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Ontdek het positieve effect van dier op mens
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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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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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Koninginneplein 51-52, 1030 Brussel
T 02 209 48 11 / F 02 219 01 54
www.lm.be
info@mutplus.be

VOLG ONS OP FACEBOOK!
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DICHT BIJ HUIS

Een vraag? Een probleem? Bij
LM MUTPLUS.be kan je altijd 
terecht. Want wij zijn te allen 
tijde in de buurt. Dicht bij jou.

Je kan uiteraard terecht in onze 
kantoren, maar meer dan ooit 
staan we ook ter beschikking via 
andere kanalen: sociale media, 
onze vernieuwde website
www.lm.be, e-mail,… En dankzij 
je e-Loket staat de deur van je 
ziekenfonds altijd open. Dag en 
nacht. Je leest er meer over in
deze editie van ons ledenblad. 

Want nabijheid en bereikbaarheid 
zijn dan ook essentiële pijlers 
van onze gepersonaliseerde 
dienstverlening. De glimlach van 
onze gedreven medewerkers, die 
krijg je er gratis bij!

Altijd welkom en tot je dienst!

Marc DEWAELHEYNS
Voorzitter

LM MUTPLUS.be: 
altijd bereikbaar

Als lid van ons ziekenfonds ben jij onze topprioriteit. Daarom zorgen we ervoor dat we 
nooit echt ver weg zijn. We zetten alle contactmogelijkheden graag nog eens voor jou op 
een rijtje.

De website: in een nieuw jasje
Via onze vernieuwde website www.lm.be vind je zo-
wat alles wat jouw ziekenfonds te bieden hee� . Of je 
nu de openingsuren van je dichtstbijzijnde kantoor 
of het aanvraagformulier voor een tegemoetkoming 
nodig hebt: hier vind je het allemaal. Daarnaast kan 
je hier ook je e-Loket bezoeken, waar je makkelijk 
je persoonlijke dossier raadpleegt, documenten 
ophaalt, (terug)betalingen nakijkt of contact met ons opneemt.

Sociale media
Een vraag direct aan ons adres? Het kan! Via de 
Facebook-pagina LM-Mutplus.be kan je rechtstreeks 
terecht bij een LM-medewerker. Wij gaan zo snel 
mogelijk met jou in gesprek, tot je een duidelijk 
antwoord hebt op al je vragen. 

Who you gonna call?
Heb je nood aan iemand die je met klare taal bijstaat? Dan is ons Contact Center voor jou de geknipte manier om met ons contact op 
te nemen. Via het nummer 02 209 48 11 antwoorden wij graag op al jouw vragen. 

You’ve got mail!
Toch liever een geschreven antwoord? Geen probleem. We beantwoorden jouw vragen maar al 
te graag op het adres info@mutplus.be.

E-newsletter
Liever een elektronische nieuwsbrief in je mailbox dan een papieren blad in je brievenbus? 
Geen probleem! Schrijf je in via onze website www.lm.be of geef ons je mailadres door en 
dan krijg je voortaan driemaandelijks nieuws, gezondheidstips en andere nuttige informatie 
toegestuurd.
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Zuigflessen en spenen

Ultrazachte zuigspenen van Natural. Flexibel met unieke 
comfortkussentjes. Voor de eerste babyflesjes tot variabele 
toevoer met bijtvaste, gladde spenen voor wanneer je baby
3 maanden  oud is.
Prijs: 7,60 euro/2 stuks

Natural zuigflessen van het merk Avent. Beschikbaar in
3 modellen: tijger, draak en nijlpaard.
Prijs: 9,98 euro/stuk

Anti-Colic-zuigflessen: speciaal ontwikkeld om darmkrampjes, 
reflux en boertjes te verminderen. Met AirFree-ventiel voor 
minder luchttoevoer tijdens het drinken.
Prijs: 9,50 euro/flesje 125ml – 10,50 euro/flesje 260ml – 
6,32 euro/speen

Volledige starterset. Beschikbaar in verschillende kleuren.
Newborn – prijs: 35,76 euro/set 
Anti-Colic – prijs: 33,25 euro/set

Fopspeen + ketting

Ultra So� -fopspeensets voor minder irritatie en minder 
huidvlekken. Inclusief handig opberg-sterilisatiedoosje. 
Beschikbaar in roze en blauw. 
Prijs: 8,31 euro/set van 2 stuks

Houten fopspeenketting met safety clip van het merk 
Heimess. Handgemaakt en bestand tegen speeksel. 
Beschikbaar in 3 varianten: vis, blauw en roze. Gekleurd met 
non-toxische kleuren. 
Prijs model vis: 8,95 euro/stuk
Prijs model blauw/roze: 4,97 euro/stuk

E�  ciënte producten

Droogrekje: voor het hygiënisch drogen van 8 flesjes, 
borstpomp en fopspenen. Met afneembaar lekbakje.
Prijs: 21,60 euro/stuk

Snelle elektrische fles- en 
babyvoedingswarmer om melk in
3 minuten op te warmen of warm te 
houden op de warmhoudstand. Ook 
babyvoeding kan verwarmd worden
met mogelijkheid tot geleidelijke 
ontdooiing.
Prijs: 39 euro/stuk

Steamer/blender: Je kan tot 
3 maaltijden tegelijk bereiden. 
Compact ontwerp. Receptenboekje en 
spatel als accessoire in verpakking.
Prijs: 143,22 euro/stuk

Microgolfsterilisator: De flesjes/spenen zijn in 2 minuten 
gesteriliseerd. 99,9% van de bacteriën en ziektekiemen
wordt gedood tijdens het steriliseren. De inhoud blij� 
max. 24u steriel.
Prijs: 32,95 euro/stuk

Bomedys biedt een leuk 
assortiment aan producten 

van hoge kwaliteit aan. Onmisbare 
producten zoals zuigflessen, zuigspenen 

en natte doekjes. E�  ciënte producten 
zoals een flesverwarmer, droogrekje, 
steamer/blender, microgolfsterilisator en 

een antimuggenapparaat. Alsook leuke 
artikelen zoals fopspeenkettingen, 

badthermometer, beker, 
mugwerende stickers en 

bijtringen.

B

THUISZORGWINKEL MATPLUSTHUISZORGWINKEL MATPLUS

PRODUCTEN VOOR MOEDER EN KIND

Nieuw
in ons gamma!
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Digitale muntkleurige babybad- en babykamerthermometer: 
Waterbestendig met bereik van 10°-45°C. Meet tot 1°C 
nauwkeurig.
Prijs: 22,45 euro/stuk

Drinkbekers

Lekvrije bekers. Beschikbaar in blauw en roze.
Prijs: 10,99 euro/stuk

Babyverzorging

WaterWipes: De meest pure vochtige babydoekjes bestaande 
uit 99,9% zuiver water en 0,1% fruitextract. Parfum- en 
geurvrij – alcoholvrij.
Prijs Travelpack: 1,99 euro/pak van 28 doekjes
Prijs grotere verpakking: 3,99 euro/pak van 60 doekjes

Squitos: 24 mugwerende stickers op basis van 100% 
natuurlijke ingrediënten. 
Speciaal voor kinderen & 
allerkleinsten (0+).
Vrolijke dierenstickers 
die je plakt op kleding, 
bedje of buggy die tot 
72 uur beschermen. 
Geen gevaar als sticker 
in aanraking komt met 
mond of ogen.
Prijs: 7,95 euro/doosje

Babyfriend: ecologisch antimuggenapparaat met nachtlampje 
op basis van ultrasone trillingen, zonder chemicaliën.
Prijs: 20,31 euro/stuk

MAT MON Sitting Monkey: Tandgel-applicator. Zachte bijtring
geschikt voor koelkast en vaatwasser. Tandenborstel met 
nopjes die zacht aanvoelt voor baby’s tandvlees. Hygiënisch 
speeltje. Beschikbaar in verschillende kleuren.
Prijs: 13,23 euro/stuk

Hoe bestellen
bij MATPLUS vzw?

Neem contact op met onze thuiszorgwinkels via:

02 759 70 42: we zijn bereikbaar van maandag t.e.m. 
donderdag van 8u tot 12u en van 12.30u tot 16u en op 
vrijdag van 8u tot 12u en van 12.30u tot 15u30
mat@mutplus.be
www.lm.be

Voor de levering zijn er twee mogelijkheden:
Levering in een kantoor van LM MUTPLUS.be naLevering in een kantoor van LM MUTPLUS.be naLevering in een kantoor

ontvangst van je betaling.
Levering bij jou thuis. Je betaalt cash of via 

bancontact aan onze chau� eur. GRATIS levering
voor bestellingen hoger dan €75. Voor andere
bestellingen rekenen we €15 leverings-
kosten aan.

C

Leden van LM MUTPLUS.be die in orde zijn met
hun bijdrage voor de aanvullende diensten

genieten een korting van 15% (op vermelde prijzen)
op de artikelen van MATPLUS vzw.
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VERRASSEND VEELZIJDIG!

Wens je meer te weten over onze voordelen en diensten?
Raadpleeg onze nieuwe folder op www.lm.be of vraag ernaar

in jouw LM-kantoor, via e-mail naar info@mutplus.be
of per telefoon 02 209 48 82.

Verrassend
veelzijdig !

Gezondheid en preventiet
t Kinderen en jongeren

t Tandzorgen

t  Geboorte

Anticonceptiemiddelent

Niet-dringend ziekenvervoert

Optiekt

Hospitalisatieverzekering en 
tandzorgverzekering

t

E-lokett
t Thuiszorgwinkel MATPLUS

t Medische reisbijstand Mutas

t Dienst Maatschappelijk Werk

NIEUW: 
vanaf 01/07/2021  

voordelen orthodontie  
tot  

 € 1 .050 

...t

LMB_Bro_AD_verkort_NL_202108.indd   1LMB_Bro_AD_verkort_NL_202108.indd   1 21/09/2021   18:1921/09/2021   18:19



7www.lm.be /november-december 2021

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



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! 




