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door bloed te 
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Gele zone
hoogte 140 mm
Breedte 40 mm 
vrijhouden
voor
bpost

Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest

Livornostraat 25, 1050 Brussel

Wij 
zijn echt
met je
gezondheid
bezig !
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Aloïs Van de Speeten
Achtermael 147
9486 Uitbergen

Afgiftekantoor Aalst
Erkenningsnr. P 307388
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Zeven feiten  
en fabels  
over onze nachtrust

12
Op pensioen:  
het zwarte gat  
of vrijheid-blijheid?

14 Een waardig  
levenseinde



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

Info en voorwaarden: 
www.lm.be

*De prijzen zijn indicatief

Sophie
13 jaar
Lid van LM

+

Aangesloten bij
tandverzekering

Denta Plus sinds 2018
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Welkom
in je LM Plus-kantoor,  

ook op afspraak!

Het plannen van een afspraak kan een 
zinvolle aanvulling betekenen op de vrije 
openingsuren. Als lid krijg je immers 
exclusieve aandacht, kun je rekenen op een 
goed voorbereid gesprek en kun je in alle 
privacy vragen stellen. Daarom bieden alle 
grotere kantoren afspraken aan.

3

de QR-code  
of contacteer het kantoor  

in je buurt via  
www.LMPlus.be! 

Scan

Exclusieve  
aandacht+ Geen verloren 

wachttijd+
+ Goed voorbereid 

gesprek
Gesprek  
in alle privacy+

Pluspunten

Attesten of doktersbriefjes mag je 
steeds in een LM Plus-brievenbus 
deponeren.

Getuigschriften van 
arbeidsongeschiktheid mogen  
NIET in de brievenbus: verstuur ze  
per post of geef ze af aan het loket  
in een LM Plus-kantoor.

Via het e-Loket op onze website 
of de e-Loket app kun je heel wat 
ziekenfondszaken beheren vanop 
je pc of smartphone.

Tips



 
 

 

“Door mijn 
handicap is 

een soort drive 
ontstaan. 

Ik had plots 
de wil om aan 

iedereen te 
tonen wat  

ik kan.”

Red een leven 
door bloed  

te geven 

ZEVEN VRAGEN EN ANTWOORDEN  
OVER BLOEDDONATIE 

Het Rode Kruis heeft dringend nieuwe 
bloeddonoren nodig. De noodzakelijke 
bloedvoorraad staat alarmerend laag en de 
hulporganisatie stelt alles in het werk om die stock 
op te krikken. Via de campagne Bloedserieus wordt 
iedereen warm gemaakt om bloed te komen geven, 
bloeddonoren krijgen de vraag om vrienden en 
familie op te roepen en iedereen wordt uitgenodigd 
om de aankondigingen op social media te delen 
of mails door te sturen. Door bloed te geven kun 
je zomaar iemands leven redden. We begaven ons 
naar een bloeddonatiecentrum en legden  
een arts van het donorcentrum enkele vragen voor.

Kan iedereen bloed geven?
“Ja, in principe kan iedereen bloed geven. Wist 
je trouwens dat 70 procent van de bevolking ooit 
bloed nodig heeft in zijn leven? En dat maar 3 
procent bloed geeft? Daarom nodigen we iedereen 
van harte uit om bloeddonatie te overwegen. 
Maar er zijn beperkende factoren. Enerzijds mag 
bloeddonnatie de eigen gezondheidstoestand 
van de donor niet aantasten. De afname gebeurt 
veilig en zonder ongemak. Hart- en vaatziekten, 
bloedziekten, nierziekten vormen een verhoogd 
risico op ongewenste bijwerkingen.”

“Anderzijds moet het afgestane bloed absoluut 

veilig zijn voor de bloedontvanger. Elk gevaar 
van overdracht van besmettelijke ziekten via 
bloedproducten moet tot een minimum herleid 
worden. Daarom doen we donorselectie, testen 
van donaties of pathogeeninactivatie van bepaalde 
bloedproducten.”

“Goed om te beseffen, is dat niet alleen het 
doormaken van een infectie maar ook de mogelijke 
blootstelling aan een infectieziekte door seksueel 
of ander contact beoordeeld wordt. Daarom 
bespreekt een arts voor je donatie altijd jouw 
gezondheidstoestand. Het is erg belangrijk dat je 
elke risicosituatie meldt via de vragenlijst, tijdens 
je gesprek met de arts of na je donatie op  
www.rodekruis.be/postdonatie.”

“Ben je niet zeker dat je door één of andere reden 
geen bloed mag geven? Dan kun je op de website 
van het Rode Kruis een donorzelftest afnemen en 
bepalen of je een goede kandidaat bloedgever 
bent.”

Hoe lang duurt een 
bloeddonatie?
“In de donorcentra in Gent, Kortrijk, Brugge en 
Roeselare is het mogelijk om ofwel bloed, plasma 
of trombocyten (bloedplaatjes) te doneren. Bij de 
mobiele collectes, die plaatsvinden ergens in je 
buurt, kun je enkel bloed geven, geen plasma of 
plaatjes.”

“De bloedafname zelf duurt slechts een tiental 
minuten. Plasma geven duurt drie kwartier, voor 
het doneren van plaatjes mag je zelfs een uur 
tot een anderhalf uur rekenen. Alle donaties 
gebeuren trouwens op afspraak, sowieso in 
donorcentra en sinds COVID-19 ook bij mobiele 
bloedinzamelingen.”

Hoeveel bloed wordt afgenomen 
bij een donatie?
“Het lichaam van een gezonde, volwassen persoon 
bevat gemiddeld zo’n vier tot zes liter.  
Bij een eerste bloedafname wordt, nadat eerst een 
hemoglobinetest gebeurt door vingerprik, 450 ml 
bloed afgetapt. Als alles goed verliep, mag je de 
volgende keer 475 ml doneren.”

“Ook bij een eerste plasmadonatie wordt een 
kleinere hoeveelheid van 500 ml afgestaan. Bij een 
volgende plasmagift of plaatjesdonatie berekent 
de computer op basis van je gewicht en je lengte 
hoeveel plasma of plaatjes je mag geven. Dat kan 
tot maximaal 700 ml gaan. Weeg je minder dan  
50 kg, dan mag je niets doneren.”



 
 

 

Doet een bloeddonatie pijn?
“Een veelvoorkomende vraag is inderdaad hoeveel 
pijn een bloeddonatie doet. De afname gebeurt 
door gekwalificeerde mensen dus je hoeft daar 
geen schrik voor te hebben. Bij een eerste bloedgift 
is er wel de soms onaangename vingertopprik, 
maar de echte bloedafname doet meestal geen 
noemenswaardige pijn. Het kan uitzonderlijk 
gebeuren dat een bloeduitstorting optreedt en dat 
is wat drukpijnlijk.”
“Soms gebeurt het wel eens dat iemand draaierig 
wordt maar je bent omringd door bekwame 
verpleegkundigen en artsen dus er kan niet veel 
gebeuren. Dan wordt je platgelegd met de benen 
wat in de hoogte en alles komt weer goed. Bij 
plasmadonatie kan het uitzonderlijk gebeuren dat 
er wat tintelingen rond de mond optreden maar  
met een tabletje calcium lossen we dit  
 onmiddellijk op.”

Wat is het verschil tussen het 
doneren van bloed, plasma en 
plaatjes?
“Bij een mobiele bloedinzameling kun je enkel 
bloed geven, geen plasma of plaatjes. Om nog eens 
bloed te mogen geven is er een interval van 60 
dagen, met een maximum van vijf bloeddonaties 
per jaar. Wel kun je reeds na 28 dagen plasma of 
trombocyten geven.”

“In donorcentra kun je ook plasma of bloedplaatjes 
geven. Hiervoor geldt in principe een interval van 
14 dagen. Al bestaat ook hier een maximum aantal 
donaties per jaar. Gecombineerd mag je maximaal 
30 giften doen.”

“Bij het geven van bloedplasma of bloedplaatjes, 
loopt je bloed naar een toestel dat het plasma 
en/of de bloedplaatjes scheidt van de rest van 
het bloed. Na de afname krijg je de andere 
bloedbestanddelen, rode en witte bloedcellen en 
de bloedplaatjes of het plasma terug toegediend.”

Welke donaties kan het Rode 
Kruis het meest gebruiken?
“Het Rode Kruis heeft alle soorten donaties nodig. 
Rode bloedcellen worden toegediend aan patiënten 
die aan bloedarmoede lijden of die ernstige 
bloedingen hebben, bijvoorbeeld bij ongevallen, 
bevallingen of operaties.”

“Plasma helpt mensen met ernstige 
stollingsstoornissen door massal bloedverlies 
of door bloedziekten. Als wisseltransfusie wordt 

het gebruikt bij pasgeboren baby’s met ernstige 
geelzucht. Bovendien vormt plasma de basis voor 
heel wat levensreddende geneesmiddelen.”

“Bloedplaatjes zijn vooral nuttig voor 
leukemiepatiënten en patiënten die met 
chemotherapie behandeld worden. Door de 
chemotherapie kan het bloedplaatjesniveau zo 
laag zakken dat de patient spontane bloedingen 
kan krijgen. Bloedplaatjes toedienen is dan 
levensnoodzakelijk.”

“Bloed heeft een beperkte bruikbaarheid tot 
vier maanden. Plasma kan worden ingevroren 
maar bloedplaatjes moeten binnen de vier dagen 
toegediend worden. Plaatjes worden daarom 
soms op aanvraag afgenomen van een donor. Je 
begrijpt dat die beperkingen zwaar doorwegen op 
de bloedvoorraad en dat het dus belangrijk is dat 
mensen regelmatig blijven doneren.”

Hoe verloopt het medisch 
onderzoek?
“In de uren voor de afname zorg je er best voor dat 
je voldoende gedronken en goed gegeten hebt. 
Donaties vinden plaats in een vast en dus gekend 
donorcentrum van het Rode Kruis of in een mobiel 
centrum (bv. in de sporthal van je gemeente). 
Na aanmeldig krijg je een medische vragenlijst.  
Je vult die in en passeert daarna bij de arts of 
gezondheidswerker. Samen met de arts wordt de 
vragenlijst overlopen. We checken je bloeddruk, 
polsen naar je medicatie en recente ziektes, vragen 
naar specifiek risicogedrag zoals een nieuwe 
partner, endoscopisch onderzoek of grote ingreep 
en bekijken je reisgedrag buiten België van de 
laatste zes maanden.”

“Aan de hand van een up-to-date landenlijst wordt 
je risico op allerhande infectieziekten ingeschat. 
Voor alle landen buiten Europa geldt bijvoorbeeld 
een uitstel van 28 dagen. Ook reizen binnen 
Europa geeft soms een uitstel. Zo is er nu 28 dagen 
uitstel voor het departement Var in Zuid-Frankrijk 
of 28 dagen voor Wenen. Soms mag je dan geen 
bloed doneren maar wel nog plasma. De arts zal je 
hiervoor in elk geval de nodige uitleg geven.”

“Door het ondertekenen van de vragenlijst ga je 
akkoord met de afname en transfusie van bloed, 
plasma of plaatjes. Voor andere doeleinden zoals 
wetenschappelijk onderzoek of de productie van 
therapeutische middelen, moet je wel expliciet je 
toestemming geven.”

Bloed geven in  
vijf korte stappen 

Registratie
Je maakt een afspraak en meldt je - met 
je identiteitskaart - aan bij een afname in 
jouw buurt of in een donorcentrum.

Medische vragenlijst
Je vult een vragenlijst in die polst naar jouw 
gezondheidstoestand, eventuele medische 
behandelingen en risicosituaties.

Medisch onderzoek
Je gaat met je ingevulde vragenlijst 
even langs bij de arts die je 
bloeddruk, pols en gewicht checkt. 
Op basis van dit onderzoek en 
je antwoorden op de vragenlijst 
beslist hij of zij of je al dan niet mag 
doneren.

Afname
En dan is het tijd om effectief bloed, 
plasma of bloedplaatjes te geven!

Even bijdrinken
Je krijgt na afname een drankje om je 
vochtbalans te herstellen. Je rust best 
nog een kwartiertje voordat je terug 
naar huis gaat.

Bloed bestaat uit

38-48%  
rode bloedcellen

< 1%  
bloedplaatjes

1

2

3

4

5

Meer info vind je  
op de website van  

het Rode Kruis.  
Wil je graag bloed geven?  

Maak vooraf en online  
een afspraak  

op www.rodekruis.be!

< 1%  
witte bloedcellen

52 - 62%  
bloedplasma
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Alain Van Maele 
is boekhouder en  
administratief  
manusje-van-alles  
bij LM Plus.

Alain begon in 1988 aan zijn carrière in de Blauwe 
Distel in De Panne. Dat vakantiecentrum was naast 
een rust- en herstelverblijf ook een verblijfcentrum 
voor zeeklassen. “De Blauwe Distel was verbonden 
aan de Liberale Gezondheidsinstellingen, dus er 
was zeker al een link met de Liberale Mutualiteit. In 
1995 kreeg het centrum de naam J-Club en kwamen 
enkel nog scholen en verenigingen op bezoek. Ik 
deed er de boekhouding, volgde de reservaties op 
en maakte de planning van kamers en personeel 
op. Vooral administratieve taken dus.”

“In 2009 maakte ik de overstap van J-Club naar de 
Liberale Mutualiteit West-Vlaanderen en kreeg ik 
het volledige administratieve pakket van J-Club De 
Knapzak in Bohan onder mijn hoede: boekhouding, 
facturatie, personeel en reservaties. Daarnaast 
doe ik ook de boekhouding van enkele vzw’s 
van LM Plus.” Ook de overlijdensdossiers en de 
administratie van de personenalarmsystemen 
(PAS) gaan door de handen van Alain.

“Ik houd vooral van de afwisseling. Mijn 
takenpakket is heel gevarieerd en richt zich ook 
naar verschillende doelgroepen. Het publiek van 
vzw Vief West-Vlaanderen is bijvoorbeeld anders 
dan dat van De Knapzak in Bohan. De boekhouding 

Alain gaat zelf al enkele jaren in september op 
gezinsvakantie naar De Knapzak. “Samen met 
mijn vrouw Anneke, mijn dochter Lisa, haar man 
Cis en onze kleindochter Aline vervelen we ons 
geen seconde. Er is echt voor elk wat wils. Mijn tip 
om te doen in Bohan? Dan kies ik voor de tocht 
naar Les Tables des Fées, een uitdagende maar 
sprookjesachtige wandeling midden in de bossen 
van Bohan.”

blijft de boekhouding, maar ik kom in contact 
met andere mensen, andere klanten, andere 
leveranciers. Een hele dag uittreksels inboeken, 
zou niets voor mij zijn.”

Vooral het vakantiecentrum J-Club De Knapzak in 
Bohan doet tot de verbeelding spreken. “Ik ben 
op zich geen ‘Ardennenmens’, maar ik ga er graag 
naartoe. De locatie is prachtig, de Semois loopt 
er letterlijk door de achtertuin. Maar je hebt er 
nooit het gevoel dat je in niemandsland verblijft. 
Je vindt enkele terrasjes en winkels in Bohan, een 
pittoresk dorpje, op amper vijf minuten stappen. En 
je kunt er eindeloos wandelen in alle rust en stilte, 
omringd door de prachtige natuur en vergezichten.”

Het voorbije anderhalf jaar zorgde COVID-19 voor 
minder groepsboekingen. “Maar dat werd deels 
opgevangen door de bed & breakfastformule. 
Gezinnen mochten niet naar het buitenland 
en moesten dus op zoek naar alternatieven in 
België. Daar hebben wij de vruchten van geplukt. 
En ondertussen lopen de groepsaanvragen 
weer vlotjes binnen: scholen die op bosklassen 
gaan, wielerploegen op training of grote families 
voor trouwfeesten. De Knapzak is er voor alle 
gelegenheden volgens de wensen van de klant.”

“Mijn tip voor Bohan? 
De sprookjesachtige 

wandeling naar  
Les Tables  
des Fées”

Alain Van Maele 

MAAK 
KENN IS 

MET

J-Club De Knapzak  
J-Club De Knapzak verwelkomt niet 
alleen scholen en groepen, maar 
ook individuen en gezinnen via de 
formule bed & breakfast. Er zijn 32 
kamers (van twee tot acht personen) 
met elk een eigen badkamer. Het 
gebouw onderging in 2012 een 
grondige renovatie en beantwoordt 
daarmee ook aan alle vereisten voor 
personen met een beperking. 

Wil je meer weten over J-Club  
De Knapzak in Bohan? Surf snel  
naar www.jclubdeknapzak.be!



 
 

 

VACC I N AT I EC E RT I F I CA AT  D E R D E  P R I K
Voortaan krijgen niet alleen patiënten met een verminderd immuunsysteem 
en bewoners van woonzorgcentra maar ook 65-plussers een extra dosis  
COVID-19 vaccin. Ben je 65 jaar of ouder? Dan vermeldt jouw nieuwe  
certificaat dosis 3/2 of 2/1 (verhouding aantal dosissen van een volledige  
basisvaccinatie en het totaal aantal ontvangen dosissen). Je certificaat is 
onmiddellijk bruikbaar als COVID Safe Ticket. 
Ben je 64 jaar of jonger? Dan zal je nieuwe certificaat pas 14 dagen na de prik  
bruikbaar zijn. Ter bescherming van de privacy vermeldt dit certificaat de 
extra dosis niet. Wie positief test, zal het certificaat gedurende 11 dagen niet 
kunnen gebruiken.

G E ZO C H T:  V R I J W I L L I G E R S 
G E N E E S M I D D E L E N O N D E R ZO E K
Het klinisch onderzoekscentrum Janssen Clinical Pharmacology 
Unit (CPU) speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van zowel 
nieuwe als bestaande geneesmiddelen. Hierbij zoekt het centrum 
continu antwoorden op cruciale vragen die een basis vormen 
voor toekomstig gebruik. En daarvoor zijn vrijwilligers nodig, voor 
verschillende studies. Wie je ook bent, waar je ook goed in bent, 
iedereen kan meewerken aan geneesmiddelenonderzoek. En je 
wordt uiteraard vergoed voor je engagement. Meer over klinische 
studies vind je op www.LMPlus.be.

B R E N G  J E  VA KA N T I E AT T E S T  T I J D I G  B I N N E N
Was je in 2021 arbeidsongeschikt en bezorgde je ons nog geen ingevuld vakantieattest? Dan zijn we wettelijk 
verplicht om 24 vakantiedagen van je ziekte-uitkering in te houden en loop je dus het risico om in december een 
verminderde uitkering te krijgen. Bezorg ons daarom vóór december je vakantieattest ingevuld door je werkgever 
of werkloosheidsinstelling terug, dan kunnen wij jouw uitkering voor die maand correct uitbetalen. Download het 
vakantieattest op www.LMPlus.be.

A C T U A

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

Eerstvolgende betalingen primaire  
arbeidsongeschiktheid/moederschapsrust: 
17 november 
1, 16 en 29 december

Eerstvolgende betalingen invaliditeit: 
26 november 2021 
21 december 2021

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

R E V I E W  L M  P LU S
Ben je tevreden over je ziekenfonds? Laat een 
review na op social media of via info@LMPlus.be. 
Misschien ben jij wel de volgende gelukkige  
winnaar van een restaurantbon of een  
Kadonationbon ter waarde van 100 euro. 

7   



A C T U A

L AG E R E  U I T K E R I N G  
D O O R  S TO P Z ET T I N G  CO R O N A M A AT R E G E L E N 
Op 1 oktober 2021 heeft de regering een aantal coronamaatregelen voor de berekening van  
ziekte-uitkeringen stopgezet. Werknemers die minder dan 1 jaar arbeidsongeschikt waren,  
kregen een coronatoeslag die op 1 oktober is gestopt. Het wegvallen van die toeslag heeft ook gevolgen 
voor de moederschapsuitkering, die voor de maand oktober lager was. 
Ook zelfstandigen met een uitkering als samenwonende zonder gezinslast kregen tot 1 oktober  
een coronatoeslag die na 1 oktober niet meer betaald wordt. De ziekte-uitkering van werkzoekenden kon 
omwille van coronamaatregelen tijdens de eerste 6 maanden ziekte niet dalen. Sinds 1 oktober volgt je 
uitkering de eerste 6 maanden weer de (dalende) werkloosheidsuitkering. Voor de invaliditeitsuitkering 
waren er geen specifieke coronamaatregelen en verandert er dan ook niets.

W I J  G R I J P E N  I N - CA M PAG N E 
H E L P T  I N G R I J P E N  B I J  S E K S U E E L 
G R E N S OV E R S C H R I J D E N D  G E D R AG
Sensoa heeft in oktober, op de vooravond van de vierde verjaardag van de eerste 
#MeToo-tweet, de #WijGrijpenIn-campagne gelanceerd. Na Is’t oké!?, een eerdere 
campagne over wat wel of niet grensoverschrijdend gedrag is, zet #WijGrijpenIn 
iedereen aan om te handelen als je getuige bent van grensoverschrijdend gedrag. 
Focusgroepsgesprekken toonden immers wel de bereidheid aan, maar ook de vraag  
naar concrete manieren om tussen te komen.

Uit internationale wetenschappelijke literatuur distilleerde Sensoa de meest effectieve 
methode, namelijk de 5 A’s: Anderen betrekken, Afleiden, Afzonderen, Aanspreken en 
Aanwezig blijven.

In 2022 voorziet Sensoa trainingen waarin professionals kunnen leren hoe zij op hun 
beurt vormingen kunnen geven aan jongeren en jongvolwassenen om in te grijpen.  
Meer info lees je op www.sensoa.be. 

U I T B R E I D I N G  S C R E E N I N G  
A A N G E B O R E N  A A N D O E N I N G E N
Ouders kunnen tegenwoordig hun baby’s kort na de geboorte 
gratis laten screenen op 12 aangeboren aandoeningen dankzij 
het Bevolkingsonderzoek Aangeboren Aandoeningen. Vlaams 
minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke laat dit  
bevolkingsonderzoek in de loop van 2022 en 2023 uitbreiden 
met nog 7 zeldzame ziekten: Spinale spieratrofie (SMA), 
Tyrosinemie type 1 en 2, Carnitine palmitoyltransferase  
(CPT1-deficiëntie), Severe Combined Immune Deficiency (SCID), 
Holocarboxylase-syntethasedeficiëntie en Homocystinurie.  
Meer info? Surf naar www.aangeborenaandoeningen.be.

U I T B R E I D I N G  M A N T E L ZO R GV E R LO F 
TOT  3  M A A N D E N  VO LT I J DS
Sinds 1 september is er een uitbreiding van het mantelzorgverlof. Voortaan 
kun je als mantelzorger drie maanden voltijds of zes maanden deeltijds 
mantelzorgverlof opnemen. Voorheen had je slechts recht op één maand 
(voltijds) of twee maanden (deeltijds) mantelzorgverlof per zorgbehoevende. 
Zorg jij op regelmatige basis voor een partner, ouder, kind, ander familielid, 
buur of vriend(in) wegens ziekte of een fysieke, mentale of psychische 
beperking? Wil je hiervoor graag wat meer tijd vrijmaken? Surf dan naar www.
LMPlus.be en ga na of jij in aanmerking komt voor mantelzorgverlof. 

W I N  E E N  H E E R L I J K 
O N T B I J T PA K K ET
Je weet ongetwijfeld al dat het ontbijt de belangrijkste 
maaltijd van de dag is. En als ziekenfonds hechten we 
veel belang aan gezondheid. Daarom schenken we maar 
liefst 15 heerlijke ontbijtpakketten weg! Wil je graag een 
graantje meepikken van het beste ziekenfonds? Scan de 
QR-code, vul het wedstrijdformulier in en wie weet win jij 
een lekker ontbijt van de bakkerij uit jouw buurt.  
Deelnemen kan t.e.m. 15 december. Succes! 
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“Tijdens de busrit  
staat vaak après-ski  

muziek op. 

gegarandeerd!”
Ambiance

ULRIKE VAN WAEYENBERG  

IS ANIMATOR OP WINTERVAKANTIE  

BIJ CREJAKSIE

Iedereen herinnert zich die ene leider van zijn of 
haar eerste skivakantie. Ulrike Van Waeyenberg 
(28) gaat al sinds 2017 op wintervakantie bij 
Crejaksie en zal dus bij heel wat jonge leden van 
LM een belletje doen rinkelen. “Als deelnemer 
ging ik ook mee, onder andere naar Zell am See 
in Oostenrijk. Net door het beleven van die fijne 
herinneringen heb ik mij kandidaat gesteld  
als monitor.”

Wat vind je zo leuk aan de (winter)vakanties van Crejaksie?

“Het gaat er heel gemoedelijk aan toe. Een skivakantie met Crejaksie is 
kleiner en dus persoonlijker. Daarnaast vind ik het altijd tof om te zien 
hoe deelnemers evolueren: in het begin zijn ze vaak verlegen, maar 
gaandeweg komen ze steeds losser. Kids die zich goed voelen en zich 
helemaal uitleven, dat maakt me blij. Het is ook super om te zien hoe 
snel de deelnemers telkens weer weg zijn met het skiën of hoe trots ze 
zijn wanneer ze op het einde van de skivakantie hun diploma krijgen. 
Vaak zien we deelnemers verschillende jaren na elkaar terugkomen.  
Dat vertaalt zich steeds in een blij weerzien.” 

Welke activiteiten organiseren de monitoren van Crejaksie?

“Als animator begeleiden we de deelnemers en bezorgen we ze een toffe 
vakantie. We organiseren allerlei leuke activiteiten zoals een fakkeltocht 
in de sneeuw, een sleetocht, een uitstap naar een subtropisch 
zwembad, een quiz, een fuif, … Noem maar op. Daarnaast staan we 
de jongeren ook bij tijdens het skiën, zodat ze zeker veilig de berg 
afdalen. De animatoren binnen Crejaksie vormen een echte en hechte 
vriendengroep, waardoor we op elkaar kunnen rekenen. En dat is niet 
onbelangrijk, vooral omdat het begeleiden van jongeren op vakantie een 
grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt.”

“Tijdens de heenrit houden we het vaak rustig, maar dan gaan we wel al 
eens langs bij alle deelnemers. We vragen welke films ze graag zouden 
zien of naar welke muziek ze willen luisteren. Dat breekt het ijs en op 
die manier leren ze ons al wat kennen. Tijdens de week wordt de nodige 
après-ski muziek opgezet tijdens de busrit, ambiance gegarandeerd. 
Sommigen zingen dan mee, anderen lachen met de gekke moves van de 
animatoren. Ja, de busrit hoort er gewoon bij!”

SKI INTO 2022  
VOOR 13-15 JARIGEN VAN 1 TOT 9 JANUARI  
IN PASSO DEL TONALE (ITA) 
•  200 km aan perfecte pistes met een zwarte piste die rijkt tot in het diepe dal.
•  Overnachten in Hotel Piandineve op 1800 meter hoogte met een prachtig 

uitzicht op de Presena-gletsjer (sauna, fitness, discotheek, verwarmde 
skiruimte, …).

VITAMIN SKI  
VOOR 9-14 JARIGEN VAN 25 FEBRUARI TOT 5 MAART  
IN WERFENWENG (OOS) 
•  Skiën en boarden in de skigebieden Werfenweng en Amadé,  

met o.a. de beste snowparks van de Alpen.
•  Je overnacht in jugendgästehaus Berghof, neemt een duik in het zwembad en 

doet een tocht met de slee.

SKI AHOLIC  
VOOR 13-15 JARIGEN VAN 25 FEBRUARI TOT 5 MAART  
IN ZELL AM SEE (OOS)  
•  Ski-pret gegarandeerd in de prachtige Oostenrijkse bergen van Zell am See en 

de Kaprun gletsjer.
•  Geniet van het eten, de trampolinezaal of de bioscoop in Club Kitzsteinhorn.

ZELL AM SEE YOU ON THE SNOW  
VOOR 16-PLUSSERS VAN 25 FEBRUARI TOT 5 MAART  
IN ZELL AM SEE (OOS)  
•  In Zell am See vind je 51 skiliften en 135 km aan pistes.
•  Een kroegentocht, livemuziek, DJ-sets en uit de bol gaan, het is allemaal 

mogelijk in één van de 10 beste apres-skigebieden.

Skivakanties 2021 - 2022 

Ontdek alle vakanties op  
www.crejaksie.be! 



?

Z E V E N  F E I T E N  E N  F A B E L S  O V E R  O N Z E  N A C H T R U S T

Naar dromenland afreizen: voor de ene een gemakkelijke weg ernaartoe, voor de andere een heuse tocht die niet 
elke nacht even soepel verloopt. We krijgen heel wat do’s and dont’s naar ons hoofd geslingerd over onze nachtrust. 
Daarom kropen we onder de wol met Joke De Wulf, psychologe en slaaptherapeute, om duidelijkheid te brengen over 
deze stellingen.

Snoozen is slechter dan 
meteen opstaan 

If you snooze, you lose! “Vooral avondmensen zijn 
fervente snoozers. Voor hen is het nog midden in de 
nacht als om 6.00 uur de wekker afgaat. De realiteit 
is dat je met snoozen jezelf een deel kwalitatieve 
slaap afsnoept”, legt Joke uit. “Zet daarom je wekker 
op het moment dat je écht moet opstaan. Dat extra 
stukje nachtrust zal jouw energie overdag ten goede 
komen.” Heb je moeite met opstaan? Steek je 
nachtlamp meteen aan als de wekker afgaat of trek de 
gordijnen open. “Licht zorgt er voor dat de productie 
van je slaapstoffen stopt en je waakstoffen worden 
geactiveerd”, verklaart Joke.

Je hebt minimum 8 uren 
slaap per nacht nodig 

Het gemiddeld aantal uren slaap voor het grootste 
deel van de bevolking ligt tussen 7 en 9 uren. 
“Daar wordt al snel 8 uren van gemaakt”, stelt Joke 
vast. “We mogen niet iedereen over dezelfde kam 
scheren. De ene heeft met 7 uren slaap genoeg, 
de andere is uitgerust na 9 uren.” Soms denken 
mensen dat ze weinig slaap nodig hebben, maar 
dit klopt eigenlijk niet, waardoor ze een chronisch 
slaaptekort opbouwen. Dat heeft nadelige gevolgen 
voor je gezondheid op lange termijn.  “Heb je 
standaard nood aan meer dan 9 uren slaap, dan 
is het goed even te checken of er iets in jouw 
lichaam heel veel energie wegneemt, zoals een 
onderliggende aandoening of heel veel stress.”, 
haalt Joke aan.

Slaaptekort  
kan je inhalen

“…als dat beperkt is”, voegt Joke toe. “Kom je 
niet aan je uren slaap die je nodig hebt tijdens de 
werkweek, dan kan je in het weekend een uur langer 
slapen, maar niet langer dan anderhalf uur.” Ga niet 
doorslapen tot ‘s middags tijdens het weekend. Zo 
breng je je slaaphormonen in de war. “Je slaap-
waakritme wordt opgeschoven en matcht niet 
meer met je natuurlijk bioritme, waardoor je in een 
jetlagverhaal komt”, verduidelijkt Joke. “Als je dan 
op zondagavond terug op een normaal tijdstip wil 
slapen, dan bestaat de kans dat je naar het plafond 
ligt te staren.” Idealiter ga je iedere avond ongeveer 
op hetzelfde tijdsstip naar bed en slaap je hetzelfde 
aantal uren.  

Een middagdutje of 
powernap is ongezond   

“Het is juist heel goed voor je”, beklemtoont Joke. 
Wel op 3 voorwaarden. Ten eerste als het niet 
langer dan 20 minuten duurt, om te vermijden dat 
je in je diepe slaap komt. “Als je daarna wakker 
wordt, kan het zijn dat je de rest van de dag moe 
bent”, vult Joke aan. Ten tweede, houd het dutje 
voor half twee ‘s middags. Hoe langer je wakker 
bent, hoe meer je hersenen de slaapstof adenosine 
aanmaken. “Een hoog adenosine-gehalte zorgt 
ervoor dat je een slaperig gevoel krijgt”, duidt 
Joke. “Als we bijvoorbeeld ‘s avonds in de zetel in 
slaap vallen, dan zakt die adenosine en is de kans 
klein dat je slaperig genoeg bent tegen dat het 
bedtijd is.” Hierdoor zal je moeite hebben om in 
bed in slaap te vallen of zal je ‘s nachts makkelijker 
wakker worden. “Ten slotte is een powernap 
enkel aangeraden voor personen zonder een 
slaapprobleem”, vult Joke aan.

De meeste dromen  
     zijn bedrog

FEIT FEIT

FEIT

FABEL

FABEL

FABEL
Nog even je smartphone 

erbij nemen in bed  
voor het slapengaan kan 

geen kwaad  
“Het blauw licht van onze smartphone stopt de 
productie van melatonine, een lichtgevoelige 
slaapstof die ervoor zorgt dat ons lichaam in 
slaapmodus raakt”, haalt Joke aan. Dat geldt ook 
voor andere schermen zoals een pc of tablet. 
Bovendien krijg je op korte tijd nog veel visuele 
prikkels binnen. “Deze input moet je brein nog 
allemaal zien te verwerken”, waarschuwt Joke. 
Wat de tv betreft, ligt het anders. “Als de tv 2,5 
keer de breedte van het tv-scherm van je weg 
staat, dan heeft dit een minder grote impact 
op de melatonine-productie”, zegt Joke. Toch 
sluit je beter alle schermen af een uur voor het 
slapengaan. “Zoek alternatieven op zoals een boek 
lezen, schrijven, breien, een kruiswoordraadsel 
oplossen, …”, suggereert Joke. Deze activiteiten 
hebben een andere verwerking in de hersenen en 
remmen de aanmaak van melatonine niet af.

Eten voor het slapengaan 
is niet verstandig  

Ook tijdens je slaap, verbruik je energie.  
“Die energie gaat naar het herstel van jouw 
lichaam”, vertelt Joke. “Als jouw lichaam dan nog 
veel energie moet steken in spijsvertering, dan 
blijft er minder energie over voor je fysiek herstel.” 
Bijgevolg kan je ‘s ochtends wakker worden met 
het gevoel dat je eten niet helemaal verteerd is. 
“Probeer daarom de laatste 3 à 4 uur voor bedtijd 
niet meer te eten”, raadt Joke aan. Dat betekent 
niet dat je avondmaal overslaan een goed idee is. 
Je bloedsuikerspiegel zou te veel kunnen dalen, 
waardoor je lichaam wakker wordt om te eten. 
“Als je toch nog honger hebt voor het slapengaan, 
vermijd dan suikers”, beveelt Joke aan. Eiwitten 
en gezonde vetten zijn een goed alternatief. “Kies 
bijvoorbeeld voor een gekookt eitje, een handvol 
noten of een avocado”, zegt Joke. “Enerzijds 
hebben ze minder effect op je bloedsuikerspiegel. 
Anderzijds komen eiwitten de productie van 
je slaapstoffen ten goede.” Idealiter nuttig je 
deze gezonde voedingstoffen overdag tijdens je 
hoofdmaaltijden. “De impact van voeding op je 
nachtrust wordt nog te vaak onderschat”, merkt 
Joke op. “Een goede nachtrust begint op je bord.”
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FEIT
Een goed kussen en degelijke 

matras dragen bij tot een  
goede nachtrust   

Een matras en hoofdkussen die je nek, schouders, rug en 
heup goed ondersteunen zijn belangrijk voor een kwalitatieve 
nachtrust. “Als je niet goed ligt en je krijgt pijn, dan is dat niet 
bevorderlijk voor je nachtrust”, licht Joke toe. “Het gaat vooral 
om de houding waarin je slaapt. Bijvoorbeeld op je buik slapen is 
ergonomisch gezien slecht voor je nek en rug. Je hoofd ligt altijd 
wat hoger op je kussen waardoor je rug doorbuigt, hoe stevig je 
matras ook is.”

Slapen als een roos  
dankzij Zorgboetiek
Lig je ‘s nacht op je rug, buik of zij? Met een hoofdkussen van Tempur kan je 
steeds op beide oren slapen.  
De ergonomische kussens werden speciaal ontworpen om je hoofd, nek en 
schouders optimaal te ondersteunen naargelang jouw slaaphouding. 

Wens je daarnaast meer informatie over 
de TEMPUR Original matrassen voor een 
hoogwaardig slaapcomfort?  
We helpen je graag verder in onze 
Zorgboetiekwinkels in Asse, Aalst,  
Hasselt en Roeselare of via e-mail naar  
info@zorgboetiek.be. 

Geen Zorgboetiek in de buurt?  
Bezoek dan zeker onze webshop  
op www.zorgboetiek.be. 

TEMPUR Original - vanaf € 109   Ledenprijs € 92,65 
Je hoofd, nek en schouders vormen één lijn met je ruggengraat, waardoor je altijd 
in de juiste slaaphouding ligt. Geschikt voor rug- en zijslapers. 

TEMPUR Sonata - vanaf € 149  Ledenprijs € 126,65
De gebogen vorm zorgt voor een continue ondersteuning van je hoofd wanneer je 
’s nachts vaak van zijde wisselt en slaapt met je kin dicht bij je borst.

TEMPUR Comfort - € 99  Ledenprijs € 84,15  
Dit hoofdkussen biedt je geweldig comfort voor hoofd, nek en schouders in 
iedere gewenste slaaphouding.

TEMPUR Ombracio -  € 169  Ledenprijs € 143,65   
Een zacht kussen speciaal ontworpen voor buikslapers. De unieke vormgeving 
helpt de ademhaling optimaliseren.

TEMPUR Breeze - € 149   Ledenprijs € 126,65   
De kussenhoes met open structuur en ventilatiegaten in de zijkant beheert het 
microklimaat rond je hoofd en nek. Hierdoor wordt vocht afgevoerd en ervaar je 
een fris en koel gevoel tijdens het slapen.

Ontdek ook de SleepAngel (€ 99, ledenprijs € 84,15), het hoofdkussen 
dat verspreiding van bacteriën, huisstofmijt en allergenen tegengaat. 
Een filtermechanisme voorkomt dat vloeistoffen of door de lucht 
verspreide ziektekiemen in het kussen dringen. Bijgevolg vormt het een 
beschermingssysteem voor astma-, allergie- en sinusproblemen. Daarnaast laat 
de filter het kussen ventileren zodat je ‘s nachts kan wegdromen in zuivere lucht.

Geniet van  

15% 
ledenkorting!

Wens je meer informatie  
over slaaptherapie?  

Surf naar www.jokedewulf.be 
of stuur een e-mail naar  

info@jokedewulf.be.



OP  
PENSIOEN 
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Op pensioen gaan is een bijzonder moment in je leven. Een gebeurtenis waar lang naar uitgekeken wordt. 
Helaas voelt op pensioen zijn voor sommigen aan als vallen in een zwart gat. Een pensionering heeft een 
zeer grote impact op je leven. Je hierop voorbereiden wordt sterk aangeraden.  

Het zwarte gat of 
vrijheid-blijheid? 

De valkuilen
Het zogenaamde zwarte gat kan zich op 
verschillende manieren uiten: 

•  Ten eerste krijgt je sociaal leven plotsklap een 
andere wending. Waar je voorheen dagelijks 
je collega’s of klanten zag, zijn die sociale 
(werkgerelateerde) contacten na je pensioen 
plots een heel pak minder. 

•  Waar vrije tijd nog eerder een schaars goed 
was tijdens je actieve loopbaan, is dat bij 
een pensionering helemaal omgekeerd. Maar 
misschien is die zee aan vrije tijd wel een gevaar 
voor verveling? 

•  De regelmaat, het vast werkritme, komt te 
vervallen. Je hebt nu zelf de invulling van je 
dag in handen. Het is niet langer je baas die je 
dagbesteding bepaalt. Maar voor sommigen 
biedt regelmaat juist een dagelijkse houvast. 
Eenmaal op pensioen kan die weggevallen 
regelmaat als een gemis aanvoelen. 

Zoek vóór je pensionering al 
naar leuke bezigheden  
Denk vóór je effectief met pensioen gaat welke 
bezigheden bij jou passen. Wacht daar niet mee 
tot enkele weken voor je eigenlijke pensionering. 
Misschien kan je je al sociaal engageren ruim een 
jaar of langer voordat je effectief op pensioen gaat, 
zodat het niet meer als nieuw aanvoelt. 

Wil je vooral sociale contacten, dan is een 
seniorenvereniging als Vief misschien wel iets 
voor jou? Ben je eerder creatief en lijkt een cursus 
bloemschikken of koken je wel wat? Ga eens te rade 
bij het lokale dienstencentrum of een centrum voor 
volwassenonderwijs (CVO). 

Of misschien is het wel leuk om met vaste regelmaat 
voor je kleinkinderen te zorgen?

Tips

En dan is het zover…je allerlaatste werkdag. Je slaat 
de deur van het werk voorgoed achter je dicht. 
Een gevoel van opluchting, van vrijheid, maar ook 
wel een beetje van weemoed en onzekerheid. Wat 
zal het geven nu je niet meer moét werken? Biedt 
de grote zee aan vrije tijd ook effectief vrijheid en 
blijheid? 

In het begin lijkt het vakantie die maar blijft duren. 
Die lege agenda en het niet moéten klinken heerlijk.  
Maar het gevaar van dat zwarte gat ligt op de loer als 
geen zinvolle tijdsbesteding in de plaats komt. 

Een pensioen wordt – vaak onterecht – samen met 
het zwarte gat in de mond genomen. De uitdrukking 
staat voor de angst om in een leegte te belanden 
wanneer het dagelijkse werkritme wegvalt. De 
vrees om niet langer een actieve bijdrage aan de 
maatschappij te leveren.  

•  De voldoening die je (hopelijk) uit je werk 
haalde, valt plots weg. Dit is voor vele mensen 
een belangrijk aspect van hun werk. En als die 
voldoening vervalt, kan het voelen alsof je je niet 
meer voor de samenleving nuttig maakt.

De key to success – of in deze: het zwarte gat 
tijdens je pensioen vermijden – draait helemaal om 
voorbereiding! Pensionering is zo’n belangrijke 
fase in je leven, maar gek genoeg zijn we er 
doorgaans slecht op voorbereid. 

Leef – samen met je partner – naar dat nieuwe 
levensmoment toe. Bepaal al dan niet met je partner 
ruim vooraf hoe jij deze periode gaat invullen op een 
manier die bij jou past en waarvan jij gelukkig wordt. 

Streef regelmaat na  
Uiteraard hoef je het strikte regime van tijdens je 
loopbaan niet verder te zetten tijdens je pensioen. 
Elke ochtend om 06.00 uur uit de veren is zeker geen 
must. Maar regelmaat biedt heel wat voordelen, ook 
op gezondheidsvlak. 

Probeer op vaste tijdstippen op te staan of te gaan 
slapen, nuttig maaltijden op regelmatige momenten, 
… Maar ook de afwas doen, de krant of een boek 
lezen of tuinieren kunnen tot die dagelijkse of 
wekelijkse regelmaat behoren.  

Ontdek wat voldoening geeft  
Wellicht gaf je werk en jouw carrière je op een 
bepaalde manier mentale en/of fysieke voldoening. 

Zoek na je pensioen naar zinvolle voldoening 
op andere vlakken. Doe bijvoorbeeld aan 
vrijwilligerswerk: ruim zwerfvuil in je buurt op of ga 
als gemachtigd opzichter aan de schoolpoort staan.  

Help een handje mee bij de Voedselbank of 
engageer je als chauffeur voor personen met een 
beperking. 

Via www.vrijwilligerswerk.be vind je tal van 
vacatures om als vrijwilliger in je buurt aan de slag 
te gaan. 

Neem initiatief   
Ga er zelf op uit, want het komt niet aanwaaien. 
Neem zelf initiatief om je pensioentijd in te vullen, 
want het komt zich niet op een plateau aandienen. 
Wees nieuwsgierig en ontdek wat er bij jou in de 
buurt te beleven valt. Blijf onder de mensen komen 
of nodig zelf vrienden/familie/kennissen uit en 
steek energie en tijd in die sociale contacten. Tot 
slot: probeer eens wat dingen uit, zoals nieuwe 
hobby’s of dagtrips of reizen. Want samen met je 
pensioen kan misschien een hele nieuwe wereld 
voor je opengaan. 
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waardig  
levenseinde

Een Het liefst worden we allemaal gezond oud. 
We wensen onze ogen voorgoed te sluiten 
door ouderdom en liefst niet door ziekte en 
aftakeling. Helaas hebben we hierin geen 
inspraak. We sterven allemaal, maar niet op 
dezelfde manier. Toch kunnen we ons heengaan 
zelf in handen nemen. Als je een dagje ouder 
wordt of gezondheidsproblemen krijgt, is het 
misschien geen slecht idee om bepaalde zaken 
te regelen of om er op zijn minst al eens over  
na te denken.

Wat is een zorgvolmacht?
Een zorgvolmacht is een document waarbij 
je één of meerdere personen volmacht geeft 
om in jouw plaats te handelen wanneer je 
dat zelf niet meer kan. De bevoegdheid gaat 
dan vooral over algemene handelingen over 
vermogens of handelingen over jou als persoon. 
Om een zorgvolmacht te laten opstellen moet 
je wilsbekwaam zijn. Dat wil zeggen dat je 
verantwoorde beslissingen kan nemen en besef 
hebt van de gevolgen van die beslissing. Een 
wilsonbekwaam persoon heeft geen besef meer 
van de gevolgen van een genomen beslissing

De  
zorgvolmacht

Wat kan je allemaal regelen  
met een zorgvolmacht?
De daden van beheer:

dit gaat vooral over het vermogen zoals  
pensioeninkomsten ontvangen of de rusthuis- 
facturen betalen,…

De daden van beschikking:

dit zijn daden die de omvang van het vermogen 
kunnen aantasten zoals de aankoop van een nieuw 
appartement of een schenking doen aan iemand,…

Zaken die betrekking hebben op mij als persoon:

de lasthebber* kan bv. de verpleger toegang geven 
tot je woning. Hij/zij ziet er eveneens op toe dat je 
rechten als patiënt worden geëerbiedigd zodat je 
van een kwalitatieve zorg kan genieten. 

Bij wie kan ik terecht voor het 
opstellen van een zorgvolmacht? 
Het is sterk aanbevolen om de zorgvolmacht op te 
stellen bij een notaris. Dit is echter niet verplicht. 
De notaris bekijkt de zorgvolmacht op een 
onafhankelijke en onpartijdige wijze. De notaris 
zorgt er ook voor om de zorgvolmacht te registeren 
in het Centraal Register voor Lastgevingen (CRL).

Waarom wordt een zorgvolmacht 
best geregistreerd? 
De registratie is belangrijk. Het zorgt ervoor dat 
de zorgvolmacht blijft gelden wanneer de persoon 
wilsonbekwaam wordt. Gewone volmachten 
verliezen immers hun werking wanneer de persoon 
wilsonbekwaam wordt.  De registratie kan gebeuren 
zolang de lastgever nog wilsbekwaam is.

Waar vind je meer info  
over de zorgvolmacht ?  
Surf naar www.notaris.be.   
Daar vind je alle gedetailleerde informatie over de 
zorgvolmacht.

*  Lasthebber is de persoon die jij hebt aangesteld om 
de zorghandelingen op zich te nemen wanneer jij dat 
niet meer kan. 



Keuze van behandeling  
bij wilsbekwaamheid
De wet zegt dat een patiënt zijn/haar 
toestemming moet geven voor om het even 
welke behandeling door een arts. Dat kan een 
behandeling zijn die levensreddend, genezend, 
levensverlengend, palliatief, … is.

Wie een gebroken been heeft, zal 
hoogstwaarschijnlijk het voorstel van de 
arts aanvaarden. De patiënt die chronisch 
ziek is – wat in principe ongeneeslijk is – 
bespreekt het best de behandelingskeuze 
met de arts in samenspraak met de familie. 
De patiënt kan altijd een keuze maken uit 
bestaande therapeutische opties en eventueel 
behandelingen weigeren.

Keuze van behandeling bij 
wilsonbekwaamheid
Veel mensen willen die inspraak ook houden 
in situaties waarin ze niet langer wilsbekwaam 
zouden zijn. Men kan dan een voorafgaande 
‘negatieve wilsverklaring’ opstellen. Met dit 
document kan de patiënt vastleggen welke 
onderzoeken of behandelingen er niet meer 
wenselijk zijn op het moment dat de patiënt zelf 
de beslissing niet meer kan nemen als gevolg 
van wilsonbekwaamheid. Het kan gaan om het 
weigeren van kunstmatig toedienen van voeding 
en vocht, kunstmatige beademing, antibiotica,…

Dit document wordt ‘negatief’ genoemd omdat 
het gaat over het afwijzen van behandelingen en 
onderzoeken. Artsen zijn wettelijk verplicht dit 
te respecteren.

Waar vind ik dit document?
Het document ‘negatieve wilsverklaring’ en meer 
informatie hierover vind je op www.leif.be. 

Wanneer kan men een 
wilsverklaring euthanasie 
aanvragen?
De patiënt kan een wilsverklaring laten 
opstellen waarin wordt gevraagd dat 
euthanasie wordt verricht indien:

•  hij/zij lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke 
door een ongeval of ziekte veroorzaakte 
aandoening;

•  hij/zij niet meer bij bewustzijn is door een 
onomkeerbare coma. 

 

Hoe op te stellen? 
De wilsverklaring euthanasie moet in 
aanwezigheid van twee meerderjarige getuigen 
op papier worden gezet. Minstens één van die 
getuigen mag geen erfgenaam zijn of materieel 
belang hebben bij de dood van de patiënt. De 
wilsverklaring moet gedateerd en ondertekend 
worden door de patiënt die de verklaring 
aflegt, door de getuigen en eventueel door de 
aangeduide vertrouwenspersoon. De overheid 
voorziet in de mogelijkheid tot registratie van 
de wilsverklaring.

Opgelet: wilsverklaringen euthanasie zijn 
onbeperkt geldig in de tijd indien ze werden 
opgesteld na de aanpassing van de wet 
op 2 april 2020. Vóór deze datum moest 
een wilsverklaring euthanasie om de 5 jaar 
worden herbevestigd. Wilsverklaringen voor 
de wetswijziging worden niet automatisch 
omgezet. Deze zullen dus nog een laatste keer 
herbevestigd moeten worden.

Waar vind ik het document 
wilsverklaring euthanasie?
Het document wilsverklaring euthanasie en  
meer informatie hierover vind je op de website 
www.leif.be. 

Wie overlijdt, kan zijn/haar keuze van uitvaart 
officieel bekendmaken. Bij het overlijden gaat 
de gemeente na of de overledene een laatste 
wilsverklaring teraardebestelling heeft laten 
registeren bij de dienst Burgerzaken. Als dit het 
geval is, gaat de gemeente na of de nabestaanden 
de wens van de overledene respecteren.

Zowel nabestaanden als de begrafenisondernemer 
zijn verplicht met de wensen van de overledene 
rekening te houden.

Waar vind ik het 
document wilsbeschikking 
teraardebestelling?
Het document wilsbeschikking teraardebestelling 
en meer informatie hierover vind je op www.leif.be. 
Je kan ook contact opnemen met jouw gemeente.

Iedereen kan bij leven bepalen dat na zijn 
dood zijn/haar lichaam wordt afgestaan voor 
wetenschappelijk onderzoek.

De betrokkene dient contact op te nemen met 
een medische faculteit naar keuze. Men dient 
een testament op te maken. Dit testament is 
gedateerd en ondertekend door de schenker. De 
wetenschappelijke universiteiten betalen nooit 
om een lichaam te verkrijgen. Een lichaam kan 
ook worden geweigerd. Alle kosten verbonden aan 
het overlijden zijn ten laste van de familie of de 
erfgenamen.

Meer weten?
Je vindt een voorbeeld van een testament op  
www.leif.be alsook meer informatie.

Bronnen: www.leif.be  www.notaris.be

Negatieve 
wilsverklaring 

Wilsverklaring 
euthanasie 

Wils- 
beschikking  

teraarde- 
bestelling 

Lichaams- 
schenking 

aan de 
wetenschap 
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WEBINAR

Donderdag 16 december  
om 20.00 uur
Op donderdag 16 december vertelt professor 
dokter Lieven Annemans tijdens een webinar hoe 
we gelukkig kunnen leven zonder geluk gretig 
op te zoeken. Het webinar is geïnspireerd op zijn 
nieuwste boek Geluk vinden zonder het te zoeken. 

Waarover handelt het webinar?
De meeste mensen willen graag gelukkig zijn. Maar 
velen onder ons verwarren geluk met genot. En dan 
kopen of doen we dingen waarvan we denken dat 
het ons goed doet. Sommigen streven obsessief 
naar hun eigen geluk zonder zich te bekommeren 
om hun omgeving en beseffen vaak te laat dat zij 
niet de juiste weg kozen. Anderen krijgen dan weer 
nagenoeg geen kansen op een goed bestaan. 

Een echt mooi en goed leven leiden is nochtans 
mogelijk. We kunnen samen het geluk vinden 
zonder het te zoeken. En dat is essentieel. Want in 
een samenleving met een hoog geluksniveau leeft 
men gemiddeld langer, gezonder en beter, en is er 
ook minder geweld, haat en criminaliteit. 

Er zijn zowel kleine als grote dingen in ons 
leven die ons ware geluk bepalen en waar wij 
als samenleving en als individu vat op hebben. 
Een gelukkig bestaan wordt zo een positieve 
nevenwerking van ons gezamenlijk denken en 
handelen. 

Wie is de gastspreker van dienst?

Professor dokter Lieven Annemans is hoogleraar 
in de gezondheids- en welzijnseconomie aan de 
faculteiten geneeskunde van de Universiteit Gent 
en de Vrije Universiteit Brussel. Op zijn palmares 
prijkt ook het achtjarig voorzitterschap van de 
Vlaams Gezondheidsraad. 

Hij is daarnaast ook actief als 
gezondheidseconoom en sinds enkele jaren legt hij 
zich toe op het thema welzijn en geluk.

Wanneer?  
Donderdag 16 december om 20.00 uur

Kostprijs?  
7 euro

Inschrijven via  
www.beleefpleziermetlm.be

Wat is een 
webinar?
Een webinar is de samenvoeging van de 
woorden ‘web’ en ‘seminar’. Een webinar is 
een activiteit op internet waarbij een online 
publiek kan meevolgen. 

Al eens een webinar gevolgd?  
Keihandig en zeer gemakkelijk. Je opent 
thuis je pc, laptop of neemt je smartphone 
in de hand. Zo wat vijf minuten vooraleer 
de activiteit online begint, log je in via de 
registratielink. Je zorgt weliswaar voor een 
goede internetverbinding. En vanop je bed, 
vanuit je luie zetel, in pyjama of achter 
je bureau volg je het webinar. Efficiënt, 
tijdsbesparend en bovenal…nog wat boeiende 
info meegepikt ook. 

Wat moet ik doen om een webinar online  
te kunnen bijwonen?  

1.  Surf naar www.beleefpleziermetlm.be  
en klik op webinar. 

2.  Kies het webinar van je keuze. 

3.  Vervolledig jouw inschrijving door al je 
gegevens in te vullen. 

4.  Je wordt automatisch doorgestuurd naar 
een beveiligde betalingswebsite. 

5.  Na je inschrijving ontvang je een mail met 
een link. Deze link moet je zeker goed 
bewaren. Via deze link kan je op de dag 
van de activiteit het webinar online volgen. 

6.  Enkele dagen voor de start van het webinar 
ontvang je nog eens een herinneringsmail 
met dezelfde link er nogmaals in. 

Let wel: wie niet tijdig heeft betaald, ontvangt 
geen link om deel te nemen. Om zeker te zijn 
dat je aan het webinar kan deelnemen, zorg 
je best voor een vlotte betaling ten laatste tot 
enkele dagen voorafgaand aan het webinar. 

Geluk vinden 
zonder het te 

zoeken
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10.000  
stappen

Elke

telt
stap

Met de campagne 10 000 stappen: elke stap 
telt! van het Vlaams Instituut Gezond Leven 
vzw, Sport Vlaanderen, Agentschap Zorg en 
Gezondheid en de Vlaamse Logo’s zetten 
218 Vlaamse steden en gemeenten stap voor 
stap in op beweegvriendelijke buurten. Want 
meer bewegen zorgt voor beter leven! 

Wist je dat 64% van de volwassenen 
minstens 150 minuten per week matig tot 
hoog intensief beweegt? 150 minuten ofwel 
2,5 uur per week ofwel ruim 21 minuten per 
dag. Slechts 21 minuten per dag?! Maar hoe 
ouder je wordt, hoe minder je beweegt.

Zichtbaar in het straatbeeld
Het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, Sport 
Vlaanderen, Agentschap Zorg en Gezondheid 
en de Vlaamse Logo’s bundelen daarom hun 
krachten om het grootste beweegproject van 
Vlaanderen te organiseren in alle Vlaamse 
steden en gemeenten.  
218 Vlaamse steden en gemeenten worden 
de komende vier jaar ondersteund in de 
uitbouw van stapvriendelijkere buurten die 
inwoners motiveren om meer te bewegen. 
Elke stap telt wordt in het straatbeeld op 
diverse manieren zichtbaar gemaakt. Want 
de eerste stap begint bij jouw voordeur! 
Kleine afstanden tussen nuttige locaties in 
je buurt leveren ook extra stappen op. Van 
jouw voordeur tot aan het gemeentehuis. Of 
tussen de bakker en de slager. Elke stap telt!

Je kan het altijd en overal
Wandelen is de makkelijkste en 
goedkoopste manier van bewegen. En dat 
het goed voor ons is, weten ze tot in Japan. 
De Japanse onderzoeker Dr. Hatano toonde 
aan dat 10 000 stappen gespreid over een 
hele dag de gezondheid fundamenteel 
verbetert. Je kan dus toch voldoende 
bewegen, ook al ben je nog niet klaar om 
te sporten. Stappen kan je altijd en overal: 
thuis, op het werk, tijdens verplaatsingen 
(verkeer), in je vrije tijd … 

Hoeveel stappen moet je dan zetten voor 
een gunstig effect op je gezondheid? 
10 000 stappen per dag is ideaal voor 
volwassenen, 8000 voor 65-plussers. Maar 
staar je vooral niet blind op een cijfer: elke 
stap telt! Ook kleine vorderingen maken 
een verschil.

Zijn 10 000 stappen niet meteen haalbaar 
voor jou? Ga dan met mondjesmaat meer 
bewegen. Want élke stap die je zet, is er 
eentje in de goede richting. Elk beetje 
beweging is beter dan niks. Het zijn kleine 
stappen voor jou, maar grote stappen voor 
je gezondheid! 

Voor wie meer wil bewegen maar niet 
weet hoe, is Bewegen Op Verwijzing de 
ideale ondersteuning. Een Bewegen Op 
Verwijzing-coach stimuleert mensen om 
meer te bewegen met een persoonlijk 
beweegplan en consultaties. 

Meer info via  
10000stappen.gezondleven.be   
of www.gezondleven.be/projecten/ 
bewegen-op-verwijzing.
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10 redenen om  
met Rantour 

te gaan
op reisDe begeleide rondreizen, citytrips 

en shortbreaks, strandvakanties 
en cruises van LM Plus-partner 
Rantour hebben steeds hetzelfde 
uitgangspunt: kennismaken 
met de cultuur, de natuur en de 
eigenheid van de bezochte landen 
of streken. Als dat nog niet genoeg 
is, zijn er nóg 10 redenen om met 
Rantour op reis te gaan!

Geniet als LM Plus-lid van  
10 procent korting op 
autocarvakanties en 5 procent 
korting op begeleide vliegvakanties. 
Meer dan 60 jaar ervaring in de 
reiswereld.
Met de autocar start je vakantie al bij 
het vertrek.
Moderne autocars voorzien van al het 
nodige comfort.
Ervaren reisleiders die je op een 
deskundige manier non-stop boeien 
over de streek of de stad die je 
bezoekt. 
De chauffeurs, vriendelijk en 
plichtbewust, zorgen ervoor dat je 
snel en veilig op jouw bestemming 
aankomt.
Perfect uitgewerkte programma’s, 
persoonlijk en regelmatig getest. 
Een trip met de bus, dat is ook het 
plezier van samen te reizen. De 
meest bijzondere vriendschappen 
ontstaan tijdens busreizen! 
De autocar is één van de meest 
milieuvriendelijke manieren om op 
vakantie te gaan.
Je kunt je wagen eenvoudig parkeren 
aan onze centrale vertrekplaats in 
Affligem.

60

Het aanbod van Rantour bevat 
tal van bestemmingen binnen en 
buiten Europa. Ben jij klaar om de 
mooiste plekjes van de wereld te 
ontdekken?

27/03/22
Zesdaagse 

vliegvakantie naar 
Sliema in Malta

3/12/21
Driedaagse  

verrassingsreis 
met onbekende 

bestemming

23/12/21
Vier dagen  

kerst  
in Friesland

31/01/22
Acht dagen op 

skisafari in Pitztal, 
Oostenrijk

13/12/21
Gastronomisch 

tafelen bij  
Wout Bru  
in Durbuy

19/04/22
Tiendaagse 

vliegvakantie naar 
Lara in Turkije

9/02/22
Tiendaagse 

vliegvakantie naar 
Tenerife

15/03/22
Tien dagen  

duizend-en-één  
nacht in Sousse, 

Tunesië

Bekijk het volledige aanbod en  
alle programma’s op www.rantour.be!

WIJ ZIJN ER KLAAR VOOR! U OOK?
De wereld opent opnieuw zijn deuren en reizen wordt 
weer mogelijk. Wij zijn er alvast klaar voor en selecteerden 

voor u alvast onze favoriete bestemmingen!

SAMEN OP VAKANTIE
EXCLUSIEVE KORTINGEN VOOR LEDEN

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

Bekijk het volledige aabod op 
www.rantour.be

PITZTAL - OOSTENRIJK
De prachtige bergwereld van Tirol

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

vanaf 

€ 1099

PROVENCE - FRANKRIJK
Zonovergoten zuiderse landschappen

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

vanaf 

€ 1229

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

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

vanaf 

€ 469

RHODOS - GRIEKENLAND
Zon & een rijke Griekse geschiedenis

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

vanaf 

€ 1095

COSTA DEL SOL - SPANJE
Goudstranden & Andalusische charme

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

vanaf 

€ 1095

AMSTERDAM & VOLENDAM - NEDERLAND
Het beste van Holland

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

vanaf 

€ 419

LAGO MAGGIORE - ITALIE
Het balkon van Europa

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

vanaf 

€ 1349

PENISCOLA - SPANJE
De mooiste badplaats aan de Costa del Azahar

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

vanaf 

€ 1019

SICILIE - ITALIE
Schoonheid van erfgoed & natuur

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

vanaf 

€ 1195

TENERIFE - SPANJE
Suptropisch klimaat & prachtig maanlandschap

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

vanaf 

€ 1115
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Oud, niet 'out' maar goud!

De vergrijzing van onze samenleving is een feit. Toch blijkt ons 
ouderenbeleid onvoldoende aangepast aan de behoe� en van en 
opportuniteiten bij ouderen. Welke plaats hebben ouderen in de 
maatschappij? In welke zorg voorzien we? En hoe kunnen ouderen 
maximaal blijven participeren? 

In het boek ‘Oud, niet out maar goud’ pleiten 
ouderenpsycholoog Charlotte Brys en
Geert Messiaen, voorzitter van VIEF Roeselare, 
voor een waardige plaats voor ouderen in de 
maatschappij. 

Het boek is uitgegeven door Gompel&Svacina. 
Bestellen kan via: geert_messiaen@hotmail.com

Lezing: 
13 december 2021: Dienstencentrum De Toekomst, Aalst 

Meer info: ledenblad@lm.be

ACTUA

Gezond Binnen, dat lucht op

We brengen zo’n 85% van onze tijd binnen door. 
Dat is veel. Op zich is dat geen probleem, maar dat 
wordt het wel als je weet dat de lucht binnen vaak 
meer vervuild is dan de lucht buiten. Onderzoek 
bevestigt dit. 

Ontdek hoe jij kan zorgen voor een gezonde 
binnenlucht tijdens de actieweek ‘Gezond Binnen:
dat lucht op’ van 15 tot 19 november 2021.

Meer info: gezondbinnenmilieu.be

Zondag 14 november is het 
Wereld Diabetes Dag

Diabetes kan iedereen tre� en: 6 op 10 Vlamingen worden in hun 
directe omgeving met diabetes geconfronteerd. In Vlaanderen 
leven 500.000 mensen met diabetes (type 1 of type 2) en het aantal 
mensen met diabetes blij�  toenemen. Om de 17 minuten krijgt 
iemand in Vlaanderen de diagnose ‘diabetes’.

Wat weet jij over diabetes? Kan jij de mythes doorprikken en de 
echte feiten herkennen?

Doe de test:Doe de test: diabetes.be diabetes.be > mythemeter> mythemeter

Koop jij je lenzen online?

Als lid van LM heb je elke 6 maanden recht op 
een korting van 10% bij jouw online aankoop 
van lenzen, vloeistof en accessoires bij 
LensOnline®. 

Wat te doen?
Vraag de kortingscode aan via www.lm.be > 
terugbetaling lenzen. 

Ontvang
10%

korting

Charlotte Brys & Geert Messiaen

Oud, niet ‘out’  
    maar goud!

Een waardige plaats 
voor ouderen in de 
maatschappij

De vergrijzing van onze samenleving is een feit. Toch blijkt ons ouderen-
beleid onvoldoende aangepast aan de behoeften van en opportuniteiten bij 
ouderen.

Welke plaats hebben ouderen in de maatschappij? Welke zorg voorzien 
we? En hoe kunnen ouderen maximaal blijven participeren? 

Als we langer en gelukkig willen leven in een warme en solidaire samen-
leving, is het noodzakelijk op de juiste en voldoende manier hierin te inves-
teren. Dit boek bundelt reflecties, belevenissen en professionele ervaring. 
Het geeft een aanzet tot een brede maatschappelijke discussie.

Charlotte Brys, zelfstandig ouderenpsycho-
loog, klinisch psycholoog, gerontoloog en inte-
gratief psychotherapeut (i.o.), werkt in een multi-
disciplinaire praktijk in Aalst (SKOG.) en doet 
ook huisbezoeken. Daarnaast is ze betrokken bij 
innovaties in de gezondheidszorg. 
www.chartoloog.be

Geert Messiaen, doctor in de rechten en li-
centiaat in het notariaat, was tot voor kort se-
cretaris-generaal van de Landsbond van Liberale 
Mutualiteiten. Als voorzitter van VIEF Roeselare 
is hij nauw betrokken bij VIEF, de liberale vereni-
ging van en voor 50-plussers en gepensioneerden. 
Zijn visie over de gezondheidszorg, zowel in bin-
nen- als in buitenland, bracht hij uit in verschil-
lende boeken en opiniestukken. 
www.geert-messiaen.be
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www.gompel-svacina.eu

9 789463 713306 Gompel&Svacina

Erratum

In de vorige editie is een foutje geslopen in het mailadres 
van de klachtendienst van LM MUTPLUS.be.
Het mailadres waar je terechtkan met je klacht is 
403-qualitycontrol@mutplus.be.
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Django, Billy, Lady en Florinette. Dat zijn de 
vier therapiepaarden van The Healing Horse. 
Maar ook therapeut Sandy is de buddy van 
vele kinderen. Hippotherapie of therapie met 
paarden, wat is het precies en welk e� ect 
hebben paarden op mensen?

Hippotherapie

Overtuigd van het positieve e� ect 
van het paard op de mens richtte 
Marianne The Healing Horse op, een 
vzw die therapeutisch paardrijden of 
hippotherapie aanbiedt.

Therapie met paarden, wat is het?

Marianne: “De basis van hippotherapie
is het positieve e� ect van het paard op 
de mens. Hippotherapie kan verschil-
lende vormen aannemen, in functie van 
de noden die mensen hebben. De therapie 
geneest mensen niet, maar helpt hen een 
stap vooruit. Het helpt hen om hun leven 
terug op de rails te zetten.”

Voor wie is hippotherapie geschikt?

Marianne: “Hippotherapie is geschikt voor 
kinderen en volwassenen met een fysieke of 
mentale beperking; kinderen met gedrags-

problemen, autisme, ADHD of angsten; 
personen met een burn-out, depressie of 
die een moeilijke levensfase doormaken.”

Voor welke zorg wordt hippotherapie 
toegepast?

Marianne: “Hippotherapie wordt toegepast 
voor:

mentale zorg: voor kinderen die zelfze-
kerheid en zelfontplooiing nodig hebben 
of voor volwassenen met een burn-out, 
depressie of angsten. Zo behandelden we 
bijvoorbeeld een man met een burn-out die 
niet meer uit bed kwam voor de middag. 

De therapie bestond erin om ‘s morgens 
om 8 uur de paarden te komen verzorgen. 
Hierdoor vond hij zijn ritme terug;

fysische zorg: onder begeleiding van een 
kine worden spieroefeningen gedaan, 
bijvoorbeeld bij kinderen in een rolstoel die 
bepaalde spieren zelden of nooit gebruiken.

De beweging op het paard stimuleert 
bovendien de darmfunctie. Dat is belangrijk 
bij personen die de hele dag in een rolstoel 
doorbrengen.”

Is elk paard geschikt als therapiedier?

Marianne: “Neen. We werken met 
koudbloedige paarden omdat die niet zo 
hevig zijn. Het moeten ook stevige paarden 
zijn. Dat is nodig voor de duozit, waarbij 
een kind samen met een begeleider op het 
paard rijdt. 

“Ik ben overtuigd van het positieve eff ect van dier op mens”

“We genezen de mensen niet. We helpen hen
om hun leven terug op de rails te zetten” 

Marianne
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We kiezen voor natural horsemanship, 
een zo natuurlijk mogelijke manier van 
omgaan met paarden. Onze paarden 
staan de hele dag op de wei waar ze rus-
tig kunnen grazen. Ze komen enkel naar 
de schuilstal om schaduw op te zoeken 
op zonnige dagen. Onze paarden zijn 
zen, en daar begint alles mee. Een paard 
dat zelf gestresseerd is omdat het de 
hele dag op stal staat, kan geen stress 
afnemen van een individu. 

Paarden zijn kuddedieren. Onze vier paar-
den staan in kudde en hangen sterk aan 
elkaar. Vertrekken er twee voor een tocht, 
dan staat er altijd wel een achterblijver te 
hinniken omdat hij niet mee mag. 

Tot slot krijgen onze paarden geen 
metalen bit maar een bitloos hoofdstel 
of een halstertouw. Ze dragen geen 
hoe� jzers.”

“Ik ben overtuigd van het positieve eff ect van dier op mens”
Sandy, jij bent hippotherapeut.
Wat doe je precies?

Sandy: “Een hippotherapeut gebruikt 
paarden als medium om therapie te 
geven en te werken aan de doelen die 
je vooropstelt. Elke therapeut werkt 
vanuit een bepaalde invalshoek. Als 
orthopedagoog werk ik rond gedrags- 
en emotionele problemen. Kinesisten, 
ergotherapeuten of leerkrachten zullen 
werken vanuit een andere invalshoek.”

Het paard als medium om contact te 
leggen

Sandy: “Sommige kinderen hebben het 
moeilijk om rechtstreeks contact te leggen 
met andere personen. Dan gebruiken we 
het paard als ingangspoort om te werken 
rond communicatie. Bijvoorbeeld: ‘Kom 
eens dag zeggen aan het paard…’ 

Zo was er ooit een jongetje met een 
autismespectrumstoornis die het heel 
moeilijk vond om te zeggen wat er 
scheelde of waarom er iets moeilijk liep. 
Hij kon zijn probleem niet vertellen aan 
zijn ouders en ook niet aan mij, maar wel 
aan Django. Via het paard hebben we een 
paar keer kunnen begrijpen wat er was 
misgelopen op school of in de voetbalclub. 
Op die manier hebben we geholpen om de 
situatie op te lossen.”

“Er was een jongetje
dat zijn probleem niet kon 
vertellen aan zijn ouders

en ook niet aan mij,
maar wel aan Django”  

Sandy
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Het paard als medium om oefeningen 
te doen

Sandy: “Kinesisten zullen de beweging 
en de warmte van het paard gebruiken 
om de spieren los te maken of te 
verstevigen. Met hippotherapie kan je 
oefeningen doen op een andere manier. 
Zo zijn er kinderen of jongeren die al 
lang bij een kine behandeld worden en 
nog steeds pijn hebben bij bepaalde 
oefeningen of die helemaal niet leuk 
vinden. Wel, die kinderen doen soms 
even moeilijke of soms moeilijkere 
oefeningen op het paard, zonder dat 
ze dit bese� en. In hun beleving komen 
zij niet naar de hippotherapie, maar 
gewoon paardrijden. Vanuit deze 
invalshoek kan de kine bepaalde doelen 
op een andere manier bereiken dan in de 
gebruikelijke therapeutische setting.”

Inzetten op zelfstandigheid, 
zelfvertrouwen en zich goed voelen

Sandy: “Wat willen de ouders dat het 
kind leert en wat wil het kind zelf leren? 
Dat is het uitgangspunt van de therapie. 
We zetten sterk in op zelfstandigheid, 
zelfvertrouwen en het zich goed 
voelen. In het begin zijn kinderen vaak 
vrij verlegen en teruggetrokken, en is 
het wat a� asten. Eens ze de setting 
kennen, de paarden en mezelf, gaan 
ze langzaamaan vertrouwen winnen. 
Sommige kinderen bloeien helemaal 
open in het contact met het paard. 

Ik laat de kinderen bepaalde zaken 
proberen: ‘Doe maar, probeer maar.’ 
Sommige kinderen hebben hier hun 
vaste taak, zoals de paarden water 
geven. Op een groot paard mogen en 
durven rijden of het paard vanop de 
grond leiden, dat is belangrijk voor hun 
zelfwaarde en zelfvertrouwen.”

“Niets gee�  zoveel 
voldoening als een kind 
te zien openbloeien in 
contact met het paard” 

Sandy

Paarden als ankerfiguren

Sandy: “Voor sommige kinderen zijn de 
paarden echte anker� guren. Dat werd 
eens te meer duidelijk in coronatijd, 
toen we de lessen een tijdje moesten 
stopzetten. De band tussen de paarden 
en de kinderen is zo sterk dat de ouders 
met hun kinderen naar de wei kwamen 
om de paarden dag te zeggen.”

Ook de beleving en de omgeving zijn 
belangrijk

Sandy: “Niet alleen de beleving op een 
paard maar ook de leefwereld errond 
is belangrijk bij de therapie. Zo kijken 
we tijdens de paardentocht ook naar de 
vogels en de vlinders.

Voor zwakkere ruiters, zoals personen 
met een ernstige beperking die niet 
mobiel zijn, is komen paardrijden al 
een ervaring op zich. Ze verlaten de 
leefgroep waar ze verblijven en komen 
naar een andere setting. Daar worden 
ze gedragen door het paard, ze ervaren 
andere geuren en ze zien andere 
mensen. Dat maakt dat hun leefwereld 
helemaal opengetrokken wordt.”

Worden ouders betrokken bij de 
therapie?

Sandy: “Soms vraag ik ouders om een 
wandeling te gaan maken. Zo kunnen ze 
zelf ook even ontspannen en genieten 
van de landelijke omgeving. Als het kind 
na de therapie bij een gestresseerde 
ouder in de auto stapt, dan is het e� ect 
van de therapie al snel voorbij. 

Als ouder en kind een moeilijke periode 
doormaken, probeer ik de band tussen 
ouder en kind te versterken. Dat doe 
ik bijvoorbeeld door positieve input te 
geven en te wijzen op een vooruitgang 
die het kind gemaakt hee� .” 

Hoe ben je ertoe gekomen om 
hippotherapeut te worden?

Sandy: “Als klein meisje wist ik het al. 
Ik was nauwelijks 5 of 6 jaar toen ik 
aan mijn mama zei: ‘Als ik groot ben wil 
ik iets doen met paarden en mensen.’ 
Ik ben dus al een paar jaar mijn 
kinderdroom aan het beleven.”

Welk eff ect hebben paarden op jou?

Sandy: “Ook voor mij is paardrijden
of werken met paarden een manier
om tot rust te komen in mijn drukke 
leven.”

Wens je meer info? Neem contact op met 
de redactie via ledenblad@lm.be

LM-leden met een lichamelijke 
of verstandelijke handicap ont-
vangen een tegemoetkoming 
voor hippotherapie van 3 euro 
per sessie en dit tot 40 beurten 
of 120 euro per kalenderjaar. 

Meer info op www.lm.be >
terugbetaling hippotherapie.
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EINDEJAAR AAN ZEE

Eindejaar aan zee, dat betekent gezellig samenzijn met 
vrienden en familie. Boek nu je kamer in volpension en kom 
genieten van de speciale kerst- en oudejaarsmenu.
Vergeet je dansschoenen niet!

*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: Waarvoor staat de a� orting GMD? Het antwoord vind je in dit nummer.

Stuur ons de oplossing, met vermelding van je NAAM en ADRES, voor 15 december 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
‘Beweeg voldoende overdag’ of ‘Doe de dankbaarheidsoefening’.

Winnaar vorig spel: Nick De Meyer (Gent) 

Winnaars kortingsbon: Jaouad El Kejairi (Zele), Paul De Coster (Berg), Lut De Vos (Aalst), 
Katrien Boesmans (Landen)

Prijzen en praktische info: www.liberty-blankenberge.be of 050 41 42 24
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Vrouwen mogen lullen. Mannen kunnen tetteren 
Heb jij de genderklik al gemaakt?

De zorg voor het huishouden, kinderen en andere a� ankelijke personen komt nog steeds 
voornamelijk op de schouders van vrouwen terecht. Daardoor hebben ze vaker last van stress. 
Van mannen wordt dan weer verwacht dat ze steeds stoer zijn en hun gevoelens niet tonen. Deze 
situaties zijn een gevolg van genderstereotypen in onze samenleving. En genderstereotypen zijn 
slecht voor onze mentale gezondheid.

Genderstereotypen zijn van alle 
tijden en worden van generatie 
op generatie doorgegeven. 
Jonge kinderen worden al snel 
gesocialiseerd volgens de 
heersende gendernormen. Zo 
krijgen meisjes applaus als ze lief 
zijn en krijgen ze doorgaans meer 
complimenten over hun uiterlijk. 

Jongens kunnen dan weer op een 
high � ve rekenen wanneer ze zin 
voor initiatief tonen of wanneer ze 
flink zijn wanneer ze pijn hebben. 
Deze normen en verwachtingen 
zetten zich door in ons latere 
leven.

WAT KUNNEN WIJ DOEN?

We kunnen met z'n allen genderstereotypen in vraag stellen. Zo kunnen we de mentale last voor vrouwen minder zwaar maken 
door de zorg voor het huishouden, kinderen en hulpbehoevende personen te verdelen over verschillende schouders. Ook 
moeten we mannelijkheid een bredere invulling geven, met meer ruimte voor het (h)erkennen van gevoelens, het tonen van 
zwakte of fragiliteit, het verwoorden van frustraties en - uiteindelijk - het zoeken van hulp. 

Laten we de genderclichés doorbreken! Enkele voorbeelden:

"Vroedmannen en brandweervrouwen bestaan niet" 

Veel beroepen worden als vrouwelijk of mannelijk gezien. 
Ooit waren er alleen politiemannen en kleuterju� en, 
maar dat is vandaag wel anders.

"Mannen kiezen voor hun carrière, vrouwen voor hun gezin" 

Het genderstereotype van de moeder aan de haard wordt 
steeds meer ontkracht door het stijgend aantal mannen dat 
ouderschapsverlof opneemt. En er zijn al heel wat succesvolle 
carrièrevrouwen.

Meer info over de werking van genderstereotypen en de invloed van gender op de verschillende fases van ons leven: Genderklik.be

"Vrouwen kiezen voor zorg, mannen voor techniek"

Niets mis met jongens die eerder geïnteresseerd zijn in 
wetenschap en techniek, en meisjes die eerder neigen 
naar zorg en onderwijs. Maar ook het omgekeerde is 
prima!

"Meisjes dansen, jongens voetballen" 

Voetballende meisjes en balletdansende jongens 
mogen misschien nog in de minderheid zijn, dat wil niet 
zeggen dat ze geen bestaansrecht hebben.
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Hoe kan je helpen als je getuige bent
van seksueel grensoverschrijdend gedrag?

Ben je getuige van ongewenste intimiteiten, seksuele intimidatie of een aanranding?
Door te reageren op seksueel grensoverschrijdend gedrag geef jij aan dat je het

niet OK vindt. Maar hoe doe je dat best zonder jezelf in gevaar te brengen? Het Vlaams 
expertisecentrum voor seksuele gezondheid Sensoa schiet ons te hulp met de 5 A’s.

90% van jongeren vindt het belangrijk in te 
grijpen, maar 40% weet niet hoe dat te doen  

Sensoa

Anderen betrekken

Roep de hulp van een omstander of een persoon met 
autoriteit in. 

Tip: Betrek een vriend(in). Spreek af dat één van jullie de 
persoon zal afleiden terwijl de andere hulp gaat zoeken.

Afl eiding creëren

Haal de aandacht weg van de gebeurtenis. Soms is het voldoende om 
gewoon in de buurt te gaan staan.
Je kan de persoon die wordt lastiggevallen ook aanspreken. 
‘Kan je mij de weg naar het toilet wijzen?’ ‘Weet jij hoe laat het is?’  
Doe alsof je de persoon kent: ‘Hé, hoe valt je nieuwe job mee?’

Aanwezig blijven

Het is niet de bedoeling dat je je jezelf door 
tussenkomsten in gevaar brengt. Heb je het gevoel 
dat je zelf niets kan doen of voel je je niet veilig, 
dan kan je in de buurt blijven en de situatie in het 
oog houden. Zo kan je nadien een steun zijn voor 
de persoon die wordt lastiggevallen.
‘Gaat het met je?’ Kan ik iets voor je doen?’ 
‘Zal ik je helpen om een aangi� e te doen?’

Afzonderen

Haal de persoon fysiek weg uit de situatie. Dit kan door 
jezelf tussen hen in te zetten, maar je kan de persoon ook 
meenemen met een smoesje. ‘Kom je mee dansen?’

Aanspreken

Wijs de dader op zijn gedrag, ook als je bevriend met hem bent: 
‘Wat je doet is ongepast. Stop daarmee.’ 
Spreek het slachto� er aan: ‘Is alles OK?’ ‘Valt die persoon je lastig?’

Vind meer info en bekijk de � lmpjes van Senne Misplon (LGBTQ+-activist) en Gloria Monserez (Ketnet-wrapper) op: wijgrijpenin.be

Hier kan je terecht voor hulp na grensoverschrijdend gedrag:
• Zorgcentra na seksueel geweld: seksueelgeweld.be 
• Gratis en anoniem gesprek: Tele-Onthaal (bel 106) of hulplijn bij geweld (bel 1712)
• Speciaal voor kinderen en jongeren: awel.be of nupraatikerover.be
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Een vaste huisarts, waarom zo belangrijk?
Je huisarts behoudt het overzicht over jouw gezondheid. Hij/zij verwijst je door naar een specialist 
indien nodig en hij/zij houdt je medicatielijst bij. Hij/zij weet wanneer je in het ziekenhuis wordt 
opgenomen en wanneer je wordt ontslagen. Om de juiste beslissing te kunnen nemen is het 
belangrijk dat je huisarts op de hoogte is van jouw medisch traject bij andere zorgverleners.

Voor bepaalde gezondheidsproblemen ga je langs bij
een specialist.

De specialist brengt je huisarts op de hoogte
van wat hij hee�  vastgesteld, welke behandeling 
hij hee�  opgestart en welke medicatie hij hee�  
voorgeschreven.

Je huisarts baseert zich op de informatie van 
de specialist om de juiste beslissing voor 
jouw gezondheid te kunnen nemen.

+
Je huisarts houdt het overzicht. 
Alle informatie over jouw gezondheid wordt 
gebundeld in jouw globaal medisch dossier
of GMD.

Iedere dag sturen ziekenhuizen duizenden verslag- en ontslagbrieven naar huisartsen. Ze doen dat op een beveiligde manier 
en met respect voor de privacy. Toch gebeurt het soms dat de informatie niet goed doorstroomt: de specialist hee�  geen 

verslag gemaakt, hij hee�  het te laat verstuurd of er ging iets mis met de verzending. Wat kan jij doen als patiënt?

Kies een vaste huisarts. 

 Als je je goed voelt bij een huisarts, 
vraag hem dan of hij jouw GMD-
houder wordt.

 Hoe minder je van huisarts 
verandert, hoe beter. Vermijd 
medical shopping (al is een second 
opinion in sommige gevallen 
natuurlijk een goed idee). 

Meer info: www.lm.be > GMD

Ga niet onmiddellijk naar de specialist, 
maar ga eerst langs bij je huisarts. 

 Je huisarts kan soms meer dan je 
denkt (bv. telefonisch overleg met 
een specialist). Indien nodig zal je 
huisarts je doorverwijzen naar een 
specialist.

 Zonder doorverwijzing zijn specialisten 
minder geneigd om je vaste huisarts 
op de hoogte te brengen. 

Vertrek op tijd
naar het ziekenhuis. 

 In vele ziekenhuizen moet je je eerst 
inschrijven. Vaak kan dit aan een kiosk. 

 Controleer of het ziekenhuis nog over 
de juiste gegevens van je huisarts
beschikt.

 Ben je veranderd van huisarts, 
update dan je gegevens in de kiosk 
of bij de baliemedewerker. 

TIP 1 TIP 2 TIP 3

Bron: Huisartsenvereniging Gent - auteur Karl Strobbe
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Ga voor de persoonlijke begeleiding van 
een Bewegen Op Verwijzing-coach

Denk je weleens: “Ik zou beter wat meer bewegen. Maar 
wanneer? Hoe begin ik daar aan? Wat kan ik fysiek nog 
aan? Hoe hou ik het deze keer wel vol?” Dan is een 
Bewegen Op Verwijzing-coach zeker iets voor jou! De 
coach helpt je op weg naar een actiever leven. Hoe? Met 
professionele coaching en een persoonlijk beweegplan.

Lees de verhalen van Paul, Leo, Niki, Nathalie en Ingrid op 
www.lm.be > bewegen op verwijzing 

Behoud je recht op voordelen
en terugbetalingen

betaal je ledenbijdrage op tijd

Om in aanmerking te komen voor gezondheidszorg ben je verplicht 
om een ziekteverzekering af te sluiten. Via je werkgever of het 
sociaal verzekeringsfonds betaal je een bijdrage voor de verplichte 
ziekteverzekering. Als je ziek bent of opgenomen wordt in het 
ziekenhuis, betaalt je ziekenfonds je een deel van de kosten terug. 

Daarnaast betaal jij een verplichte ledenbijdrage aan je 
ziekenfonds:
• hiermee krijg je toegang tot een pakket van aanvullende 

voordelen en diensten, jou aangeboden door je ziekenfonds. 
Denk aan de tegemoetkoming voor een bril, psychologische 
begeleiding, een � nanciële sportprikkel, medische zorg in het 
buitenland (Mutas),...;

• het biedt je bovendien de mogelijkheid om aan te sluiten 
bij onze hospitalisatieverzekering Hospitaal-Plus en 
tandzorgverzekering Denta Plus. 

Als je je ledenbijdrage gedurende 24 maanden niet betaalt,
verlies je vanaf 1 januari 2022 je recht op terugbetaling van 
aanvullende voordelen en diensten. Ook je aansluiting bij 
onze verzekeringen wordt stopgezet, ook al betaalde jij jouw 
verzekeringspremie(s) correct.

Om opnieuw toegang te krijgen tot de aanvullende
voordelen en diensten moet je een wachttijd van 24 maanden 
doorlopen. In die periode moet je je ledenbijdrage betalen, maar 
jij (en de personen ten laste) hebt geen recht op terugbetalingen. 
Hetzelfde geldt voor onze verzekeringen. Een nieuwe aansluiting 
betekent dat jouw verzekeringspremie herberekend wordt in 
functie van jouw lee� ijd en situatie.

Alle ziekenfondsen zijn verplicht deze maatregelen te volgen.

Bijdrage nog niet betaald?
Neem contact op met je ziekenfonds. 
Wij helpen je graag verder! 

ONTDEK snel de voordelen van LM op
www.lm.be > voordelen en diensten

Zorgkassen vieren hun
twintigste verjaardag

De Vlaamse zorgkassen bestaan twintig jaar. 
Naar aanleiding van hun verjaardag uiten 
ze hun bezorgdheid over het zorgbudget 
voor zwaar zorgbehoevenden. Hoewel de 
levensduurte en de kost van zorg in twintig 
jaar is gestegen, is het zorgbudget nauwelijks 
gewijzigd van maximaal 125 euro in 2001 naar 
130 euro vandaag. Daarom pleiten ze ervoor om 
het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden te 
koppelen aan de index. 

Meer info: www.lm.be









Vief vraagt aandacht voor mentale 
gezondheid van ouderen

Depressieve gevoelens en suïcidale gedachten 
bij ouderen worden te vaak genormaliseerd. Alsof 
mentaal lijden een normaal onderdeel zou zijn 
van ouder worden. Deze onterechte normalisering van ouder worden. Deze onterechte normalisering 
hee�  als gevolg dat ouderen hee�  als gevolg dat ouderen 
niet de geschikte hulp niet de geschikte hulp 
krijgen. Daarom vraagt krijgen. Daarom vraagt 
ouderenvereniging Vief ouderenvereniging Vief 
extra extra aandacht, zorg en 
middelen voor de mentale middelen voor de mentale 
gezondheidgezondheid van ouderen.

Lees meerLees meer: vief.be
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OP WINTERVAKANTIE 
MET CREJAKSIE VZW

HERFSTVAKANTIE
BINNENLAND
Alpacaboerderij - Lokeren: 5-8 en 9-12 jaar

KERSTVAKANTIE
BUITENLAND
Ski- en snowboardvakantie - Italië: 13-15 jaar
Ski- en snowboardcursus - Italië: 17+ 
Familievakantie - Italië

KROKUSVAKANTIE
BINNENLAND
Vakantie aan zee - De Panne: 5-8 en 9-12 jaar

BUITENLAND
Skivakantie - Werfenweng: 9-14 jaar
Ski- of wandelvakantie PMH - Werfenweng: 9+
Ski- en snowboardvakantie - Zell am See: 13-15 jaar en 16+

PAASVAKANTIE
BINNENLAND
Alpacaboerderij - Lokeren: 5-8 en 9-12 jaar
Basiscursus “Animator in het jeugdwerk” -
De Panne: 16+ 

BUITENLAND
Ski- en snowboardvakantie - 
Passo del Tonale: 13-15 jaar en 16+ 
Indoor shortskivakantie - 
Rucphen: 8-12 jaar 

AANBOD WINTER 2021-2022

WWW.CREJAKSIE.BE

Crejaksie vzw, de jeugddient van de 
Liberale Mutualiteit, pakt dit jaar opnieuw 
uit met een pittig plezant winteraanbod! 

Beleef dolle ski- en snowboardpret
in Italië en Oostenrijk. Ook de nieuwe 
shortskivakantie in Nederland belooft 
sneeuwtastisch te worden! Of trek je liever 
met het hele gezin naar de sneeuw? Ook 
dat kan! Blijf je liever in het binnenland? 
Ontdek dan zeker de 
binnenlandse wintervakanties met en 
zonder overnachting in onder meer 
Lokeren, Gent, Sint-Niklaas en De Panne. 

Ontdek snel het volledige winteraanbod 
van de pittig plezantste jeugddienst van 
het land en boek vandaag nog je vakantie! 




