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Ledenblad Landsbond
Liberale Mutualiteiten

Gele zone
hoogte 140 mm
Breedte 40 mm 
vrijhouden
voor
bpost

Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest

Livornostraat 25, 1050 Brussel

Wij 
zijn echt
met je
gezondheid
bezig !

0027 |

Aloïs Van de Speeten
Achtermael 147
9486 Uitbergen

Afgiftekantoor Aalst
Erkenningsnr. P 307388
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  Zorg dragen voor elkaar.  
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hulp
vragen

Durf  om

De aanslepende coronacrisis 
en de donkere wintermaanden: 
het kan zwaar doorwegen op 
je mentaal welzijn. Heb jij het 
soms moeilijk? Heb je nood 
aan psychologische hulp of 
iemand die naar je luistert?  
LM Plus is er voor je. 
Volwassenen ontvangen 
jaarlijks een terugbetaling 
van maximaal 60 euro voor 
professionele psychologische 
hulp, voor jongeren is dat 
maximaal 120 euro. 

Zit je met iets?  
Tele-Onthaal is 24 op 7  

bereikbaar via het nummer 106 
en elke avond en woensdag- en 

zondagnamiddag via  
chat op www.tele-onthaal.be.  
Jongeren kunnen terecht bij  

Awel op het telefoonnummer 102,  
of via chat op www.awel.be 

Ben je tussen  
12 en 16 jaar  

en op zoek naar informatie 
en tips om je goed  

in je vel te voelen? Neem 
dan een kijkje op  
www.noknok.be. Kamp je met  

donkere gedachten?  
De zelfmoordlijn is elke 
dag bereikbaar via het 

nummer 1813 of via chat op  
www.zelfmoord1813.be 

Financiële, administratieve 
of juridische problemen? 

Heb je problemen in je 
gezin of familie? Ben je 

een slachtoffer van geweld 
en misbruik? Het Centrum 
Algemene Welzijnswerk 
(CAW) biedt hulp aan. 

www.caw.be  

Het Jongeren Advies 
Centrum (JAC) helpt 

jongeren met preventie, 
psychologische 

begeleiding en meer.  
www.jac.be 

Similes ondersteunt  
de naasten  

van psychisch  
kwetsbare mensen.  

www.similes.org 

Ups&Downs is  
een vereniging voor 

personen met een bipolaire 
stoornis of chronische 

depressie en hun 
omgeving. 

www.upsendowns.be  

Meer informatie  
nodig over geestelijke 

gezondheid?  
www.steunpuntgg.be 
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2022voordelen 

Verrassende 

in 

VO O R B E H O E DS M I D D E L E N 
LM Plus komt voor maximaal 30 euro per 
kalenderjaar tussen in de aankoopprijs van 
voorbehoedsmiddelen, zoals de contraceptiepil, 
condooms, de vaginale ring, het spiraal en meer.  
Er is geen leeftijdsbeperking. S P E E L P L E I N W E R K I N G

Neemt je zoon of dochter tijdens een 
schoolvakantie deel aan een speelpleinwerking 
of een sportkamp zonder overnachting? LM Plus 
komt voor 5 euro per dag tussen. Dit voordeel 
geldt voor maximaal 20 vakantiedagen per jaar en 
voor jongeren van 2 tot 19 jaar. 

J E U G DVA KA N T I E S  O F 
S C H O O L A CT I V I T E I T E N  
M E T  OV E R N AC H T I N G
LM Plus verleent een tussenkomst van 5 euro per 
overnachting aan jongeren van 2 tot 19 jaar. Per jaar 
worden tot 10 overnachtingen terugbetaald.

M O N I T O R I N G  W I EG E N D O O D
Bij kinderen met een verhoogd risico op wiegendood wordt 
soms een thuismonitor gebruikt om de ademhaling te 
controleren. Voor de huurkosten van zo’n monitor ontvang je 
bij LM Plus tot 90 euro per maand met een maximum van 12 
maanden. 

T E R U G B ETA L I N G 
G E H O O R A P PA R A AT 
Bovenop de tussenkomst die je krijgt uit 
de verplichte ziekteverzekering, betaalt 
LM Plus tot 100 euro terug bij de aankoop 
van een gehoorapparaat bij een erkende 
audicien.

G R AT I S  M E N S T R UAT I E C U P 
VA N  1 4  T OT  3 6  JA A R 
Alle meisjes en jonge vrouwen van 14 tot 36 jaar 
kunnen een gratis menstruatiecup komen afhalen in 
een LM Plus-kantoor of via de Zorgboetiek(winkels). 
Zo’n menstruatiecup is hygiënisch, duurzaam en tast 
de vaginale flora niet aan. 

S P O RT P R I K K E L 
Ingeschreven bij een sportclub of fitnesscentrum? 
Dan krijg je elk jaar 25 euro! Wie jonger is dan 19 jaar 
krijgt jaarlijks zelfs tot 35 euro terug. Daarbovenop 
hebben sportievelingen recht op een sportwaardebon 
van 25 euro die in de Zorgboetiek gebruikt kan 
worden. 

G E S C H E N K 
T W E E JA R I G E N
Jong geleerd is oud gedaan, ook wat sport en 
beweging betreft. Daarom hebben kinderen die 
twee jaar worden in hun geboortemaand recht 
op een van deze gratis geschenken: een step, 
loopfiets of zwemvest. 



T U S S E N K O M S T  LO G O P E D I E 
Indien de verplichte ziekteverzekering niet tussenkomt, betaalt LM Plus 
tot 1000 euro terug. Per sessie bij een logopedist krijg je maximaal  
10 euro terug. De tussenkomst geldt voor alle leeftijden en voor 
maximaal 100 behandelingen. 

Z WA N G E R S C H A P S -  E N 
G E B O O RT E B O N 
Als toekomstige moeder ontvang je een 
zwangerschapswaardebon van  
80 euro. Indien je partner aangesloten 
is bij LM Plus, ontvangt ook hij of zij een 
zwangerschapswaardebon. Daarbovenop 
schenkt LM Plus een geboorte-, adoptie- 
en pleegzorgbon van 100 euro aan elke 
aangesloten ouder. Beide waardebonnen 
kunnen verzilverd worden in de 
Zorgboetiek.  

L AS E R B E H A N D E L I N G
O F  CO N TACT L E N S -
I M P L A N TAT I E
Voor een oogcorrectie via de techniek Near 
Vision CK, een refractieve laserbehandeling 
van de cornea of een contactlensimplantatie 
krijg je een eenmalige tussenkomst van 
100 euro per behandeld oog. Ook voor 
ingrijpende oogzorg ontvang je een 
tussenkomst van 100 euro per behandeld 
oog. Een combinatie van de twee is ook 
mogelijk. 

M E D I S C H E  M O B I E L E 
A P P L I CAT I E S 
Je ontvangt 20 euro voor het gebruik van 
medische mobiele applicaties erkend door 
mHealthBelgium of voorgeschreven door een arts.

B E G E L E I D I N G  D O O R  E E N  D O U L A  
LM Plus verleent een tussenkomst van maximaal 150 euro per 
pasgeborene bij de begeleiding van een doula. Zo’n doula biedt zowel 
emotionele als fysieke begeleiding tijdens je zwangerschap. 

O RT H O D O N T I E  
Je krijgt een tussenkomst van 1050 euro voor een gewone orthodontische 
behandeling. In geval van zware correcties is er nog een aanvullende 
tussenkomst van 525 euro voorzien. 

 
Belangrijk: de aanvraag voor een orthodontische behandeling dient 
voor je 15de verjaardag te gebeuren bij de adviserend arts van het 
ziekenfonds. 

en zoveel meer! 

Surf naar www.LMPlus.be  
en ontdek al onze voordelen.

Geniet van deze voordelen, en nog veel andere, voor een bijdrage van 
8 euro per maand. Wil je meer weten over al onze tussenkomsten? 
Raadpleeg de LM Plus-gids 2022. De voordelengids vind je op  
www.LMPlus.be. Je kan de gids ook afhalen in een van onze 
kantoren. Hou de LM Plus-gids goed bij. Controleer regelmatig of je 
gebruik kan maken van een of meerdere voordelen. Vragen?  
Stel ze gerust aan je kantoorbediende. Bel op het gratis nummer 
0800 17 417 of stuur een e-mail via info@LMPlus.be.

Onder voorbehoud van goedkeuring door de Controledienst van de Ziekenfondsen.



 
 

 

Lynn Broes is 
sinds maart 2020 
kantoormedewerkster in 
het LM Plus-kantoor  
in Hemiksem.

Wie de afgelopen maanden het LM Plus-kantoor 
in Hemiksem ging bezoeken, werd waarschijnlijk 
verrast door enkele veranderingen. Niet alleen is 
het kantoor volledig gerenoveerd, maar bezoekers 
worden er sinds maart ook verwelkomt door een 
nieuwe medewerker: Lynn Broes. 

Voordat Lynn de overstap naar LM Plus maakte, 
had ze een drukke job op een notariskantoor. Een 
job die ze graag uitoefende, maar na de komst van 
haar dochtertje Febe drie jaar geleden vond ze dat 
het tijd was voor iets anders. “Ik wou een nieuwe 
uitdaging aangaan en wou dichter bij huis werken. 
Nu kom ik met de fiets naar het werk en kan ik  
’s ochtends mijn dochtertje afzetten op school.” 
Dat Lynn nu meer tijd heeft voor haar gezin komt 
goed van pas, want er is een tweede dochtertje op 
komst!

En of Lynn veel bijleert! Vicky Brijs, die al 18 jaar in 
verschillende LM Plus-kantoren te vinden is, leerde 
haar de kneepjes van het vak. Desondanks merkte 
Lynn op dat enkele bezoekers haar in het begin 
nog niet helemaal vertrouwden en liever door Vicky 
geholpen werden: “Het is voor sommigen natuurlijk 
wennen als plots een nieuw gezicht je moet helpen. 
Maar dat is ondertussen al veel verbeterd!”

Sinds 8 november is het LM Plus-kantoor in 
Hemiksem opnieuw open na een renovatie die 
maar liefst twee maanden duurde. “We werken 
in een nieuwe omgeving en merken ook dat meer 
mensen de weg naar het kantoor vinden, dat is 
altijd leuk.” 

Het kantoor in Hemiksem is bovendien het 
eerste Zorgboetiekpunt in Antwerpen. Je kunt 
er zorgmateriaal, hulpmiddelen, baby- en 
sportartikelen of verzorgingsproducten terugvinden 
en je kunt er ook je bestelling van de Zorgboetiek 
komen afhalen. Dat is niet alles: als lid krijg je 15% 
korting op alle artikelen in de Zorgboetiek! 

Het was niet geheel toevallig dat Lynn voor die 
nieuwe uitdaging meteen aan LM Plus dacht: 
“Mijn mama Vera, neef Jens en nicht Joice werkten 
al bij LM Plus, dus ik wist wel dat het een goede 
werkgever is. Ik heb bovendien tijdens enkele 
schoolvakanties als student gewerkt voor LM Plus.” 
Met een diploma sociaal-agogisch werk op zak, 
bleek een job als kantoormedewerkster de perfecte 
match voor haar. 

In volle lockdown begon Lynn aan haar nieuwe job 
bij LM Plus. Op dat moment waren de kantoren 
enkel op afspraak open. Nu de deuren van het 
kantoor in Hemiksem in de voormiddagen opnieuw 
wagenwijd openstaan, kan het er soms druk zijn. 
Toch laat Lynn zich zelden verleiden tot stress: 
“Ik neem de tijd om iedereen zo goed mogelijk te 
helpen en ik probeer altijd kalm te blijven.” Als 
kantoormedewerkster helpt Lynn leden met vragen 
over verplichte ziekteverzekering, gezondheidszorg 
of uitkeringen en ontfermt ze zich over de correcte 
opvolging van hun dossiers. 

Lynn is heel tevreden met haar job bij LM Plus: 
“Ik ben zeker blij dat ik de overstap gemaakt heb. 
Vooral omdat ik veel in contact kom met mensen, of 
dat nu via e-mail, telefoon of in het kantoor is. Elke 
dag ziet er anders uit en ik leer ook dagelijks bij.” 

“Mijn mama, neef en  
nicht werkten al bij  
LM Plus: ik wist dus  

dat het een goede 
werkgever is”

Lynn Broes: 

MAAK 
KENN IS 

MET



 
 

 

O P  R E I S ?  V E R G E ET  J E  K I D S - I D  N I E T
Vermijd situaties waarbij je je reis op het laatste moment moet afzeggen we-
gens een ongeldig of ontbrekend reisdocument: ook kinderen moeten in het 
bezit zijn van een reisdocument om naar het buitenland te gaan. Naargelang 
de vereiste van het land van bestemming, is dat ofwel de Kids-ID, ofwel het 
paspoort. Om de Kids-ID te verkrijgen, houd je als ouder best rekening met 
een leveringstermijn van drie weken. 

S L EC H TS  8  E U R O  P E R  M A A N D  
VO O R  H E E L  WAT  VO O R D E L E N
Voor de aanvullende diensten betaal je als lid van LM Plus  
een ledenbijdrage van 8 euro per maand. Er is geen verschil in  
bijdrage tussen personen met of zonder gezinslast. In ruil voor 
deze jaarlijkse bijdrage van 96 euro kun je genieten van het  
uitgebreide voordelen- en dienstenpakket van LM Plus.  
Een overzicht van alle terugbetalingen vind je op  
www.LMPlus.be. Betaal je de ledenbijdrage via domiciliëring? 
Dan worden de betalingen per kwartaal (in januari, in april, in 
juli en in oktober) bij je bankinstelling aangeboden, telkens  
voor een bedrag van 24 euro. 

A C T U AKA 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. De data voor uitbetalingen gelden 
enkel indien je dossier volledig in orde is. 
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: 
1 en 17 februari 2022 
1, 17 en 31 maart 2022 
19 april 2022 
2 en 17 mei 2022 
1, 16 en 30 juni 2022

Eerstvolgende betalingen invaliditeit: 
27 januari 2022 
24 februari 2022 
29 maart 2022 
27 april 2022 
25 mei 2022 
28 juni 2022

B E VO L K I N G S O N D E R ZO E K 
D I K K E DA R M KA N K E R
Dikkedarmkanker ontstaat heel langzaam en daarom 
is een vroege opsporing erg belangrijk. Ben je tussen 
50 en 74 jaar? Dan ontvang je om de twee jaar een 
uitnodiging om een stoelgangstaal af te nemen.  
Een laboratorium onderzoekt of je staal bloedsporen 
bevat. Te veel bloed in de stoelgang kan wijzen 
op dikkedarmkanker of poliepen, de voorlopers 
van dikkedarmkanker. De afnameset en het labo-
onderzoek zijn gratis.

7   



A C T U A

CO R O N ATO E S L AG  T I J D E N S  COV I D - 1 9 
Werknemers die tijdens de coronapandemie arbeidsongeschikt waren of 
zijn, kunnen onder bepaalde voorwaarden een coronatoeslag krijgen.  
Deze tijdelijke maatregel werd op 1 oktober stopgezet maar geldt nu weer 
met terugwerkende kracht tot minstens 31 maart 2022. De aanvullende 
primaire ongeschiktheidsuitkering wordt telkens samen met je primaire  
ongeschiktheidsuitkeringen betaald.

JA A R L I J K S E  I N D E X E R I N G 
M AX I M U M FAC T U U R
Als je naar de dokter gaat of geneesmiddelen koopt, dan betaalt je ziekenfonds 
altijd een groot deel van de kosten terug. Het deel van de rekening dat je zelf 
moet betalen, noemen we het persoonlijk aandeel of remgeld. Zodra je een 
maximumbedrag aan remgeld per jaar hebt betaald, heb je de maximumfactuur 
bereikt en betaalt je ziekenfonds vanaf dan bepaalde medische kosten volledig 
terug. Op www.LMPlus.be vind je de geïndexeerde maximumbedragen terug, 
geldig sinds 1 januari 2022. 

F I L L E R S  E N  B OT OX  
N I E T  A LT I J D  T E R U G B ETA A L D
Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) 
wil toegankelijke en kwalitatieve zorg verzekeren door de 
beschikbare middelen op een duurzame manier aan te wenden. 
Om die reden worden fillers en botox niet terugbetaald als het 
gaat om een louter esthetisch doel. Artsen mogen hiervoor 
dus geen getuigschriften voor verstrekte hulp afleveren aan de 
patiënt. Zorgverleners die verstrekkingen aanrekenen die noch 
curatief noch preventief zijn, lopen het risico op een verplichte 
terugbetaling en een bijkomende boete.

G R AT I S  S N E L L E  A N T I G E E N T E S T  A P OT H E K E R S
Mensen met lichte symptomen, reizigers die terugkomen uit een rode zone of patiënten 
die beschikken over een coronatest prescription code (CTPC), kunnen tot 30 juni 2022 bij 
verschillende apotheken terecht voor een gratis snelle antigeentest. Dit is een tijdelijke maatregel 
met een dubbel doel: de afname van de druk bij de testcentra en huisartsen en het sneller 
verkrijgen van een resultaat. De resultaten zijn ook geldig voor het Covid Safe Ticket om toegang 
te krijgen tot activiteiten of evenementen. Deze informatie is onder voorbehoud van wijzigingen. 
Opgelet, heb je na 10 januari een hoogrisicocontact gehad maar vertoon je geen symptomen van 
COVID-19? Dan wordt je PCR-test niet langer terugbetaald. Lees meer over de terugbetaling van 
een PCR-test op www.LMPlus.be. 

8



Sportievak  
zet jou  

in beweging!

Ken je die slogan met die ‘kriebel’ nog? 
Wel, als het bij jou kriebelt, dan ben je 
bij Sportievak aan het juiste adres. Want 
Sportievak is er voor iedereen.  
De sportfederatie biedt niet alleen 
verzekeringen aan individuele sporters 
en sportclubs, ze organiseert ook talloze 
sportkampen, sportactiviteiten en 
teambuildings voor groepen en bedrijven én 
sportdagen voor scholen.

Sportkampen
Sportievak organiseert al meer dan 20 jaar kwaliteitsvolle 
sportkampen met uiteenlopende thema’s voor verschillende 
leeftijden, zowel in internaats- als externaatsformule. Laat 
jouw oogappels kiezen uit een supertof en uitdagend aanbod 
en geniet als lid van LM Plus van een fikse korting.

Watersporten, paardrijden en eventing, dans, multisport, 
voetbal, wielrennen, volleybal, indoorwintersport, 
beachsporten, avontuur, … steeds met gediplomeerde 
sportlesgevers en ervaren medewerkers voor alle 
randactiviteiten: ontdek alle sportkampen  
op www.sportievak.be!

 

Verzekering sportclubs en 
individuele sporters
Als erkende multisportfederatie biedt Sportievak recreatieve 
sportclubs, sportverenigingen en zelfstandige lesgevers 
naast een degelijke en betaalbare sportverzekering ook heel 
wat ondersteuningsmogelijkheden. Ben je iemand die graag 
fietst, jogt, wandelt of zwemt, maar niet in clubverband? Dan 
kan je bij Sportievak veilig en verzekerd sporten via de 24/7 
sportverzekering en het SportieFlex-abonnement.

Sportactiviteiten, sportdagen  
en teambuildings 
Ben je op zoek naar een sportinitiatie voor je groep of 
personeel? Dan heb je bij Sportievak een ruime keuze: 
VR en nerf battle, levend tafelvoetbal, team challenge, 
volksspelen, … noem maar op.  
De teambuildings en bedrijfssportdagen zijn geschikt 
voor elk publiek en voor elke leeftijd.

Maar ook supertoffe sportdagen voor kleuter-, lagere 
en secundaire scholen behoren tot het aanbod van 
Sportievak. Altijd vernieuwend en boordevol actie, met 
gediplomeerde lesgevers die de kneepjes van het vak 
kennen. Ontdek de formules of stel zelf een programma 
samen: check alle mogelijkheden via de website!

www. 
sportievak 

.be 

Centje bijverdienen  
als lesgever? 
Om al dat sportief enthousiasme in goede 
banen te leiden, is Sportievak steeds op 
zoek naar gemotiveerde medewerkers. 
Mensen met een hart voor sport, die hun 
eigen bezieling perfect weten over te dragen 
op de deelnemers en hen op die manier een 
onvergetelijke dag of vakantie bezorgen.

Heb jij een sport-, LO- of pedagogisch 
diploma?  
Stel je dan zeker kandidaat via  
www.sportievak.be!
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Mommy Bag 
verzorgingstas 

Door de ruime afmetingen en verschillende 
compartimenten binnenin kunnen alle spulletjes voor 
mama en kinderen eenvoudig worden opgeborgen. 
Ideaal als ziekenhuistas, maar evengoed om mee 
te gaan sporten of voor een weekendje weg met 
het gezin. Bovendien zijn een handig opvouwbaar 
verzorgingsmatje en draagriem inbegrepen. Kortom, 
een echte must-have voor nieuwe mama’s!

My First Bag 
Dit eerste rugzakje voor je peuter past bij de grote 
Mommy Bag van mama. Het grootste vak is ruim 
genoeg voor een broodtrommel en drinkbusje en 
in het kleine vak kan je kindje nog extra spulletjes 
kwijt. Dankzij de afneembare en verstelbare 
veiligheidsgesp voelt de rugzak altijd comfortabel aan 
en blijft het goed zitten. 

Elvie borstkolf 
De Elvie Pump is een intelligente, draagbare borstkolf 
die ontworpen is voor discreet gebruik. Door het 
kleine, lichte ontwerp van de Elvie Pump past 
het gemakkelijk in een standaard voedingsbeha. 
Daarnaast is de Elvie borstkolf bedienbaar met de 
gratis Elvie Pump app waar je onder andere het 
melkvolume kan volgen en het pompverloop in real 
time kan nakijken.

Childhome 
hartjescollectie

De comfortabele producten van Childhome maken het 
leven van je kleintje zo aangenaam mogelijk. Kwaliteit 
en veiligheid zijn daarbij van het grootste belang. In 
de hartjescollectie vind je trendy en handige items 
terug zoals: een verzorgingskussen, tetradoeken, 
badkap met washandje, bouncer, babywrapper, noem 
maar op! Het schattige en tijdloze design past perfect 
binnen elk interieur.

Hey
baby!

1

7

8

Grote avonturen beginnen klein. Dat weten we maar al te 
goed bij Zorgboetiek. Daarom zorgen we er graag voor dat je 
als toekomstige mama en papa volledig uitgerust bent om je 
kleintje in de wereld te verwelkomen. Neem je mee een duik in 
ons verrassende babyaanbod?

Schommelstoel 
Swoon Motion

Deze knusse schommelstoel is een perfecte 
combinatie van ontspanning en stimulatie voor je 
baby. De innovatieve bewegingssensor activeert 
automatisch de schommelende beweging wanneer je 
kindje huilt. Inclusief regelbare speelboog bovenaan, 
5 snelheden en 8 melodieën. 

Babymoov 
bewaarpotjes

Praktisch bewaren en vervoeren van maaltijden 
voor je baby? De Babymoov Babybols maken het 
mogelijk! Dankzij het beschrijfbare oppervlak kan je 
het bewaarde recept makkelijk noteren. Bovendien 
zijn de potjes 100% hermetisch afgesloten door 
het schroefdeksel. Geschikt voor de microgolfoven, 
diepvries en vaatwasmachine.

Mustela 
babyverzorging

Kersverse ouders kennen ongetwijfeld de 
professionele verzorgingsproducten van Mustela. 
Maak je geen zorgen over uitslag bij luierwissel, 
te hard badwater of rode vlekken die jeuken en je 
oogappel verhinderen te slapen. Ontdek de kwaliteit 
van Mustela bij Zorgboetiek: wasolie, reinigende 
doekjes, toiletmelk, shampoo, luiercrème en veel 
meer.

Naïf natural 
skincare

Ben je zwanger? Verzorg en ondersteun je huid met 
de ontspannende zwangerschapsbalsem en -olie van 
Naïf. Met natuurlijke ingrediënten als sheaboter en 
jojobaolie verminder je bovendien de kans op striae. 
De natuurlijke babyverzorging van Naïf bevat alles wat 
de babyhuid van je kleine uk echt nodig heeft: van 
billencrème tot milde wasgel. Dermatologisch getest 
en vrij van microplastics, minerale oliën of siliconen.
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15% 

Geniet 
van  

ledenkorting!

Baby op komst?  
Geniet van extra voordelen 
bij Zorgboetiek als  
LM Plus-lid!  
Goed nieuws voor LM Plus-leden die 
binnenkort een kindje verwachten. 
Sinds 1 januari 2022 breidden 
de zwangerschapswaardebon én 
geboortewaardebon uit in waarde.  
Yeah baby, yeah!
Vanaf de vierde maand zwangerschap 
ontvang je per aangesloten ouder een 
waardebon van Zorgboetiek ter waarde 
van 80 euro. Indien jij en je partner allebei 
lid zijn van LM Plus ontvangen jullie dus 
160 euro! Maar dat is niet alles: bovenop 
de zwangerschapswaardebon ontvang je 
een geboortewaardebon van 100 euro. 
Als de mama én papa aangesloten zijn bij 
ons ziekenfonds, komt dat in totaal neer 
op 200 euro shoptegoed bij Zorgboetiek. 
Van een leuk extraatje gesproken! Als 
kers op de taart geniet je als LM Plus-lid 
steeds van 15 % korting op het volledige 
assortiment bij Zorgboetiek (behalve 
wanneer er een tussenkomst is vanuit het 
RIZIV).

Wat kan je allemaal kopen bij Zorgboetiek 
met deze geschenkbonnen? Heel simpel, 
alles! Je kan ze zowel spenderen in de 
Zorgboetiekwinkels als via de webshop. 
Bovendien blijven beide waardebonnen  
2 jaar geldig na uitgiftedatum.

Op zoek naar handige hulpmiddelen 
voor tijdens je zwangerschap of wil je je 
babyuitzet compleet maken?  
Bij Zorgboetiek zit je als parent to 
be aan het goede adres! Check het 
volledige gamma via de webshop op 
www.zorgboetiek.be. Daarnaast ben je 
steeds van harte welkom in één van onze 
Zorgboetiekwinkels in Asse, Aalst, Hasselt 
of Roeselare. Het Zorgboetiek-team helpt 
je graag verder met advies op maat.



Omdat alcohol je hersenen verdooft, merk je al na 
een paar glazen een veranderde stemming, een 
vertraagd reactievermogen en een achteruitgang van 
het gezichtsvermogen op. Wie in een korte tijd heel 
veel alcohol drinkt, loopt het risico om in de war te 
geraken of zelfs een ademhalingsstilstand te krijgen.

Alcohol is een bijtende stof die het beschermende 
slijmvlies in keel, mond, slokdarm en maag aantast. 
Wanneer het slijmvlies in de maag geïrriteerd raakt, 
kan het zijn dat je moet overgeven. Wanneer je snel 
veel drinkt, kan je een gray-out of black-out krijgen. 
Bij een gray-out herinner je je nog flarden van de 
vorige avond, bij een black-out helemaal niets. Nog 
erger is een serieuze alcoholvergiftiging waardoor je 
bewusteloos of in coma kan raken.

Hoe slecht is 
alcohol voor  
je gezondheid?

Februari is al even gekend als Tournée Minérale, 
de maand waarin heel wat mensen hun 
alcoholconsumptie tot een minimum herleiden. 
Of toch proberen om dat te doen. Maar waarom 
is alcohol nu zo slecht voor je gezondheid, wat 
gebeurt er precies als je te veel drinkt en wat zijn 
de voordelen om een lange periode geen alcohol 
te drinken?

Gevolgen van alcohol  
op korte en lange termijn 

Het drinken van bier, wijn, cocktails of sterke drank 
kan leuk en ontspannend zijn maar het richt zowel 
op korte als op lange termijn schade aan je  
lichaam aan.

Via het bloed komt alcohol ook in aanraking met 
de lever, de nieren, de pancreas, de longen, de 
hart- en bloedvaten en de darmen. Wie regelmatig 
te veel drinkt, loopt dus op lange termijn kans op 
onherstelbare schade aan deze organen. Mensen 
die veel drinken hebben een verhoogd risico op 
kanker. Daarnaast heeft alcohol ook een negatieve 
invloed op de sekshormonen en spieren.



Gevolgen voor je hersenen  
en je omgeving
Alcohol heeft een nefaste invloed op hoe de 
hersenen werken. Op korte termijn opereren de 
hersenen trager en verlies je de controle over je 
eigen lichaam en geest. Omdat je minder goed 
in staat bent om na te denken voor je een keuze 
maakt en omdat het angstcentrum in de hersenen 
actiever wordt, verhoogt het risico op emotionele 
en agressieve uitspattingen. Op lange termijn gaat 
het geheugen achteruit. Wie veel en regelmatig 
drinkt, denkt langzamer en kan zich minder goed 
aanpassen aan nieuwe situaties. Het aantal 
verbindingen tussen hersencellen neemt af, 
hersencellen sterven af en de hersenen worden 
kleiner. Zware drinkers lopen ook meer kans op het 
syndroom van Korsakov en dementie, ziektes die de 
hersenen en het geheugen flink aantasten.

Tot daar de fysieke gevolgen van het gebruik van 
alcohol. Maar ook de sociale gevolgen kunnen 
rampzalig zijn: relatieproblemen, schulden, 
depressie, geheugen- en concentratieproblemen, 
een kort lontje, problemen op het werk, huiselijk 
geweld. De lijst is lang, heel lang. Alcoholmisbruik 
kan leiden tot een neerwaartse spiraal waar je 
moeilijk uitkomt.

Voordelen van  
Tournée Minérale
Het is duidelijk: alcohol is erg schadelijk voor je gezondheid. 
Door deel te nemen aan Tournée Minérale merk je ook de 
voordelen van een langere periode niet te drinken.

Je hebt energie
Alcohol afbreken vergt heel wat energie 
van je lichaam. Door geen alcohol te 
drinken, kun je je beter concentreren, 
de aandacht langer vasthouden, beter 
presteren en inspanningen volhouden.

Je slaapt beter
Alcohol is geen slaapmutsje, zeker niet 
op lange termijn. Alcohol zorgt voor een 
slechtere, oppervlakkigere nachtrust. In 
een alcoholvrije periode zul je dieper en 
vaster slapen.

Je spaart geld uit
Alcohol is duur. Wat je minder uitgeeft 
aan alcohol kan je spenderen aan 
een gezonde verwennerij, een nieuwe 
hobby, aan een uitstapje, ...

Je gewicht meer  
in balans
Alcoholische dranken hebben geen 
enkele voedingswaarde maar wel een 
grote invloed op je gewicht. Bewust 
met alcohol omgaan helpt je dus bij het 
streven naar een gezond gewicht.

Je huid straalt
Alcohol droogt je uit. En ben je 
uitgedroogd, dan ga je er dof uitzien en 
komen er rimpels tevoorschijn. Maar 
als je genoeg water drinkt, zal je huid 
stralen!

Je krijgt meer tijd
Het ellendige gevoel van een kater is 
één ding. De verloren morgen of middag 
in je bed een tweede. Beeld je eens in 
wat voor leuks je in die tijd kan doen.

Hulp bij  
alcoholverslaving
Ben je bezorgd over je alcoholgebruik of 

heb je vragen? Op www.druglijn.be kun je 
anoniem een eerste advies op maat vragen. 

Online hulp en begeleiding vind je op  
www.alcoholhulp.be.

WIN
een mocktailworkshop!
Geen inspiratie voor het maken van een lekkere, alcoholvrije cocktail? 
Neem dan tot eind februari deel aan de wedstrijd van LM Plus en maak 
kans op een alles-erop-en-eraan mocktailworkshop voor maar liefst 
15 personen. 
In deze workshop leer je niet alleen alcoholvrije klassiekers maken 
zoals een alcoholvrije mojito of een variant op de gin-tonic, ook de 
allernieuwste mocktailrecepten komen aan bod.

SCAN DE QR-CODE EN WIN  
EEN MOCKTAILWORKSHOP  
VOOR JOU EN JE VRIENDEN!
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om Tournée Minérale
vol te houden
‘You don’t have to see the whole 
staircase. Just take the first step.’ Houd 
deze woorden van Martin Luther King 
in gedachten bij de start en bekijk het 
dag per dag. Daarnaast zijn er nog een 
aantal tips om een alcoholvrije periode 
vol te houden.

Zo kun je Tournée Minérale combineren 
met het voornemen om gezonder 
te eten of meer te bewegen. De 
voldoening zal elke dag groter en groter 
worden. Geef jezelf ook af en toe een 
beloning. Dat kan gaan van iets lekkers 
bij het eten tot een dagje shoppen.

Heb je zin in een glas? Wacht dan 
gewoon tot de zin weer overgaat. Het 
lijkt eenvoudig en dat is het ook. Of 
ga op zoek naar je nieuwe alcoholvrije 
favoriet. Heb je lege momenten? Vul die 
met leuke dingen: een lang warm bad, 
een goed boek, rustig muziekje, …

En vooral, zorg voor supporters. Laat 
familie en vrienden weten waar je mee 
bezig bent zodat ze je kunnen steunen 
op die momenten waarop je het 
moeilijk zou kunnen krijgen.

Tips
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Kostprijs  
van een 

ziekenhuisopname
Een ziekenhuisopname – gepland of ongepland 
– gaat met nogal wat papierwerk gepaard.  
LM Plus lijst het voor je op en schept klaarheid 
in de administratie. 

Bij een ziekenhuisopname is het je volste recht als 
patiënt om je te informeren over mogelijke kosten 
en terugbetalingen. Zo weet je waar je aan toe bent 
nog voor je wordt opgenomen in het ziekenhuis. 
Dat is natuurlijk moeilijker bij een ongeplande 
ziekenhuisopname. 

Je krijgt bij een opname in het ziekenhuis altijd 
een opnameverklaring ter ondertekening. 
Lees deze goed na. Daarin staat welke kosten, 
supplementen,… worden aangerekend. Vermeld 
steeds wanneer het om een arbeidsongeval 
gaat! Vaak wordt gevraagd of je over een 
hospitalisatieverzekering beschikt. 

Vóór je  
ziekenhuis- 

opname

?Ben je tewerkgesteld en heeft de opname een invloed 
op de uitoefening van je job? Laat dan het getuigschrift 
van arbeidsongeschiktheid invullen door je behandeld 
arts. Dit getuigschrift opent het mogelijke recht op 
een vervangingskomen, ook gekend als een ziekte-
uitkering. Dit getuigschrift kan je verkrijgen in elk 
LM Plus-kantoor, aanvragen via 0800 17 417 of via 
mail naar info@LMPlus.be. Handig om steeds zo’n 
getuigschrift van arbeidsongeschiktheid (ook wel 
vertrouwelijk genaamd) in huis te hebben. 



Ereloon
Het ereloon is een extra vergoeding die 
artsen of zorgverstrekkers vragen voor hun 
uitgevoerde verstrekkingen. 

Het ereloon wordt ook wel het honorarium 
of de honoraria (meervoud van honorarium) 
genoemd.  

Hospitalisatieverzekering
Een hospitalisatieverzekering is geen 
overbodige luxe. Want de kosten kunnen bij 
een ziekenhuisopname hoog oplopen. 

Hospitaal-Plus is de hospitalisatieverzekering 
van de Liberale Mutualiteit. Er is keuze 
tussen Hospitaal-Plus 100, Hospitaal-Plus 
200 en Hospitaal-Plus Continuïteit. Dat zijn 
kostendekkende verzekeringen. 

Voor meer info over onze 
verzekeringsproducten: surf naar www.lm.be 
> goed verzekerd > Hospitaal-Plus.

Remgeld
Medische handelingen die in aanmerking 
komen voor een terugbetaling 
door je ziekenfonds, krijgen een 
nomenclatuurnummer. De nomenclatuur 
van de geneeskundige verstrekkingen is 
een gecodeerde lijst met de geneeskundige 
verstrekkingen die de ziekteverzekering 
geheel of gedeeltelijk terugbetaalt. 

Voor medische verstrekkingen met 
nomenclatuur betaal je enkel jouw 
persoonlijk aandeel als patiënt (remgeld). 
Het remgeld is het verschil in het bedrag dat 
een arts jou heeft aangerekend en het deel 
dat je door het ziekenfonds terugbetaald 
krijgt. Het betreft de terugbetaling vanuit de 
verplichte ziekteverzekering (voor alle Belgen 
geldt een terugbetaling voor deze medische 
verstrekkingen). 

Bv. de arts vraagt 27 euro, het ziekenfonds 
komt voor 23 euro tussen. Het remgeld of 
persoonlijk aandeel bedraagt 4 euro. 

Voor medische verstrekkingen zonder 
nomenclatuur (= geen erkenning door het 
RIZIV) betaal je als patiënt het integrale 
bedrag; het ziekenfonds komt niet in deze 
kosten tussen. 

Vaak geldt dit ook voor 
hospitalisatieverzekeringen: bij de 
meeste verzekeringen krijg je enkel een 
terugbetaling voor medische verstrekkingen 
die het RIZIV erkent. Verstrekkingen die 
niet door het RIZIV worden erkend, blijven 
ten koste van de patiënt en betaalt de 
hospitalisatieverzekering niet (steeds) terug. 

Wist je dat LM Plus het remgeld voor 
kinderen tot 7 jaar volledig terugbetaalt?  

De kostprijs van een ziekenhuisopname is 
afhankelijk van: 

•  de duur van de opname: dagopname of opname 
met overnachting 

•  de keuze van de kamer: eenpersoonskamer, 
tweepersoonskamer, meerpersoonskamer

•  conventionering van de arts: geconventioneerd, 
niet geconventioneerd of gedeeltelijk 
geconventioneerd. 

•  het statuut waar je bij het ziekenfonds onder 
valt: gewoon verzekerde of rechthebbend op  
een verhoogde tegemoetkoming. 

 

Kostprijs  
van een 

ziekenhuis-
opname
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Vragen?  
Contacteer LM Plus

Heb je een vraag vóór, tijdens of na je 
opname in het ziekenhuis? Geraak je niet 

wijs aan de ziekenhuisfactuur? Aarzel 
niet om een LM Plus-kantoor in je buurt 
te contacteren. Een overzicht van onze 
kantoren en openingsuren vind je op  

www.LMPlus.be.
Of bel ons gratis nummer  
0800 17 417 of mail naar  

info@LMPlus.be. 

Kamerkeuze
De kamerkeuze heeft een invloed op het 
kostenplaatje van je ziekenhuisverblijf. Bij een 
eenpersoonskamer mag het ziekenhuis kamer- 
en ereloonsupplementen  aanrekenen. Heb je 
een hospitalisatieverzekering ? Ga zeker na in 
welke mate deze verzekering tussenkomt in de 
kosten bij een verblijf in een eenpersoonskamer. 

Bij een twee- of meerpersoonskamer mag 
een arts of ziekenhuis geen kamer- of 
ereloonsupplementen aanrekenen. 

Conventionering
Om gezondheidskosten binnen de perken te 
houden, maken de ziekenfondsen, de overheid 
en de zorgverleners afspraken over de tarieven 
die dokters mogen aanrekenen. Dit noemt 
conventionering. Artsen hebben de vrije keuze 
om deze conventionering volledig, gedeeltelijk of 
niet te volgen. 

•  Geconventioneerde artsen vragen het 
afgesproken tarief en rekenen geen 
supplementen aan. Als patiënt betaal je enkel 
het remgeld of persoonlijk aandeel.  

•  Niet-geconventioneerde artsen bepalen 
hun eigen tarieven. Dat betekent dat 
ze bovenop het afgesproken tarief een 
ereloon mogen aanrekenen. Dat ereloon 
of honorariumsupplement betaalt het 
ziekenfonds niet terug.

•  Gedeeltelijk geconventioneerde artsen 
houden zich op bepaalde uren, dagen of 
plaatsen aan de conventietarieven, op 
andere tijdstippen of plaatsen mogen ze een 
supplement aanrekenen. Bijvoorbeeld: een 
gynaecoloog werkt halftijds in een ziekenhuis 
en werkt halftijds in zijn eigen praktijk. In 
het ziekenhuis volgt de arts de opgelegde 
tarieven, hij is geconventioneerd. In zijn 
privépraktijk volgt de arts de conventionering 
niet en bepaalt hij zijn eigen tarieven. Hij 
rekent een ereloon aan en is om die reden 
gedeeltelijk geconventioneerd.  
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BEKENDMAKING  
EFFECTIEF VERKOZENEN VOOR  
 DE ALGEMENE VERGADERING 

VAN LM PLUS

MUTUALISTISCHE VERKIEZINGEN 2022
VERKIEZING VAN DE NIEUWE ALGEMENE VERGADERING
VAN DE LIBERALE MUTUALITEIT PLUS

Met het oog op de verkiezing van een nieuwe algemene 
vergadering van de Liberale Mutualiteit Plus verscheen er 
in het ledenblad nummer 3 van september 2021 en op onze 
website een oproep tot kandidaatstelling.

Tot 30 november 2021 hadden de leden en hun personen ten 
laste die deel wensten te nemen aan de verkiezingen voor 
de nieuwe algemene vergadering van de Liberale Mutualiteit 
Plus, de tijd om hun kandidatuur in te dienen.

Aantal vertegenwoordigers  
per kiesomschrijving
De algemene vergadering is samengesteld uit  
75 vertegenwoordigers voor de eerste schijf van  
75.000 leden en 1 vertegenwoordiger per volle schijf van 
10.000 leden boven het ledental van 75.000.

Op basis van het ledental op 30 juni 2021, zal de nieuwe 
algemene vergadering van LM Plus vanaf 2022 bestaan uit 
maximum 82 vertegenwoordigers.

Het aantal toe te kennen mandaten per kiesomschrijving 
wordt vastgesteld door het aantal vertegenwoordigers te 
verdelen over de kiesomschrijvingen in evenredigheid met 
het ledental per kiesomschrijving.

Dit betekent dat het aantal mandaten verdeeld wordt als 
volgt :
• kiesomschrijving Antwerpen : 19
• kiesomschrijving West-Vlaanderen : 19
• kiesomschrijving Limburg : 17
• kiesomschrijving Vlaams-Brabant/Oost-Vlaanderen : 27
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Wie is verkozen als effectief 
lid van de algemene 
vergadering van LM Plus
Per kiesomschrijving hebben de volgende leden, die 
beantwoorden aan de voorwaarden vermeld in artikel 16 
van de statuten, op een geldige manier hun kandidatuur 
ingediend.

Kiesomschrijving  
Antwerpen
De Boer Evert (Mechelen)
Denecker Erwin (Merksem)
Diels Maria (Herentals)
Gysels Kris (Berchem)
Janssens Luc (Kapellen)
Janssens Luc (Turnhout)
Janssens Walter (Heffen)
Seigers François (Balen)
Sels Joris (Geel)
Smets Myriam (Geel)
Taelman Martine (Grobbendonk)
Vandervee Arthur (Antwerpen)
Van De Sande Marie-Christine (Herentals)
Van De Sande Walter (Herentals)
Van Hee Ronald (Borgerhout)
Van Mechelen Dirk (Kapellen)
Van Rompaey Paul (Grobbendonk)

Kiesomschrijving  
West-Vlaanderen
Boydens Nathalie (Bredene)
Brusseel Lieven (Oostende)
Claeys Kristof (Geluwe)
Coppens Geert (Kortrijk)
De Maesschalck Christian (Brugge)
De Plancke Jean-Marie (Brugge)
Doubel Palmer (Waregem)
Konings Philip (Blankenberge)
Legrand Romain (Brugge)
Raymaekers Jochen (De Panne)
Spriet Christophe (Izegem)
Tommelein René (Oostende)
Vandendriessche Luc (Koekelare)
Van den Eynde Guy (Waregem)
Van Gijsel Leo (Gistel)
Van Iseghem Johan (Rekkem)
Vereecke Carl (Kuurne)
Versavel Guy (Brugge)
Verstappen Pierre (Brugge)

Kiesomschrijving 
Limburg
Awouters Eric (Borgloon)
Beeken Robert (Hasselt)
Claessens Jos (Bocholt)
Coenegrachts Steven (Riemst)
Colla Maria (Maasmechelen)
Grosemans Johnny (Lanaken)
Hendrickx André (Hasselt)
Jehaes Soetkin (Alken)
Langmans Anne-Marie (Neerharen)
Libert Laurence (Hasselt)
Panajotis Mitilineos (Zutendaal)
Poelmans Eddy (Bilzen)
Schorpion Michel (Hasselt)
Severijns Gaston (Dilsen-Stokkem)
Stevens Ludwig (Riemst)
Vanaeken Sara (Sint-Truiden)
Vanhex André (Alken)

Gelet op de vaststelling dat het aantal kandidaten dat aan de 
verkiesbaarheidsvoorwaarden voldeed, in iedere kiesomschrijving 
gelijk is aan of kleiner is dan het aantal toe te kennen effectieve 
mandaten per kiesomschrijving, dient er in geen enkele 
kiesomschrijving een stemming plaats te vinden en zijn alle 
hierboven vermelde kandidaten, overeenkomstig de wettelijke en 
statutaire bepalingen, ambtshalve verkozen als effectief lid van de 
algemene vergadering van LM Plus die zal geïnstalleerd worden 
uiterlijk op 30 juni 2022.

Kiesomschrijving 
Vlaams-Brabant/ 
Oost-Vlaanderen
Asselman Gaston (Liedekerke)
Beerens Albert (Opwijk)
Blommaert Bart (Aalst)
Bollen Inge (Landen)
De Block Eddie (Merchtem)
De Gols Michel (Aalst)
De Munter Paul (Wetteren)
De Prins Didier (Meise)
De Ro Luc (Liedekerke)
De Swaef Joke (Aalst)
De Vos Rita (Asse)
De Winne Bram (Aalst)
De Winne Elie (Sint-Lievens-Houtem)
D’Haeseleer Patrick (Affligem)
Meganck Nathalie (Haaltert)
Pessemier Lyotta (Asse)
Platteau Stefaan ( Dilbeek)
Rottiers Guy (Herzele)
Rowies Piet (Aalst)
Schelfhout René (Aalst)
Tommelein Eline (Zwijnaarde)
Van Cauter Marie (Buggenhout)
Vandeweerd Jan (Leuven)
Van Haeleweyck Michel (Asse)
Van Santen Lothar (Sint-Lievens-Houtem)
Van Tittelboom Frederik (Gent)
Van Tittelboom Johan (Herzele)



Pittig  
plezante

vrijwilligers  
met een hart  

voor jeugdwerk  
gezocht! 

Ben jij...
Een grote kindervriend met een passie voor 
jeugdwerk?  
Er net als ons van overtuigd dat iedereen een 
onvergetelijke vakantie verdient? 
Op zoek naar een pittig plezante uitdaging?

Dan is Crejaksie vzw, 
de jeugddienst van de 
Liberale Mutualiteit, op 
zoek naar jou! 

Wat biedt  
Crejaksie jou? 
•  Vrijwilligersvergoeding 
•  Een zinvolle vrijetijdsbesteding 
•  Onvergetelijke momenten binnen 

een hechte vrijwilligersfamilie 
•  Heel wat gelukkige vakantiegangers 

die je enorm dankbaar zullen zijn

Crejaksie organiseert al meer dan 55 jaar 
vakanties voor kinderen en jongeren in 
binnen- en buitenland. Tijdens de vakanties 
zonder overnachting wordt er steeds een 
uniek thema in de kijker gezet zoals pittige 
piraten of maanrovers. Het ruime aanbod aan 
vakanties met overnachting bestaat onder 
meer uit dierenvakanties, vakanties aan zee 
en in de Ardennen, buitenlandse vakanties en 
nog veel meer. 

Crejaksie zoekt momenteel vrijwilligers die 
tijdens de schoolvakanties van 2022 de 
vakanties mee willen begeleiden. 

Ben je geïnteresseerd om animator te zijn bij 
Crejaksie, maar ben je niet in het bezit van een 
animatorattest of heb je nog geen ervaring 
binnen het jeugdwerk? Geen nood! Crejaksie 
leidt ook haar eigen animatoren op. Tijdens 
de paasvakantie organiseert de jeugddienst 
een basiscursus ‘Animator in het jeugdwerk’ 
voor jongeren geboren in 2006 of ouder. Na 
de cursus kan je stage lopen op een van de 
vakanties en vervolgens je animatorattest 
behalen.

Crejaksie is op zoek naar vrijwilligers van alle 
leeftijden met volgende eigenschappen:
•  Een hart voor vrijwilligerswerk 
•  Creatief
•  Zorgzaam
•  Verantwoordelijk
•  Teamspeler
•  In het bezit van een animatorattest / 

pedagogisch diploma of ervaring binnen  
het jeugdwerk Ben jij op zoek naar een zinvolle  

vrijetijdsbesteding? Wil je kinderen en jongeren een 
onvergetelijke vakantie bezorgen? Kortom, ben jij de 

persoon die Crejaksie zoekt?  

Neem dan contact op met Crejaksie via 02 537 79 18 
of info@crejaksie.be. 
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Elk jaar naar de tandarts 
= betere terugbetaling

Als je jaarlijks op controle gaat bij de tandarts krijg je 
een betere terugbetaling van je tandzorg.

Goed om te weten
Kon je jaarlijkse bezoek voor mondzorg of
kalksteenverwijdering in 2021 niet plaatsvinden 
wegens de coronacrisis, dan wordt er bij terugbetaling 
in 2022 rekening gehouden met
je controlebezoek in 2020.

Meer info: www.lm.be > 
coronamaatregelen: 
blijf up-to-date

ACTUA

Bezorgd om je alcoholverbruik?

Schreeuw van de daken dat je meedoet… met Tournée 
Minérale! Drink in februari een maand lang geen alcohol en 
voel je vrij: vrij van een kater met een verloren dag tot gevolg, 
vrij van sociale druk om te drinken en vrij om tijdens de 
rest van het jaar op een doordachte manier zelf te bepalen 
wanneer je wel of niet een glas drinkt.

Meer info: www.tourneeminerale.be 

Sociaal tarief voor elektriciteit?
Dan krijg je 80 euro

Door de hoge energieprijzen in 2021 hebben huishoudens 
met een laag inkomen nood aan � nanciële steun. Daarom 
krijgen mensen die op 30 september 2021 recht hadden op 
het sociaal tarief voor elektriciteit een eenmalig forfait van
80 euro. Daarnaast wordt het tijdelijke recht op het sociaal 
tarief voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming 
verlengd tot en met 31 maart 2022.

Lees meer: www.lm.be > nieuws

Antibiotica: wanneer wel en 
wanneer niet?

Belgen gebruiken nog steeds te veel antibiotica, 
ook wanneer dat niet nodig is. Kinderen 
beschikken nog niet over een volledige 
natuurlijke weerstand en zijn meer blootgesteld 
aan verkoudheden, bronchitis en keelpijn. Maar 
antibiotica kunnen deze virale infecties niet 
genezen. Daarom is het belangrijk om alleen 
antibiotica te geven als het echt noodzakelijk is! 

Doe de antibiotica-test: www.lm.be > 
antibiotica: wanneer wel en wanneer niet?

Zelfmoord1813.be in een nieuw jasje

De portaalsite Zelfmoord1813.be kreeg een update. Op 
het nieuwe platform kan je terecht voor hulp, advies, 
suïcidecijfers, preventierichtlijnen of vorming.  

Meer info: www.zelfmoord1813.be
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LM is er voor ieder LevensMoment
Het zal je niet ontgaan zijn. Eind vorig jaar lanceerde LM de LevensMomenten-campagne.
Met één boodschap: LM is een ziekenfonds voor iedereen, voor ieder LevensMoment.

Waarom 'LevensMomenten'?

Levensmomenten zijn kleine gelukjes die je even doen stilstaan bij wat er echt telt. Of grote gebeurtenissen die je leven kort of krachtig 
door elkaar schudden. LM is er voor jou, op elk van die levensmomenten. Denk maar aan een geboorte, bij het afstuderen of in situaties 
waarin je extra zorg nodig hebt. 

 

 

J“Vandaag gaat ons zoontje Vyron voor de eerste keer naar de crèche. 
Hij vindt het maar vreemd, en ook wij hebben vannacht geen oog 
dichtgedaan. Maar ook al is de eerste dag even doorbijten, we weten 
dat hij in goede handen is en snel vriendjes zal maken.

Waarom wij kozen voor LM? Voor ons was de optelsom snel 
gemaakt. Met de geboortevoordelen van LM kwamen we al snel 
aan 1.500 euro. Omdat we beiden lid zijn van LM ontvingen we een 
zwangerschapswaardebon van 160 euro, een geboortepremie van
200 euro en een cadeaubon van 200 euro.”

Koen en Vasia
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J“Bjorn is een echte waterrat. Hij gaat tweemaal per week naar de 
zwemclub. Ik herinner me nog de eerste zwemles, dat is een sportief 
moment in het leven van je kind dat je bijblij� . Je had de fonkeling in 
zijn ogen moeten zien toen hij zijn zwembrevet van 25m haalde. Hij 
was apetrots. Ik ook.”

Papa Benno 

LM is er voor elk LevensMoment, ook voor die eerste sprong in het 
diepe. Sporten in clubverband zijn fi jne sociale momenten van 
ontspanning en beweging. LM gee�  hiervoor een stevige sportprikkel.
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J
“Na mijn studie heb ik nog een jaar stage gelopen in Lissabon. 
Ik heb er zoveel fi jne mensen leren kennen en de tijd is voorbij 
gevlogen. Het was een onvergetelijke ervaring die ik alle jongeren 
wil aanraden. 

Dankzij LM hoefde ik me bovendien geen zorgen te maken toen het 
even misliep. Tijdens een voetbalpartijtje op het strand brak ik mijn 
been. Gelukkig werden de medische kosten gedekt via de reisbijstand 
van Mutas.”

Mike
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Breng de paasvakantie 
door aan zee met je 
(klein)kinderen (gratis 
1 kind t.e.m. 11j. per 
betalende volwassene). 
Paaseierenzoektocht en 
paasshow met Papa Chico.

Paasmidweek gratis kids     
01/04 – 11/04   

min. 3n VP

11 Liberty’s Got Talent!     
11/04 – 15/04     

4n VP
1 kind (tot 11j.) gratis
per betalende volw.

Show je beste dansmoves, 
vertel je beste mop of zing een 
duet met je dochter. Of heb je 
een kleinzoon die munten uit je 
oor kan toveren? Neem deel aan 
Liberty’s Got Talent! Jury met 
Papa Chico.

Paasweekend     15/04 – 18/04     3n VP
33
Paasweekend aan zee met diner in ons 
gezellige restaurant en een live optreden van 
Rudy Hammond. 

22

Paasweekend met Jacques Vermeire show
15/04 – 18/04     3n VP

Paasweekend met een fantastische show van 
Vlaanderens meest geliefde bekkentrekker. 
Jacques brengt zijn show 70+ samen met 
dochter Julie en zoon Maxime.

Neem deel aan de wandelmidweek 
en ontdek nieuwe wandelroutes via 
je smartphone. Met de tips van Inia 
en Charlotte ontdek je de leukste 
plekjes.

Digitaal wandelen
02/05 – 06/05

4n VP

44

Zing mee met ‘Als een leeuw 
in een kooi’ en ‘Laat de 
zon in je hart’ van de enige 
echte Willy Sommers.

Willy Sommers aan zee
6/5 – 9/5

3n VP

55

Eurovisieweek met entertainment van de 
bovenste plank. Showavond vol ‘glitter en 
glamour’ met de dames van ‘Les folles de 
Gand’ en liveshow met Lia Linda.

EuroVisie Liberty
16/05 – 20/05     4n VP

66

Maak kennis met het 
rijke Blankenbergse 
vissersverleden. Ga aan 
boord van historische 
schepen en maak een 
tocht op zee met de 
reddingsdiensten. Geniet van 
de ambiance in de haven en 
zing mee met de klassiekers 
van Lia Linda. Pure nostalgie.

Havenfeesten
26/05 – 29/05     3n VP

77
Tijdens deze midweek waan je je 
helemaal op een cruiseship. Met een 
casino, entertainment én een show van 
Lia Linda.

Cruise ‘love boat’ 
06/06 – 10/06    4n VP

88
Kom een weekend smullen van al 
het lekkers dat de zee te bieden 
hee� . Breng een bezoekje aan de 
legendarische ‘oesterput’.

Weekend Fruits de mer
10/06 – 12/06    1n HP + 1 VP

99

Dompel je volledig onder in de ‘Viva España’-sfeer tijdens een spetterende showavond 
met Frank Galan. De traditionele paella en de fruitige sangria zal niet ontbreken.

Fiesta Galan    27/06 –  01/07    4n VP1010

of

NIEUW

LENTEKRIEBELS
AAN ZEE

Geen betere plek om te genieten van de eerste zonnestralen dan aan de Noordzeekust. Lange 
strandwandelingen met het hele gezin. Fruits de mer voor de fi jnproevers. Zingen en swingen op de
mooiste klassiekers. Maak snel je keuze uit onze 10 arrangementen en leg je zonnecrème alvast klaar!

Info en 
prijzen:

www.liberty-blankenberge.be of 050 41 42 24
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J“Na ruim 40 jaar te hebben gewerkt, lonkt plots dat pensioen. 
Toch wel even wennen, al die vrije tijd. Gaan we onze draai vinden? 
Komt het zwarte gat? Welke papieren moeten in orde worden 
gebracht? LM hee�  ons perfect geholpen bij de overgang van 
‘werknemer’ naar ‘gepensioneerde’. 

Gelukkig waren er ook de kleinkinderen, met hen is er altijd leven in 
de brouwerij. We genieten ontzettend van die kleine momentjes, zoals 
samen op schoot een boekje lezen. We leerden plots veel bij
over Legoconstructies. (lacht)

Luc hee�  zich ook bij de kaartclub van de lokale Vief-afdeling 
aangesloten. Hij leerde er heel wat nieuwe jonge en oude 
gepensioneerden kennen.”

Luc en Nicole
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J“Maxime en ik beleven veel plezier tijdens ons partijtje tennis. Hij 
geniet niet alleen van het spel, maar ook van de exclusieve aandacht 
die hij krijgt. Ik hou van dit vader-zoonmomentje, het zijn zulke kleine 
levensmomenten die ik koester. 

Maxime neemt elk jaar deel aan de Special Olympics, maar dan in de 
discipline basketbal. Bewegen en ontspannen vindt hij plezant. Het is 
fi jn dat LM zo’n mooie tussenkomst voor sport aanbiedt.

Tijdens de week combineert Maxime twee dagen school met drie 
dagen dagopvang. Ook dankzij LM krijgen we een tussenkomst voor 
dagopvang voor personen met een beperking. Eigenlijk ben ik zeer 
tevreden over de ondersteuning die LM biedt voor personen met een 
beperking.”

Gert, papa van Maxime
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J“De kinderen zijn het huis uit. Wij hebben opnieuw tijd om te gaan 
sporten. Het terrasje en de gezellige babbels achteraf, ook daar doen 
we het voor!”

Martine en Bart

Blijf ons volgen!

Volg de LevensMomenten-campagne via de sociale media
van jouw ziekenfonds en ontdek wat wij in 2022

voor jou in petto hebben.
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Van 22 mei tot
 en met 29 mei 2022
Deelnemingsprijs:  € 885         

Toeslag single kamer: € 145
Niet-fietser: - € 80

In 2022 kan je opnieuw op LM-fietsva-
kantie met Kortweg Cycling Travel naar 
Mojacar van zondag 22 tot zondag 29 
mei. Wacht niet met inschrijven, volzet 
is volzet!

Je verblijft 8 dagen en 7 nachten in 
het vertrouwde hotel Marina Playa 
4* op 50 meter van de zee en 6 km 
van het oude centrum van Mojacar. 
De vluchten gebeuren met Brussels 
Airlines en aansluitend busvervoer 
naar het hotel.

Er is fietsplezier voor iedereen: drie 
groepen met eigen begeleiding, 
volgwagen met technische assistentie 
en bevoorrading. Uw eigen koersfiets 
gaat met een professioneel fiets-
transport over de weg naar Spanje. 

Er is gratis gebruik van technisch/
poetsmateriaal, gratis wasdienst voor 
uw wielerkledij, gratis gebruik van 
fitness, sauna en jacuzzi.

Het hotel is in volpension met water 
en huiswijn inbegrepen. Ruime 
kamers met grote bedden, zwem-
baden en grote tuin. Ruime bar en 
aparte Irish Pub met TV Vlaanderen.

Iedere deelnemer krijgt een 
welkomstdrink en een goodiebag. 
LM-leden krijgen extra een volledig 
LM-wielertenue.

Inschrijven kan alleen 
via www.kortweg.be

Met LM 
op fietsvakantie 
naar Mojacar

Gaversesteenweg 81 3B, 9800 Deinze - T +32 497 480 657 -  info@kortweg.be - www.kortweg.be - Erkenningsnummer 9137

Advertentie Fietsstage 2022 ledenblad.indd   2Advertentie Fietsstage 2022 ledenblad.indd   2 17/12/2021   08:5217/12/2021   08:52

Bekendmaking winnaars
vorige wedstrijdvraag
Antwoord op de vorige vraag: 
GMD staat voor globaal medisch dossier

Winnaar eerste prijs: 
Ghijssels Sigmond (Ninove) 
wint een weekend in volpension voor twee personen
in ons vakantiecentrum Liberty te Blankenberge

Winnaars kortingsbon:
Silvia Vande Kerckhove (Kruisem)
Marcel Autru (Zaventem)
Betty Coupe (Olsene)
Moerman Linda (Deinze) 
winnen een kortingsbon op een verblijf 
in ons vakantiecentrum Liberty te Blankenberge

Er is geen nieuwe prijsvraag in deze editie.

Heerlijk fi etsen onder de Spaanse zon

27



CREJAKSIE!
VAKANTIES MET PIT!

BEKIJK VANAF NU HET VOLLEDIGE AANBOD 
ONLINE VIA WWW.CREJAKSIE.BE! 

SCAN MIJ!

ZOMERVAKANTIES 
VANAF €124




