Dat is voor mij het belangrijkste. 
Mijn moeder had het er in het begin 
wel een klein beetje lastig mee. Maar 
toen ik thuis een demonstratie gaf, was 
zij wel de eerste om achteraf zelf een 
trucje te proberen. Mijn broer vond het 
zo cool, dat hij ondertussen zelf is be-
ginnen paaldansen. Hij wilde jammer 
genoeg geen les volgen bij mij.” (lacht)
Gabriela: “Ook de mensen in mijn 
omgeving stonden daar volledig voor 
open. Zelfs op mijn werk is daar nooit 
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Marlies  
Volckaert (31)
is afkomstig uit 
Gent, haalde haar 
universiteitsdiploma 
en besloot drie jaar 
geleden haar eigen 
paaldansstudio op te 
richten.

Gabriela  
Briceno (32) 
is afkomstig uit 
Venezuela, woont 
al zeventien jaar in 
België en doet al meer 
dan zeven jaar aan 
paaldansen.(foto)



moeilijk over gedaan. Maar ik denk 
wel dat het ingewikkelder is als je 
een voorbeeldfunctie hebt zoals 
leerkracht.” 
Marlies: “Er zijn natuurlijk nog 
steeds mensen die daar vragen bij 
hebben of die dat te sexy en uitda-
gend vinden. Sommigen vinden het 
leuk om zich sexy te voelen, anderen 
doen het om sportief bezig te blijven. 
Voor ons is het allemaal gelijk en ik 
heb het gevoel dat het merendeel 
van de mensen daar weinig proble-
men mee heeft.”

“Je komt paaldansen 
en denkt dat dat mooi 
en elegant gaat zijn, 
maar in het begin is 
dat allesbehalve zo” 
Voor sommige meisjes is het een 
grote stap om te beginnen paaldan-
sen.
Marlies: “Het kan zeker confronte-
rend zijn. Je komt paaldansen en 
denkt dat dat mooi en elegant gaat 
zijn, maar in het begin is dat alles-
behalve zo. Je kijkt ook de hele tijd 
naar jezelf in de spiegel, wat voor 
sommigen, zeker in het begin, niet 
eenvoudig is. Tegelijkertijd geeft het 
mij veel voldoening als ik mensen 
doorheen de lessen zie openbloeien, 
en dat zijn er echt wel heel wat. Er ko-
men hier meisjes toe die erg verlegen 
zijn en weinig zelfvertrouwen hebben, 
maar die stappen hier steevast buiten 
met veel meer durf. Dat geldt trouwens 
ook voor mezelf.”

Paaldansen doe je dan ook niet in een 
lange broek en trui.
Marlies: “Klopt. Dat is gewoon niet 
mogelijk. Een paal is heel glad, als je 
daar met textiel op zit, dan glijd je er 
gewoon af. Je huid zorgt ervoor dat je 
blijft plakken.”
Gabriela: “Bij mij heeft het ook wel een 
tijdje geduurd alvorens ik mijn T-shirt 
durfde uitdoen. Maar naargelang je be-
ter wordt, heb je ook meer grip nodig. 

Meestal zijn hier alleen maar vrouwen, 
wat de drempel iets lager maakt. Maar 
wat helemaal niet wil zeggen dat man-
nen niet welkom zijn, integendeel!”

Wanneer kwam het idee om zelf een 
studio op te richten? 
Marlies: “Dat spookte al een tijdje 
door mijn hoofd, maar ik had het nog 
tegen niemand uitgesproken. Alleen 
zag ik dat niet zitten. De enige persoon 
met wie ik die uitdaging wou aangaan 
was met Gabriela.”
Gabriela: “Ik had nooit echt die 
ambitie, maar mijn vriend had het wel 
al een paar keer aangehaald. Op een 
gegeven moment kwam het eens ter 
sprake met Marlies. Zij was daar zo 
enthousiast over dat we er volledig 
voor gegaan zijn. In november 2019 
zijn we opgestart en in januari 2020 

gingen de eerste lessen al door. We 
zijn begonnen met vijf lessen per week 
op drie dagen. Ondertussen zijn er al 
zes lesdagen, twee zalen – binnenkort 
zelfs drie – en negen lesgeefsters. Dat 
toont ook aan dat paaldansen wel echt 
in de lift zit.”

www.polearena.be
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Sportprikkel
Kriebelt het bij jou ook om te 
sporten? LM geeft je een financieel 
duwtje in de rug. Jongeren onder 
18 jaar krijgen 35 euro per jaar 
terug. Ben je ouder dan 18 jaar en 
aangesloten bij een sportclub? 
Dan krijg je tot 25 euro per jaar 
terug.
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Wanneer moet je steun van het OCMW 
terugbetalen ?
Bij het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van je gemeente kan je terecht 
wanneer je geldzorgen of andere tekorten hebt.

Het OCMW kan niet enkel een leefloon 
toekennen aan minderbedeelden, maar 
ook op andere manieren sociale bij-
stand verlenen. Deze bijstand kan bij-
voorbeeld bestaan uit het betalen van 
kosten die verband houden met een 
verblijf in een woonzorgcentrum. 
Er kan ook sprake zijn van toelagen 
voor verwarming, elektriciteit of huur. 
De mogelijkheden zijn talrijk.

Kinderen hebben een onderhouds- 
plicht wanneer hun ouders in een rust-
huis worden opgenomen. Ouders en 
kinderen zijn elkaar levenslang onder-
houd verschuldigd, indien er sprake 
is van een behoeftige toestand.  Een 
soort financiële noodsituatie als het 
ware. Heeft de ouder onvoldoende in-
komsten dan kan het zijn dat de kinde-
ren als onderhoudsplichtigen (een deel 
van) het leefloon of de bijstandskosten 
moeten terugbetalen aan het OCMW. 

Het OCMW kan vaststellen dat er een 
onderhoudsplicht rust op (meerderja-

rige) kinderen. In dat geval zullen de 
kinderen de sociale voordelen moeten 
bekostigen die het OCMW toekent. In 
de meeste gevallen is er wel een maxi-
mumbedrag voorzien. Vaak zullen de 
kinderen hier geen bezwaar tegen heb-
ben. Maar af en toe gebeurt het dat er 
een verstoorde familieband is. Dit zijn 
delicate kwesties. 

De beslissing van het OCMW kan door 
de onderhoudsplichtigen worden 
betwist voor het vredegerecht. De 
vrederechter zal nagaan of er billijk-
heidsredenen zijn. In bepaalde om-
standigheden kan er een uitzondering 
op de regel worden toegestaan. Een 
billijkheidsreden is een open begrip. 
De rechtspraak zit niet altijd op dezelf-
de lijn. Het kan alle kanten op. Soms 
wordt geoordeeld dat er helemaal geen 
contact meer mag zijn tussen ouders 
en kinderen, en dit voor een lange pe-
riode. In mildere vonnissen wordt een 
ontwrichting van de relatie met de ou-
ders aanvaard, zonder dat het contact 

volledig moet verbroken zijn. Het kan 
bijvoorbeeld gaan om beledigingen 
of minachting vanwege de ouders. De 
eigen financiële situatie van de onder-
houdsplichtige kan ook een rol spelen. 
Het zijn hoe dan ook  moeilijke en emo-
tionele procedures. Het is niet eenvou-
dig om dergelijke feiten te bewijzen.

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

KEN JE RECHT 

Opening nieuw 
kinderdagverblijf 
Lemmieland in Hamme

Meer info of een plaatsje 
reserveren? E-mail naar 
info@lemmieland.be 
of bel 09 235 24 71.
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Kathleen 
Aerts (43) 
is al zingend geboren en 
was meer dan tien jaar 
actief als zangeres bij 
K3. Ze is afkomstig uit de 
Kempen en woont nu met 
haar gezin in Zuid-Afrika. 

Steven 
Van Hoof (35) 
is geboren en getogen in 
de Kempen, maar woont 
ondertussen bijna zeven 
jaar in Zuid-Afrika. In 
een vorig leven was hij 
politieman. 
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OP DE GEZONDHEID VAN

Van de Kempen naar Zuid-Afrika
Meer dan tien jaar stond Kathleen Aerts bekend als ‘de blonde’ van K3. Ondertussen runt ze samen 
met haar man, Steven Van Hoof, al zeven jaar een reisbureau op, zo zegt ze zelf, één van de mooiste 
plaatsen ter wereld: Zuid-Afrika. “Ik ben dankbaar dat ik vele jaren in de showbizz heb mogen mee-
draaien, maar ik heb op het juiste moment afscheid genomen. De droom om iets anders te doen was 
altijd aanwezig.”

In 2015 zetten jullie de stap. De verhuis 
naar Zuid-Afrika was een feit. 
Kathleen: “In 2015 zijn we officieel 
verhuisd, maar daarvoor kwamen we 
al heel vaak naar hier. Als het in België 
winter is, is het in Zuid-Afrika zomer. 
De Belgische winters spendeerden wij 
dus meestal onder de Zuid-Afrikaanse 
zon. Steven en ik hebben daar dan 
samen ons reisbureau opgestart. We 
zijn begonnen met ons twee, maar 
ondertussen werken we samen met een 
fantastisch team.”

Zijn jullie zeven jaar later nog steeds 
tevreden met die keuze? 
Steven: “Absoluut. Het was een door-
dachte keuze die we niet van vandaag 
op morgen gemaakt hebben. Van 2008 
tot 2015 zijn we daar lang, kort, zomer 
en winter dikwijls geweest. Dat is 
natuurlijk ook wel noodzakelijk als je er 
een reisbureau wil openen. Je moet de 
mooiste plekjes ontdekken en lokale 
mensen leren kennen. Dat wil dan 
nog niet zeggen dat je zeker klanten 
zal hebben, maar ook dat is snel goed 
gekomen.”

Hoe was het om als rasechte Kempenaars 
jullie thuisbasis achter te laten? 
Steven: “Wij ervaren het niet als iets 
dat we achtergelaten hebben. We 
vergelijken het vaak met Zuid-Frankrijk. 
Naar daar is het tien uur rijden, naar 
ons is het tien uur vliegen. We hebben 
ons Belgisch paspoort ook niet zomaar 
weggesmeten hè. In onze perceptie zijn 
wij geen grote avonturiers, maar het 
is natuurlijk wel een grote stap die we 
genomen hebben.”

Kathleen: “Beide landen voelen voor 
ons aan als thuiskomen. We dragen 
België zeker nog in ons hart, maar 
Zuid-Afrika is ook echt een prachtige 
plek.”

“In onze perceptie 
zijn wij geen grote 
avonturiers, maar het is 
natuurlijk wel een grote 
stap die we genomen 
hebben” 
Wat is het eerste dat jullie doen eens je 
terug bent in België? 
Kathleen: “Wij zijn best wel fervente 
frituurbezoekers eens we hier terug 
zijn. Dat is iets wat onze jongens wel 
missen. Culinair hervallen we vrij snel 
terug in de Belgische gewoontes. In 
Zuid-Afrika eten we bijvoorbeeld een 
pak gezonder. Dat is ook makkelijker 
met het mooie weer. Een fris slaatje 
smaakt beter bij warme temperaturen.”
Steven: “De peter van één van onze 
kinderen heeft een frituur. Altijd een 
goed excuus om daar meteen langs te 
gaan!” (lacht)

Kathleen, jou kennen we vooral van K3. 
Mis je dat leven? 
Kathleen: “Helemaal niet eigenlijk. 
Elke leeftijd heeft zijn charmes en ik 
heb op het juiste moment afscheid 
genomen. Ik zing wel nog elke dag, dat 
zal altijd mijn hobby blijven. Toch had 
ik toen nood aan een nieuwe uitda-
ging die helemaal niets met muziek te 

maken had, maar waar ik toch mijn ei 
in kwijt kon. Met het reisbureau maak 
ik mensen gelukkig en dat deed ik ei-
genlijk ook tijdens mijn muziekcarrière. 
Mensen een leuk moment bezorgen, is 
misschien wel de rode draad doorheen 
mijn leven.”

Jullie twee kinderen zijn ook op jonge 
leeftijd mee verhuisd. Hoe ging dat voor 
hen? 
Steven: “Hun jonge leeftijd was een 
groot voordeel. De jongste was één 
jaar, die besefte het dus nog niet echt. 
De oudste wel al, maar die heeft zich 
heel snel aangepast. Ze gaan naar 
school en sporten, dus ze maakten 
snel vriendjes. Ondertussen spreken 
ze vloeiend Nederlands, Engels en ook 
Afrikaans. Dat zorgt ervoor dat ze overal 
snel geïntegreerd raken.”

Zijn de ouders ook zo taalkundig aange-
legd? 
Kathleen: “Afrikaans gebruiken wij niet 
zo veel. We verstaan het goed en spre-
ken het ook wel een beetje, al is het 
wel met een westers accent. Maar als 
je mooi algemeen Nederlands spreekt 
verstaan ze je hier ook al vrij goed, dat 
is een voordeel.”
Steven: “In Zuid-Afrika alleen al zijn 
er elf officiële talen. Het is dus niet zo 
dat je met Afrikaans overal terechtkan. 
Maar het is erg gelijkaardig aan het Ne-
derlands. Je zou het kunnen vergelijken 
met een Oost-Vlaming en een Kempe-
naar die elkaar moeten begrijpen. Dat 
lukt alleen als ze beiden AN spreken.” 
(lacht) 



Must see in Afrika voor 
Kathleen en Steven

1. Gorilla’s in Rwanda 
 en Oeganda

2. Te voet de Kilimanjaro op

3. De wijnlanden in Franschhoek

4. Safaritocht om de Big Five 
 te spotten

5.  Ballonvlucht boven 
 de woestijn in Namibië

Hoe is het om als koppel een bedrijf te 
runnen? 
Kathleen: “Voor veel mensen zou het 
lastig zijn om 24 uur per dag met je 
partner samen te werken, maar bij ons 
gaat dat eigenlijk perfect. Wandelingen 
of fietstochten zijn dikwijls onze beste 
meetings. Alleen als de kindjes zeggen: 
‘mama en papa, nu even geen werk’, 
draaien we de knop om.”

“Onze romantische 
avonden met een fles 
wijn gaan dikwijls 
niet over onze eigen 
volgende reis, maar over 
iemand anders z’n reis” 
(lacht)

Steven: “Dat is het enige nadeel. Onze 
romantische avonden met een fles wijn 
gaan dikwijls niet over onze eigen vol-
gende reis, maar over iemand anders 
z’n reis. (lacht)
Een reisbureau is geen nine to five job. 
Mensen bespreken hun plannen nu 
eenmaal eerder ‘s avonds. Het voordeel 
is dat je partner dat begrijpt en weet 
waarom je dat videogesprek nog moet 
doen om elf uur ‘s avonds.”

De coronacrisis heeft de reissector 
zwaar getroffen. Hoe was dat voor 
jullie? 
Steven: “Zoals voor iedereen in de reis-
sector waren het niet de leukste zestien 
maanden. Gelukkig doen we dit al even 
en hebben we een goeie reputatie 
opgebouwd. De mensen hebben ver-
trouwen in ons en in onze organisatie. 
De meeste mensen herboeken in plaats 
van te annuleren. Daarnaast heeft coro-
na er ook voor gezorgd dat veel mensen 
nu toch die reis plannen waar ze al zo 
lang van dromen.”
Kathleen: “Veel mensen staan te 
popelen om te reizen. Er wordt zelfs al 
geboekt voor 2022 en 2023. We merken 
ook dat het budget vaak hoger ligt dan 
voorheen.”

Momenteel loopt een realityreeks bij 
VTM 2 waarin jullie op zoek gaan naar 
een guesthouse. Hoe verloopt dat? 
Kathleen: “We zijn heel lang op zoek 
geweest en de kijkers waren getuige van 
de ups en downs die daarmee gepaard 
gingen. Maar zoals iedereen kon zien in 
Villa Zuid-Afrika is onze droom eindelijk 
werkelijkheid geworden: We hebben het 
guesthouse gevonden. We hadden ver-
wacht dat de zoektocht iets makkelijker 
zou zijn door de coronacrisis, maar dat 
was het dus absoluut niet. Er stond veel 
te koop, maar jammer genoeg niet veel  
in de solden.” (lacht)

Hoe was het om de camera’s dag op 
dag in jullie gezicht te hebben? 
Steven: “Ik had altijd gedacht – en ook 
wel een beetje gehoopt – dat reality-tv 
geënsceneerd was. Dat is het dus 
totaal niet. Op een bepaald moment 
was ik aan het bellen met de bank in 
Zuid-Afrika. Dat loopt niet altijd even 
gesmeerd, waardoor ik mij best kwaad 
maakte. Op dat moment besef je dat 
heel Vlaanderen dat te zien krijgt. Al 
zullen veel mensen zich daarin ook wel 
herkennen.” (lacht)

Villa Zuid-Afrika is maandag te zien op 
VTM 2 om 21u30.

www.stieviewondertours.com
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Proficiat

Afstuderen
LM GEEFT JE EEN EXTRA DUWTJE IN DE RUG OM EEN VLOTTE START TE 

MAKEN NA JOUW SCHOOLCARRIÈRE. 
 WEBSITE

Alle details over voordelen en diensten, 
info over de ziekteverzekering of 
actuele gezondheidsinformatie? Je 
vindt het op www.lmziekenfonds.be. Je 
vindt er ook zes tools. Daarmee ontdek 
je onder andere het goedkoopste 
geneesmiddel, terugbetalingstarieven, 
info over zorgverleners in je buurt en de 
kosten van een ingreep.

 FACEBOOK EN INSTAGRAM
Het laatste nieuws, filmpjes of 
wedstrijden? Volg ons op 
www.facebook.com/LMovl. 
Op Instagram vind je onze berichten 
via lm.levensmomenten.

 E-LOKET APP
Een handig overzicht nodig van je 
terugbetalingen, e-attesten en 
persoonlijke gegevens? Download dan 
de e-Loket app van LM via de App Store 
of Google Play!

 TELEFOON EN E-MAIL
Je kan ons van maandag tot en met
donderdag contacteren tussen 8 en  
17 u. Op vrijdag kan dat tot 16u30.  
Bel naar 09 223 19 76.
Mailen kan naar info.ov@lm.be.

 CHATTEN
Meer weten over je dossier? Een vraag
over zorg? Of zoek je andere info? Dan 
kan je op www.lmziekenfonds.be 
chatten met een medewerker. Elke 
werkdag tot 17u (op vrijdag tot 16u30) 
en op zaterdagvoormiddag 9-12u. Zoek 
rechtsonder naar het blauwe balkje,  
vul je gegevens in en ga van start!

  E-LOKET
Met het e-Loket kan je tal van
ziekenfondszaken thuis regelen. Wat 
dacht je van terugbetalingen opvolgen, 
blauwe klevers aanvragen of attesten 
afdrukken? Breng je online kantoor 
(www.lmziekenfonds.be) een bezoekje!

  LM ZORGPUNT
We zijn 24 uur op 24, 7 dagen op 7 
bereikbaar voor al je dringende 
zorgvragen op 078 050 551.

 SERVICE, SERVICE, SERVICE
Voor een lage ledenbijdrage reken je bij
ons op een persoonlijke service. Op
kantoor, telefonisch of online? Het
maakt niet uit wat je kiest: 
enthousiaste medewerkers staan voor 
je klaar. We helpen je verder met alle 
vragen rond je gezondheid! Kiezen voor 
LM is kiezen voor een modern aanbod 
voordelen en diensten.

 HOE AANSLUITEN BIJ LM?
De aansluiting of overstap is gratis. Het
lidgeld bedraagt 85,20 euro per jaar.

Je aansluiting of overstap is zo 
geregeld. Regel je aansluiting online op 
www.lmziekenfonds.be, kom langs in 
een LM-kantoor of vraag een 
huisbezoek aan via 09 223 19 76 of 
info.ov@lm.be. En maak je geen 
zorgen, we regelen alles met je huidige 
ziekenfonds.

 PERSOONLIJK GESPREK
Kom naar een van onze kantoren voor 
een gesprek met een LM-medewerker, 
een maatschappelijk werker, 
adviserend arts, juridisch expert of 
zorgconsulent.
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Eczeem onder de loep
Eczeem is een van de meest 
voorkomende huidaandoenin-
gen. Naar schatting heeft maar 
liefst twintig tot dertig procent 
van de volwassenen er ooit last 
van. Dermatoloog Griet Voet 
van Dermatologie Gent neemt 
eczeem onder de loep.

Wat is eczeem?
“Eczeem is een verzamelnaam voor 
rode en/of schilferende, vaak jeukende 
huidaandoeningen waarbij de huid 
ontstoken is. Eczeem komt voor in alle 
leeftijdscategorieën. Regelmatig treedt 
eczeem op in elleboog- of knieplooien, 
maar ook op het gelaat, de handen, de 
voeten, de geslachtsdelen of elders op 
het lichaam kan eczeem voorkomen.”

Welke verschillende soorten eczeem 
bestaan er?
“Het belangrijkste is om een onder-
scheid te maken tussen atopisch en 

niet-atopisch eczeem. Een atopisch 
eczeem is de meest voorkomende vorm 
van eczeem en is erfelijk. Het begint 
meestal op jonge leeftijd, later kunnen 
andere klachten optreden zoals hooi-
koorts of astma. Bij atopisch eczeem is 
de huidbarrière verstoord waardoor de 
huid gevoeliger en droger is. De huid is 
ook meer doorlaatbaar voor allergenen 
of bacteriën waardoor een contactaller-
gie kan ontstaan of een geïnfecteerd of 
besmet eczeem.”

“Contacteczeem is een vorm van ec-
zeem waarbij de oorzaak van buitenaf 
komt, namelijk van stoffen waarmee 
je in aanraking komt. Contacteczeem 
kan worden onderverdeeld in allergisch 
contacteczeem en irritatief contactec-
zeem. Bij irritatief contacteczeem is er 
geen allergie maar wordt het eczeem 
veroorzaakt door rechtstreekse irritatie 
van een agressieve stof. Wie atopisch 
is, heeft een verhoogde kans om een 
contactallergie te verwerven omwille 
 van een gestoorde huidbarrière. Op 

heden hebben veel mensen last van 
handeczeem door het veelvuldig 
wassen en ontsmetten van de handen 
omwille van de coronamaatregelen. Dat 
is een goed voorbeeld van een  
irritatief contacteczeem. Wanneer je 
stopt met je handen veelvuldig te was-
sen en ontsmettingsgel te gebruiken, 
zullen de klachten dan ook verbeteren 
en verdwijnen.”

Wat is de oorzaak van eczeem?
“Bij veel patiënten is eczeem gene-
tisch bepaald en dus erfelijk van bij de 
geboorte. Er is een verstoorde huidbar-
rière waarschijnlijk door een verminder-
de hoeveelheid eiwit (fillagrine) in de 
huid. De natuurlijke vetbarrière van de 
huid is niet goed aangelegd, waardoor 
een droge huid ontstaat. Dat wordt 
beschouwd als een belangrijke oor-
zakelijke factor van eczeem. De droge 
huid zet vervolgens een ontstekingsre-
actie in gang waardoor het beeld van 
eczeem ontstaat. Eczeem kan ook op 
latere leeftijd ontstaan omwille van 

DOSSIER 
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verschillende redenen. Bij vrouwen na 
de menopauze bijvoorbeeld is de huid 
droger door hormonale veranderingen. 
Eczeem kan ook ontstaan als reactie op 
een bepaald medicijn of een onderlig-
gend ziekteproces in het lichaam.”

Hoe kan je eczeem herkennen? Wat 
zijn de symptomen?
“Roodheid, droogte of schilfering en 
jeuk zijn de belangrijkste kenmerken 
van eczeem. Eczeem kan ook gepaard 
gaan met rode bultjes, korstjes en 
blaasjes. Een variant is nummulair ec-
zeem, dat gaat gepaard met muntgrote 
(1-4 cm) ronde of ovale rood-schilferen-
de vlekken over het hele lichaam.”

Bestaat er een behandeling voor 
eczeem?
“Het is belangrijk om dagelijks een 
goede lichaamsverzorging en/of 
onderhoudsbehandeling uit te voeren 
met producten op doktersvoorschrift. 
Je huid voldoende hydrateren is een 
must. Beperk je wasfrequentie tot twee 
keer per week als je veel last hebt van 
eczeem en gebruik wasolie in plaats 
van gewone zeep. Daardoor zal de huid 
minder uitdrogen.”

“Tijdens een opstoot van eczeem of 
in de acute fase, smeer je best eens 
intensief een cortisonecrème of -zalf op 
voorschrift van je arts. Dat zal de ont-
stekingsreactie van de huid snel doen 
verminderen. Langdurig cortisone sme-
ren geeft echter een verdunning van de 
huid. Om de nood aan cortisonecrème 
te verminderen, zijn er immuunmodu-
lerende crèmes op de markt (Elidel of 
Protopic).”

“Een antihistaminicum kan voorge-
schreven worden om jeukklachten 
te verbeteren. Bij contacteczeem is 
het belangrijk om contact met de 
allergische substantie te vermijden; 
uitgebreide lijsten met toegelaten en 
niet-toegelaten producten kunnen 
worden opgesteld na het uitvoeren van 
allergietesten bij je dermatoloog.
Behandelingen met uv-licht of systeem-

medicatie behoren tot de mogelijkhe-
den voor patiënten met een matig of 
ernstig eczeem.”

Heb je tips voor mensen met eczeem? 
Hoe kunnen ze de klachten verlichten?
“Een goede huidverzorging is een 
must in de behandeling van eczeem en 
dat doe je best met producten uit de 
apotheek. Producten uit de supermarkt 
schieten dikwijls tekort. Niveacrème 
bijvoorbeeld kan vettig zijn of aanvoe-

len maar het hydrateert de huid vaak 
onvoldoende. Gewone zeep of dou-
chegel is ook vaak te agressief voor de 
huid en gaat de huid extra uitdrogen. 
Koop beter een zachte wasolie bij de 
apotheek.”

“Ook voedingssupplementen (bijvoor-
beeld Aomix of Elteans) kunnen je huid 
extra beschermen tegen droogte. Het is 
zeker het proberen waard voor wie veel 
hinder ervaart.”

 

 Eczeem is een  
 allergische reactie
“Eczeem is niet altijd een aller-
gische reactie. Het kan optreden 
door een allergie maar het kan ook 
ontstaan door irritatie.”

 Het weer heeft een   
 invloed op eczeem
“In de winter heb je vaker last van 
eczeem omdat de huid minder 
uv-blootstelling heeft en droger is. 
Wie last heeft van eczeem, doet er 
goed aan om een zonvakantie te 
plannen in de winter. Uiteraard wel 
met de nodige maatregelen zoals 
gebruik van zonnecrème om de 
huid te beschermen.”

 Eczeem is 
 besmettelijk
“Eczeem is niet besmettelijk. Enkel 
wanneer er een bacteriële surin-
fectie ontstaat zoals bij impetigo 
of krentenbaard bij kinderen, is er 
sprake van besmettelijkheid.”

 Water en zeep maken   
 eczeem erger
“Water en zeep drogen de huid uit. 
Het is belangrijk om bij klachten 
van eczeem je wasfrequentie te ver-
minderen en een zachte wasolie en 
een goede hydraterende crème van 
de apotheek te gebruiken. Hydra-
teer je huid zeker na het wassen en 
zo nodig tweemaal per dag. Ga je 
veel zwemmen, dan kan je voor het 
zwemmen een specifieke barrière-
crème aanbrengen. Deze crème legt 
een film tussen je huid en het water 
en zal je huid extra beschermen.”

 Krabben maakt 
 eczeem erger
“Eczeem geeft jeuk en dat maakt 
krabben onvermijdelijk. Krabben be-
schadigt de huid waardoor besmet-
ting met bacteriën kan ontstaan en 
de huidinfectie toeneemt. We krijgen 
dan een gesurinfecteerd eczeem 
waarvoor antibiotica nodig is.”

Neem een kijkje op www.lmzorgshop.be voor zeepvrije doucheolies,  
lotions en andere verzorgende producten.

FEIT FABEL
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Koen  
Van Renterghem (58) 
is diensthoofd urologie 
van het Jessa Ziekenhuis 
in Hasselt. Hij is gespecia-
liseerd in andragologie en 
helpt mensen met erectie- en 
vruchtbaarheidsproblemen 
en problemen met de penis. 
Daarnaast is hij een van de 
grootste implanteurs van 
erectieprothesen in Europa. 
In 2021 deed hij mee met het 
Play 4-programma Topdok-
ters waar hij het taboe rond 
erectie- en incontinentiepro-
blemen wou doorbreken.
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“De penis is de antenne van het hart”
Erectieproblemen komen meer voor dan je denkt. In de groep mannen boven de veertig jaar heeft 
gemiddeld één op twee er last van. Toch is het taboe om erover te spreken nog groot. Mensen denken 
dat het normaal is, terwijl erectieproblemen kunnen duiden op het begin van andere problemen met 
hart-en bloedvaten. Op tijd naar de dokter gaan is de boodschap. Uroloog Koen Van Renterghem wil 
het probleem bespreekbaar maken.

Hoeveel mannen hebben last van  
erectieproblemen?
“Waar vaak naar verwezen wordt is de 
MMAS, de Massachusetts male aging 
study uit 1994. Eén op twee mannen 
ouder dan veertig jaar krijgt te maken 
met erectieproblemen. Hoe ouder man-
nen worden, hoe meer kans op erectie-
problemen. Het komt dus vrij veel voor 
en is zeker niet uitzonderlijk.”

Knipperlicht

Wat is het profiel van mannen die je 
ziet in je praktijk?
“Vaak zijn dat rokers, mensen met dia-
betes, een hoge cholesterol, een hoge 
bloeddruk of morbide obesitas. Alles 
wat voor de bloedvaten slecht is, is dat 
ook voor de erectie. Een uitspraak die 
ik graag doe is: de penis is de antenne 
van het hart. De bloedvaten in de zwel-
lichamen hebben een diameter van am-
per anderhalve millimeter. Het bloedvat 
dat het hart van bloed voorziet, is drie 
à vier millimeter breed. Dat is drie keer 
breder dan de bloedvaten in de penis. 
Hoe kleiner het bloedvat, hoe sneller 
het verstopt. Erectieproblemen gaan 
vaak vooraf aan hart- of bloedvatpro-
blemen. Een erectieprobleem kan je 
vergelijken met een knipperlicht op het 
dashboard van een auto. Het is daarom 
heel belangrijk om dat te laten nakij-
ken. Het kan een symptoom zijn van 
een andere ernstige ziekte.”

Hoe lang lopen mannen gemiddeld 
rond met hun erectieprobleem? 
“De meeste mannen spreken er niet 

graag over omdat ze zich schamen. Ze 
lopen er soms jaren mee rond vooral-
eer ze de stap zetten naar een dokter. 
Wat dan jammer genoeg nog te vaak 
gebeurt, is dat hun huisdokter hen 
onvoldoende informeert. Ze worden 
wandelen gestuurd met de mededeling 
dat het normaal is en aan de leeftijd 
ligt. Of ze krijgen een staaltje Viagra 
toegestopt zonder enige uitleg. Die 
man neemt dan het pilletje en wacht 
tot er iets gebeurt. Je kan zo vijf jaar 
wachten want die pillen werken alleen 
als je opgewonden bent. Als dat niet 
helpt, gaan mannen het vaak geen 
tweede keer meer vragen. Ze zijn hun 
moed verloren.” 

“Een erectieprobleem 
kan een symptoom zijn 
van een ander ernstig 
probleem” 
“Wat ook gebeurt is dat ze te horen 
krijgen dat er geen andere oplossin-
gen zijn. Er is natuurlijk wel nog een 
oplossing: een erectieprothese. Dat 
is een implantaat dat werkt met een 
pompje in de balzak. Als de man een 
erectie wil krijgen, duwt hij op het 
pompje en wordt er water gepompt 
in de geïmplanteerde zwellichamen. 
Jammer genoeg is dat implantaat nog 
steeds niet genoeg bekend hoewel het 
al bestaat sinds de jaren zeventig. In 
België worden per jaar driehonderd 
erectieprothesen geplaatst. Daarvan 
doe ik er de helft.”

“Impotentie wordt vaak 
gezien als iets normaal, 
dat is het niet”

Laatste oplossing

Wanneer kom je in aanmerking voor 
een erectieprothese?
“Een erectieprothese is de laatste op-
lossing, nooit de eerste. Ik wil ook altijd 
de partner zien in het verhaal. Heel wat 
partners appreciëren het namelijk niet 
dat hun man zegt dat ze een pilletje 
genomen hebben en dan seks moeten 
hebben. Zo werkt het natuurlijk niet. 
Die koppels zijn niet geholpen met een 
pil of spuit. Je moet eerst alle andere 
niet-operatieve behandelingen beke-
ken, besproken of geprobeerd hebben 
vooraleer je in aanmerking komt voor 
een erectie-implantaat.”

Waarom rust er nog zoveel taboe op 
erectie- en incontinentieproblemen?
“Incontinentie en impotentie worden 
vaak gezien als iets normaal, maar 
dat is het natuurlijk niet. Incontinen-
tie komt vaker voor bij vrouwen dan 
bij mannen, daarom is het taboe ook 
groter bij mannen. Er zijn nochtans 
oplossingen. Ik plaats regelmatig sfinc-
terprothesen, dat is een implantaat met 
een pompje om de sluitspier te openen 
en te sluiten. Dat kan de levenskwali-
teit van patiënten toch enorm verbete-
ren. Het is belangrijk om te weten dat 
mannen zeker niet alleen zijn met hun 
probleem. Praat erover, dan kan er naar 
een oplossing gezocht worden.”
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Wouter 
Maenhaut (33)
is eventmanager van oplei-
ding en werkt al jarenlang 
in de event- en gaming-
sector. 



20 20

©
 F

ie
n 

So
en

s

VRIJ ONDERNEMEN

Gentse gamers krijgen eigen hotspot
In het buitenland zie je het al vaker, maar bij ons is het nieuw in het straatbeeld: een café voor ga-
mers. Met Barvatar willen Wouter, Filip en Olivier een plaats creëren waar de online game gemeen-
schap elkaar fysiek kan ontmoeten. “Het is een ontmoetingsplaats voor fervente gamers, maar even-
goed voor jongeren, vrienden of collega’s die willen ontspannen met een laagdrempelig spelletje.”

Onze redactie sprak met Wouter Maenhaut, bezieler van het 
project.

Met Barvatar ben je niet aan jouw proefstuk toe. Je bent al 
langer actief in de sector.  
“Ik ben ooit afgestudeerd als eventmanager. Ik begon mijn 
eigen bureau en had al snel enkele klanten in de gamingwe-
reld. Na enkele jaren heb ik een tweede bedrijf opgestart, 
tournamentcenter. Daarmee organiseren we tornooien van 
kaartspelen in Europa. Het meest bekende spel is waar-
schijnlijk Pokémon. Daar ging voor de pandemie al mijn tijd 
naartoe. Ik zat meerdere keren per maand in Londen en het 
bedrijf had twintig medewerkers, nu zijn dat er nog acht. 
We verwachten wel dat er een aantal terugkeren zodra we 
opnieuw evenementen kunnen organiseren.”

"Op internationaal vlak staan ze al 
heel ver op het vlak van esports” 
Zo kwam er tijd vrij voor andere projecten?  
“Ik had onverwachts wel wat tijd om na te denken over ande-
re plannen. We gingen van zestig evenementen per jaar naar 
nul. Doordat ik normaal veel in het buitenland vertoef, zag ik 
daar de ontwikkelingen. Er werden heel wat lokale projecten 
opgestart. Op internationaal vlak staan ze al heel ver op het 
vlak van esports (electronic sports).”

Hoe moet je Barvatar zien als je niet thuis bent in de  
gamingwereld?  
“Het is eerst en vooral een ontmoetingsplaats waar de online 
gemeenschap fysiek samenkomt. We hebben een aanbod 
waar verschillende doelgroepen aan hun trekken komen. De 
professionele gamers kunnen bij ons terecht voor tornooi-
en in verschillende spelen. We zullen ook meer dan twintig 
computers ter beschikking hebben. Die zullen we gebrui-
ken tijdens de tornooien en kunnen ook benut worden als 
trainingsfaciliteit. Anderzijds hebben we ook een aanbod 
voor de mensen die puur voor het plezier eens een spelletje 
spelen. Familie, vrienden of collega’s kunnen hier een drank-

je nuttigen en tegelijk een spelletje spelen op de PlayStation 
of Xbox. Tot slot hebben we ook een aanbod voor bedrijven. 
Onze bar is iedere dag open vanaf tien uur en is perfect 
geschikt voor een teambuilding.”

Is Barvatar gelijkaardig aan succesvolle voorbeelden in het 
buitenland?  
“Toch wel. Vooral in Engeland en in Amerika zijn al heel wat 
voorbeelden te vinden. Sommigen zijn echte gamingcenters. 
Daar vind je alleen computers voor fervente gamers. Ande-
ren zijn een bar met enkele consoles en soms zie je ook een 
club of trainingscenter verschijnen. Wij proberen die drie 
elementen te combineren. Het is de bedoeling om op termijn 
Barvatar ook in andere steden te openen.”

Esports groeit heel snel. Hoe willen jullie daar een rol in 
spelen?   
“Net zoals in de reguliere sport heb je een piramide. In de 
basis leer je het spel kennen. Daarna speel je het spel. Wil je 
er echt goed in worden, dan volg je een opleiding of sluit je 
je aan bij een club. Zo kan je in competitie beginnen spelen. 
In de Belgische esports ontbreken de clubs, opleidingen of 
lokale initiatieven. Daar zien we echt kansen. Zo ben ik op 
zoek gegaan naar partners die er ook zo over denken.”

En die partners vond je in Filip en Olivier. 
“Samen met hen heb ik dit verhaal opgestart. Olivier is al 
vijftien jaar actief in alles wat te maken heeft met hospitality 
en events. Filip daarentegen draait al twintig jaar mee in 
de esportwereld. Vroeger speelde hij zelf, daarna werd hij 
teamleider en ondertussen heeft hij al een aantal jaar zijn 
eigen team. Hij weet dus wat er leeft bij gamers in België. 
Ik hou mij meer bezig met de strategische uitbouw van het 
bedrijf. We hebben alle drie onze expertise en zijn zo heel 
complementair.”

Barvatar opent de deuren in het najaar in Shoppingcenter 
Gent Zuid. 

www.barvatar.com 
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Geert  
Naudts (39) 
is sinds 2003 actief in de 
festivalsector. Met zijn be-
drijf FestiTent verhuurt hij 
kant-en-klare tenten aan 
festivalgangers. Ondanks 
de zware klap van corona, 
nam FestiTent in april de 
tipi’s over van Festipi, hun 
Nederlandse concurrent 
die failliet ging. 
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Geen gedoe met FestiTent 
Mensen die graag een festival bijwonen, maar 
liever niet zeulen met tenten, slaapzakken en 
hoofdkussens kunnen terecht bij FestiTent. Het 
idee erachter is simpel. Je bestelt een FestiTent 
en op de dag van het festival staat er op de 
festivalcamping een tent voor je klaar. De co-
ronacrisis betekende een ware mokerslag voor 
Geert Naudts van FestiTent. Maar dankzij slimme 
zetten kon het bedrijf zijn verlies tot een mini-
mum herleiden. In april van dit jaar nam het zelfs 
het materiaal over van de failliete Nederlandse 
concurrent Festipi.

Sinds zijn studententijd is Geert Naudts actief in de festi-
valsector. Achttien jaar geleden richtte hij FestiCamp op. 
“Wat een architect doet met een bouw, doen wij met een 
festivalcamping. We ontwerpen een camping op maat van 
het festival, bouwen en baten die zelfs uit.” Het idee van 
kant-en-klare tenten groeide in Geerts hoofd toen hij merkte 
dat de noden van festivalgangers veranderden. “FestiTent 
trekt volop de kaart van het gebruiksgemak.” 

FestiTent sluit een overeenkomst met een festivalorganisator 
waarbij het zijn tenten mag aanbieden aan de bezoekers. 
“Via onze webshop op de website boeken zij hun tent recht-
streeks bij ons. Op de dag van het festival checken ze in en 
staat hun FestiTent klaar. Met een richtprijs van vijftien euro 
per persoon per nacht, is een FestiTent betaalbaar voor ie-
dereen die wil kamperen.” Daarbovenop kan je accessoires 
bijnemen zoals een luchtmatras, slaapzak, een hoofdkussen 
en een campingstoel en/of -tafel vanaf tien euro. “We zijn 
eigenlijk meer een reisbureau dan een verhuurbedrijf. We 
leveren echt een service die veel weg heeft van een reis. Het 
rechtstreekse contact met de consument is voor ons heel 
belangrijk.”

Kluizenaars
Amper een maand voordat het eerste festival zou plaats-
vinden in 2020, kwam de festivalsector tot stilstand. “De 
coronacrisis betekende een klap voor FestiTent, dat is een 
open deur intrappen.” FestiTent kon echter het verlies 
minimaal houden door slimme maatregelen te nemen. “Op 
zakelijk gebied hebben we heel snel geschakeld. We hebben 
onmiddellijk met de bank samen gezeten om overbruggings-
kredieten aan te vragen. Jammer genoeg hebben we ook de 

pijnlijke beslissing moeten nemen om vier van de negen 
werknemers te laten gaan. Toch ben ik blij dat we dat toen 
gedaan hebben want zo hadden we snel onze kosten onder 
controle.” Daarbovenop kregen ze het daaropvolgende jaar 
van de huisbaas vijftig procent korting op de huur van de 
kantoren en het magazijn. 

“We zetten alles stop, zowel de verzekeringen als de onder-
houdscontracten. Het ging zelfs op het bizarre af dat we de 
koelkasten uittrokken om stroom te besparen. We drukten 
op de pauzeknop en leefden als een soort van kluizenaars 
op kantoor. Dat allemaal heeft ervoor gezorgd dat we het re-
latief goed gedaan hebben. We hebben eigenlijk minder dan 
vijftig procent van het in april voorspelde verlies gemaakt.”

Winterslaap
Ondanks de financieel moeilijke situatie, nam FestiTent 
onlangs driehonderd tipi’s over van hun failliete concurrent 
Festipi. Het faillissement van de Nederlanders was een niet 
te missen opportuniteit. “We krijgen nu aanvragen voor 
Festipi’s van festivals waar we niet binnen geraakten met 
FestiTent. Dat maakt het zeer interessant omdat die klanten 
nu ook bij ons terecht komen. We zijn heel ambitieus.” Voor 
corona had FestiTent veertigduizend overnachtingen per jaar. 
Tegen 2025 mikken ze op honderdduizend overnachtingen in 
Europa mede door de aankoop van Festipi’s.

“We beginnen opnieuw zelfstandig te 
ademen, maar de beademing kan nog 
niet losgekoppeld worden” 
De festivals starten geleidelijk aan terug op en ook FestiTent 
is bezig aan de heropstart maar die verloopt moeizaam. 
“Stilliggen is één ding, heropstarten is nog moeilijker. Je 
zit met een organisatie die achttien maanden in een soort 
van winterslaap gelegen heeft, je mist een aantal spelers 
in je ploeg, je blijft werken in een waas van onzekerheid en 
het blijft een financieel moeilijke situatie.” FestiTent kon de 
overbruggingskredieten verlengen met een periode van drie 
jaar maar het blijft zwaar. “We beginnen opnieuw zelfstandig 
te ademen, maar de beademing kan nog niet losgekoppeld 
worden.” Dit jaar staan er al een tiental festivals op de plan-
ning. “Ik had schrik dat mensen terughoudend gingen zijn 
om te boeken maar de feestbereidheid is gelukkig groot.”

www.festitent.com
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Sofie 
Van Praet (25)
is twee jaar geleden 
afgestudeerd als bio-
ingenieur aan de  
KU Leuven. Ze richtte 
samen met Niels Laagom 
Technologies op. 

Niels 
Van Velthoven (28) 
is ook afgestudeerd als 
bio-ingenieur en richtte 
samen met Sofie zijn 
eerste bedrijfje op. 
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CO2-meters in de strijd tegen het  
coronavirus 
Pieken en dalen, golven en golfjes, na anderhalf jaar corona weten we er ondertussen alles over. 
Twee geëngageerde jonge ondernemers uit Leuven proberen met hun wetenschappelijke achter-
grond ons een weg te banen uit de pandemie. Een belangrijk deel van de oplossing ligt volgens hen, 
en meerdere wetenschappers, in de luchtkwaliteit. Geen betere manier om die te meten dan met 
CO2-meters. En ook de vraag naar deze toestellen komt in … golven.

Een gesprek met de oprichters van 
Laagom Technologies, Niels Van Veltho-
ven en Sofie Van Praet.

De coronacrisis is voor veel mensen 
een vervelende situatie, voor jullie 
eerder een uitdaging.
Niels: “We zijn jong, ondernemend en 
hadden door de coronacrisis extra tijd. 
We zijn beiden opgeleid als bio-inge-
nieur, met onze wetenschappelijke 
achtergrond wilden we in deze periode 
iets betekenen. In het begin van de 
crisis werd er voornamelijk gehamerd 
op de anderhalve meter afstand. Vanuit 
dat opzicht waren we begonnen met af-
standbandjes te maken. Eens de band-
jes zo goed als klaar waren, verschoof 
de focus meer naar mondmaskers, 
ontsmetting en luchtkwaliteit. Zo zijn 
de bandjes op niets uitgedraaid.”

Dus moesten jullie op zoek naar alter-
natieven? 
Niels: “In augustus 2020 kwam de 
eerste informatie dat de luchtkwaliteit 
erg belangrijk is. Een CO2-meter is nog 
altijd de gemakkelijkste manier om de 
luchtkwaliteit te meten. Met zo’n meter 
meet je niet het aantal viruspartikels 
in de lucht, maar de CO2-waarde. Het 
verband tussen een hoge CO2-waarde 
en het aantal virusdeeltjes in de lucht 
is wel voldoende aangetoond.”

Het idee was er. Dan nog het product. 
Hebben jullie dat zelf ontwikkeld?
Niels: “Neen, als je dat van nul wil 

ontwikkelen moet je rekening houden 
met heel wat Europese regels. In een 
pandemie heb je die tijd niet, want dan 
ben je een half jaar tot een jaar verder. 
We hebben heel wat fabrikanten gecon-
tacteerd, stalen opgevraagd en feed-
back gegeven. Uiteindelijk hebben we 
gekozen voor diegene die ons het best 
leek. Dat bleek later de juiste keuze, 
want het merendeel van de toestellen 
die je nu ziet, is van die fabrikant.”

“Het moeilijkste voor 
ons zijn de richtlijnen 
van de overheid die heel 
snel veranderen. De 
vraag naar ons product 
is daarop afgesteld” 
Wat maakt van een CO2-meter dan een 
Laagom Technologies product? 
Sofie: “We hebben er zelf enkele 
unieke zaken aan toegevoegd. Door 
gesprekken met onder andere de 
Vlaamse overheid en het Katholiek 
Onderwijs zijn we tot enkele voorwaar-
den gekomen waaraan het toestel 
zeker moet voldoen. Standaard ligt de 
grenswaarde tussen 800 en 1200 ppm. 
Wij hebben dat aangepast naar 900 en 
1500 ppm.”

Wat zijn jullie grootste uitdagingen? 
Sofie: “Het moeilijkste voor ons zijn 
de richtlijnen van de overheid die heel 

snel veranderen. De vraag naar ons 
product is daarop afgesteld.”
Niels: “Er is een heel groot verschil 
tussen een verplichting en een aanbe-
veling. Het was lang onduidelijk wat 
het ging worden. Dat zorgde ervoor dat 
wij geen grote stock konden aanleggen, 
want als het niet verplicht wordt, blijf 
je ermee zitten. Uiteindelijk werd het 
dat wel. Wat ervoor zorgde dat onze 
mailbox de dagen nadien uitpuilde en 
de telefoon roodgloeiend stond.”

Hoe zien jullie de toekomst? 
Sofie: “We zijn heel realistisch.  
Mensen die een CO2-meter hebben 
aangekocht, zullen dat volgend jaar 
niet opnieuw doen. We evolueren naar 
een verzadigde markt. Daarom pro-
beren we via data-analyse de vraag te 
monitoren, zodat we niet plots voor 
verrassingen komen te staan.”
Niels: “Ondernemerschap zit in ons 
bloed. Het kost geld en af en toe moet 
je een risico durven nemen. Maar wij 
vinden dat allebei wel leuk. Het is ook 
niet onze bedoeling om een multina-
tional uit te bouwen met Laagom. We 
wilden eerst en vooral veel ervaring 
opdoen, bijleren en ons steentje bij-
dragen in moeilijke tijden. Dat is alvast 
gelukt.”

www.laagomtech.com

Shop een CO2-meter op  
www.lmzorgshop.be

VRIJ ONDERNEMEN
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Hoger pensioen voor zelfstandigen
In juli zijn de zelfstandigenpensioenen licht gestegen, een welvaartsaanpassing met 1,7 procent. Daarnaast worden 
ook de minimumpensioenen met twee procent verhoogd. En belangrijker voor zelfstandigen is de afschaffing van de 
correctiecoëfficiënt. Die was ingevoerd omdat zelfstandigen gemiddeld minder sociale bijdragen betalen dan werk-
nemers. Dat is achterhaald, en dus wordt de regeling afgeschaft met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 en met 
toepassing van de pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2022. Een gemiddelde zelfstandige zal hierdoor per loop- 
baanjaar 127 euro meer pensioen krijgen. Wie vandaag start als zelfstandige en een loopbaan van 45 jaar volmaakt, 
zal het neerkomen op 5.730 euro extra per jaar. 

Korting voor horeca op  
Sabam-factuur
Horecazaken, hotelbars en restaurants krijgen een korting van vier of vijf 
maanden op hun auteursrechtenfactuur van 2021. Dat is mogelijk omdat 
de regering zestien miljoen euro steun geeft aan Sabam, die daarmee de 
korting kan compenseren. Hotelkamers, fitnesszaken en dansscholen 
krijgen vier maanden korting. Kappers en andere niet-medische con-
tactberoepen, amateur sportclubs, autocar- en taxibedrijven krijgen drie 
maanden korting. Klanten vragen hun compensatie best zelf aan, het 
bedrag van de korting wordt dan automatisch afgetrokken van de factuur 
van 2021. Wie de korting niet aanvraagt krijgt een factuur voor het volle-
dige bedrag, maar kan de compensatie nog achteraf vragen.

Tot 250 uur 
betaald verlof 
voor bijscholing
Werknemers uit de privé-sector 
kunnen vanaf september tot 250 
uren betaald verlof nemen om 
zich om of bij te scholen. Het 
gaat om 125 uren voor oplei-
dingen die hij zelf kiest, en 125 
uren voor scholing die de werk-
gever voorstelt. In de databank 
Vlaamse opleidingsincentives 
kan je kijken welke opleidingen 
in aanmerking komen. Tijdens 
de opleiding loopt het loon van 
de werknemer door, maar de 
werkgever kan een deel terug-
vorderen bij de overheid. Behal-
ve het Vlaams opleidingsverlof 
zijn er ook nog het tijdskrediet 
met motief, het opleidingskre-
diet, opleidingscheques en 
loopbaancheques.

Meer werknemers delen in 
bedrijfswinst
Steeds meer personeel krijgt een winstbonus toegekend bovenop het gewone 
loon. In 2020 waren er dat 121.000, die gemiddeld een premie kregen van 877 
euro. Van de premie wordt maar zeven procent roerende voorheffing afgehouden, 
in plaats van de gewone 25 procent. Op die manier werd in totaal voor 105 miljoen 
euro winst van bedrijven uitgekeerd aan werknemers.
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Forfaitaire btw 
kleinhandel 
verdwijnt
Een paar duizend handelaars maken 
nog gebruik van de forfaitaire btw-re-
geling waarbij de belasting niet op hun 
reële inkomsten en aankopen wordt 
berekend, maar op basis van een for-
fait. Het gaat vooral om cafés, kappers, 
bakkers en slagers.  De regeling wordt 
afgeschaft omdat alle zelfstandigen nu 
een boekhouding moeten voeren. Er is 
wel een overgangsregeling tot 2028.

Weinig ondernemingsdynamiek 
in ons land
In vergelijking met andere Europese landen kent België weinig onderne-
mingsdynamiek. Er starten wel meer nieuwe bedrijven en zelfstandigen 
dan er stoppen, maar het verschil met de rest van Europa is groot. Zo zijn 
er  de voorbije jaren slechts 6,4 procent Belgische ondernemingen bijgeko-
men van het totaal aantal nieuwe bedrijven.
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MUTUALISTISCHE VERKIEZINGEN

VERKIEZING VAN EEN NIEUWE ALGEMENE VERGADERING
LIBERALE MUTUALITEIT VAN OOST-VLAANDEREN

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING

Waarover gaat het?
De wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen 
en de landsbonden van ziekenfondsen bepaalt dat de Alge-
mene Vergaderingen en de Raden van Bestuur in 2022 volle-
dig vernieuwd moeten worden.

De leden en hun personen ten laste die aan de voorwaarden 
voldoen, zullen in de loop van het eerste semester van 2022 
kunnen deelnemen aan de mutualistische verkiezingen die 
door hun ziekenfonds worden georganiseerd. Onder bepaal-
de 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 zie-
kenfonds. Onder bepaalde voorwaarden zullen zij zich bo-
vendien kandidaat kunnen stellen om lid van de Raad van 
Bestuur te worden.

Het mandaat van lid van de Algemene Vergadering is onbe-
zoldigd.

Wat zijn de voorwaarden om verkiesbaar te kunnen zijn?
1.  Stemgerechtigd zijn. Dit wil zeggen:
 - gerechtigde zijn van het ziekenfonds of de hoedanigheid  

  van persoon ten laste van een gerechtigde ervan 
   hebben;
 - meerderjarig of ontvoogd zijn;
 - in regel zijn met de mutualiteitsbijdragen;
 - indien het een persoon ten laste betreft, moet de 
   gerechtigde van wie deze persoon ten laste is, in regel  

  zijn met de mutualiteitsbijdragen;
 - gedomicilieerd zijn in België.

2.   Een uittreksel uit het strafregister voorleggen dat geen  
 criminele of correctionele veroordeling bevat.

3.  Op het moment van de oproep tot kandidaatstelling 
  sedert minstens 2 jaar aangesloten zijn bij de  

 Liberale Mutualiteit van Oost-Vlaanderen. 

4.  Geen personeelslid zijn van de Liberale Mutualiteit van  
Oost-Vlaanderen.

5. Niet ontslagen zijn als personeelslid zijn van de Liberale 
Mutualiteit van Oost-Vlaanderen of van de Landsbond 

    van Liberale Mutualiteiten omwille van een ernstige  
tekortkoming.

6.  Geen persoon ten laste zijn van een personeelslid van de 
Liberale Mutualiteit van Oost-Vlaanderen of ook niet 

    op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn.

7. Nooit uitgesloten geweest zijn als lid van de Algemene  
Vergadering van de Liberale Mutualiteit van Oost-Vlaande-
ren.

8. Nooit afgezet geweest zijn als bestuurder van de Liberale 
Mutualiteit van Oost-Vlaanderen in een voorgaande legis-
latuur wegens een aan het ziekenfonds berokkend  
nadeel.

Welke is de kiesomschrijving waarbinnen men zich  
kandidaat kan stellen? 
Met het oog op de verkiezingen van de vertegenwoordigers 
voor de Algemene Vergadering wordt de Liberale Mutualiteit 
van Oost-Vlaanderen ingedeeld in 3 kiesomschrijvingen:
- arrondissementen Aalst - Oudenaarde
- arrondissementen Gent - Eeklo
- arrondissementen Sint-Niklaas - Dendermonde

Men kan slechts kandidaat zijn in de kiesomschrijving waar 
men gedomicilieerd is.
Leden en de personen ten laste die niet gedomicilieerd zijn 
in één van bovenvermelde kiesomschrijvingen, behoren tot 
de kiesomschrijving waar de hoofdzetel van het ziekenfonds 
is gevestigd, zijnde het arrondissement Gent - Eeklo.

Binnen elke kiesomschrijving verkiezen de leden en hun 
personen ten laste die stemgerechtigd zijn, het aantal ver-
tegenwoordigers dat in verhouding staat tot het ledenaantal 
dat tot deze kiesomschrijving behoort.

Enkel in de kiesomschrijvingen waar het aantal kandidaten 
groter is dan het aantal toe te kennen effectieve mandaten, 
zal er tot een stemming moeten overgegaan worden.
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Hoe kan men zich kandidaat stellen als lid van de Algemene 
Vergadering van de Liberale Mutualiteit van Oost-Vlaande-
ren?
Dit bericht geldt als oproep tot de kandidaten.

De leden en de personen ten laste die zich kandidaat wen-
sen te stellen voor de Algemene Vergadering van het zieken-
fonds Liberale Mutualiteit van Oost-Vlaanderen, dienen hun 
kandidatuur uiterlijk op 30 november 2021 per aangeteken-
de brief te richten aan de voorzitter van het ziekenfonds.

De Heer Voorzitter, Roland Cornelis
Liberale Mutualiteit van Oost-Vlaanderen
Brabantdam 109
9000 Gent

Per kandidaat dient er een aangetekende zending te zijn.

De poststempel zal als bewijs dienen.

De aangetekende brief moet de volgende gegevens bevatten:
- volledige naam
- geboortedatum
- rijksregisternummer
- datum van aansluiting bij het ziekenfonds
- voor personen ten laste die zelf kandidaat zijn: de naam 

van de gerechtigde bij wie men ten laste staat
- adres van domicilie
- kiesomschrijving waarvoor men kandidaat is 
 (wordt bepaald door de plaats van domicilie)

Bij de kandidaturenbrief moeten volgende stukken 
gevoegd worden:

- Motivatiebrief waarin men motiveert waarom men kandi-
daat wenst te zijn voor de Algemene Vergadering van de 
Liberale Mutualiteit van Oost-Vlaanderen.

- Een uittreksel uit het strafregister dat geen criminele of 
correctionele veroordeling bevat.

Beoordeling van de kandidaturen
De Voorzitter van het ziekenfonds zal de kandidaturen beoor-
delen op basis van de verkiesbaarheidsvoorwaarden.

De afgewezen kandidaten zullen uiterlijk op 31 december 
2021 per aangetekende brief in kennis worden gesteld van 
de gemotiveerde beslissing om de kandidaatstelling te wei-
geren.

Klachten of betwistingen kunnen bij aangetekend schrijven 
binnen de 10 werkdagen volgend op de datum waarop de 
betwiste beslissing is ingetreden, worden voorgelegd aan 
de Controledienst van Ziekenfondsen en Landsbonden van 
Ziekenfondsen 
Sterrenkundelaan 1 
1210 Brussel 
T.a.v. de Heer Voorzitter

Tot zover onze nuttige informatie betreffende de eerste fase 
van de mutualistische verkiezingen. In de volgende num-
mers van 2022 gaan we dieper in op de tweede fase, met 
name de mededeling van de definitieve kandidatenlijsten en 
de praktische gegevens in verband met de eigenlijke stem-
verrichtingen.
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REGIO GENT

Peuterturnen

Bewegingslessen voor peuters tussen 
1,5 en 3 jaar en een (groot)ouder.
Tijdens een sessie peuterturnen staat 
plezierbeleving voorop. 
- Telkens op zondag van 9u tot 9u45  

of van 9u45 tot 10u30 vanaf 26 sep-
tember  
(10 lessen)

- Prijs: 70 euro 
- Arena Van Vletingen, Gent:
 Lange Violettestraat 277A

Reanimatie en AED

LifeGuard leert je in deze 3 uur durende 
cursus de reanimatietechnieken, wat 
te doen bij verstikking, het gebruik van 
het AED-toestel en de toepassing van 
de corona-maatregelen.
Elke deelnemer zal eigen materiaal ter 
beschikking hebben om de technieken 
en het toedienen van de hulp, apart en 
op afstand van elkaar, in te oefenen. 
Na afloop van de cursus en na een 
succesvolle uitvoering van de reanima-
tieprocedure ontvang je een attest. 
- Vrijdag 8 oktober van 19u tot 22u 
- Prijs: 12 euro
- Liberas Gent: Kramersplein 23

Kip van Troje: Knibbel 
knabbel knuisje
Sappig grappig verteltheater met 
thema gezondheid voor 3- tot 8-jarige 
fijnproevers en hun ouders.
Gezonde voeding, eetpatronen, 
milieuvriendelijk eten, onthaasting, 
seizoenen, smaak en feest vormen de 
ingrediënten van dit smaakmakend 
verteltheater.
- Zondag 3 oktober van 10u tot 11u15
- Prijs: 5 euro
- Liberas Gent: Kramersplein 23

REGIO ZOTTEGEM

Rookstop
Het rookstopprogramma bestaat uit acht 
sessies. Tijdens de sessies kan je erva-
ringen delen, spreken over de mogelijke 
obstakels en problemen en successen 
samen vieren. Je krijgt advies op maat 
door tabakoloog Cedric Arijs.
-  Telkens op woensdag van 19u30 tot 

21u vanaf 29 september (8 sessies)
- Prijs: gratis
- LM-kantoor Zottegem: 
 Arthur Scheirisstraat 31

Workshop: ecologische 
poetsproducten
Tijdens deze workshop maak je vijf ver-
schillende ecologische poetsproducten 
onder leiding van Anne Drake en Karlijn 
Mondelaers. Je maakt zelf waspoeder, 
wc-reiniger, desinfecterende reiniger, 
allesreiniger en citroen schuurcrème. 
Achteraf neem je je zelfgemaakte 
producten samen met de recepten mee 
naar huis.
- Donderdag 30 september om 19u
- Prijs: 20 euro
- LM-kantoor Zottegem: 
 Arthur Scheirisstraat 31

REGIO EEKLO

Op stap naar meer 
beweging

TIjdens deze lessenreeks van acht 
sessies helpt een bewegingscoach jou 
om meer in beweging te komen. Je 
krijgt informatie en oefeningen over 
stabiliteit en evenwicht, gezonde 
voeding en valpreventie. In samenwer-
king met Vief en Sportievak.
- Telkens op dinsdag van 14u tot 16u 

vanaf 12 oktober (8 sessies) 
- Prijs: gratis 
- Sportpark Eeklo: 
 Burg. Lionel Pussemierstraat 157

WEBINAR

Waakzaam zorgen voor 
je tiener 
De dagelijkse opvoeding van tieners 
brengt heel wat teweeg in een gezin. 
Sven Bussens spreekt tijdens deze we-
binar voor ouders en professionals over 
waakzaam zorgen voor je tiener.
Deze webinar is een samenwerking van 
VCOK vzw en LM Oost-Vlaanderen.  
- Maandag 4 oktober om 20u
- Prijs: 5 euro

GEZONDHEIDSACTIVITEITEN

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


