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Winnaars!  
We kozen vijf winnaars uit die het boek ‘Sinds ik niet meer drink’ van  
Evi Hansen in de brievenbus kregen. De winnaars zijn: Debbie Andries, 
Fran Van Eeghem, Kelly Rigaux, Marc Van Hoecke en Mia Van Streydonck. 
Deze editie kan je het boek van Marc Michils winnen. Lees het interview op 
pagina 14. 
Vorige editie kon je ook kans maken op de koptelefoon van Xtrainerz door 
je kandidaat te stellen als LM-testpersoon. Proficiat Bart Beernaert!  
Benieuwd naar recensies van onze testpersonen? Neem een kijkje op pagi-
na 18. Je zal er ook een nieuwe oproep voor LM-testpersonen terugvinden.

Voorwoord

Mensen met een passie
Ik hou van mensen met een passie. Die geloven in wat ze doen. Die een 
boodschap hebben voor onze wereld, voor onze samenleving. Dit magazine 
staat er vol van.

Marc Michils is algemeen directeur van Kom op tegen Kanker. Hij gelooft in 
de solidariteit onder alle mensen, ook al is de werkelijkheid soms rauw en 
pijnlijk. En je kan zijn boek winnen.

Vrijduiker Inge Verbruggen spreekt over haar passie in het water. Geloof in  
jezelf, zegt ze. Je lichaam kan meer dan je denkt!

Ans en Quinten halen dan weer mensen met psychische kwetsbaarheid 
uit hun isolement en gaan samen met hen op zoek naar hun dromen en 
verlangens.

En dan hebben we het nog niet gehad over onze drie vrouwelijke duurzame 
ondernemers: Soraya Warcour van Studio AMA, Linde Luyten en Tille 
Lingiers die papierafval recycleren en de natuurcosmetica van Marion 
Naudts. Ieder zijn passie! Veel leesgenot.

Cathy De Waele
Algemeen directeur,
LM Oost-Vlaanderen
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NIEUW! SPORTWAARDEBON EN SPORTPRIKKEL 
Iedereen die lid is van een erkende sportclub of fitness krijgt 
elk kalenderjaar tot 25 euro. Bovendien krijgt iedereen die 
recht heeft op onze sportprikkel nu ook de Let’s Move  
waardebon van 25 euro. Deze waardebon kan je gebruiken 
voor het aankopen van sportartikelen in de LM Zorgshop. 

OPTIEK
Jaarlijkse tussenkomst om je zicht te verbeteren voor bril, 
lenzen, oogpleisters of nachtlenzen tot 50 euro. Eénmalige 
tussenkomst voor ingrijpende oogcorrecties tot maximum 
200 euro.

VOEDINGSADVIES
Wat we eten is belangrijk en heeft een grote invloed op onze 
gezondheid. Je kan tot 30 euro krijgen voor voedingsadvies 
(diëtist, Infraligne, Bodystyling of Wellness that Works ) en 
tot 40 euro voor medicatie.

STOPPEN MET ROKEN
We betalen tot 50 euro voor rookstopmiddelen zoals 
kauwgom, pleisters, inhalatoren en neussprays. Ook 
rookstoptraining (Allen Carr’s Easyway) komt in aanmerking.

MAMMOGRAFIE
Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen. 
Een mammografie is essentieel in de vroegtijdige opsporing 
van borstkanker. Daarom biedt LM per kalenderjaar een 
tussenkomst tot 7,50 euro.

OPSPORING PROSTAATKANKER
Naast longkanker is prostaatkanker de meest frequente 
kanker bij mannen. LM voorziet per kalenderjaar een 
tussenkomst tot 7,50 euro.

BOTDENSITOMETRIE
Een botdensitometrie is een eenvoudig onderzoek om 
botontkalking op te sporen. LM voorziet een tweejaarlijkse
tussenkomst tot 20 euro.

NIEUW! ANTICONCEPTIE
Bij LM geniet ieder lid van een tussenkomst voor de aankoop 
van anticonceptiemiddelen zoals de pil, condooms, de spi-
raal, een vasectomie of andere voorbehoedsmiddelen. Je 
krijgt 30 euro per jaar. 

VACCINS
Je kan rekenen op maximaal 30 euro voor alle vaccins per 
kalenderjaar. 

HOORAPPARATEN
Bovenop de tussenkomst die je krijgt uit de verplichte 
ziekteverzekering geeft LM een tussenkomst tot 100 euro bij 
de aankoop van een hoorapparaat bij een erkende audicien.

OORDOPPEN OP MAAT
LM voorziet een eenmalige tussenkomst tot 25 euro voor op 
maat gemaakte (zwem)oordoppen bij een audioloog of 
audicien erkend door de FOD Volksgezondheid.

TANDZORGEN
Sommige prestaties worden niet terugbetaald in de verplich-
te ziekteverzekering. LM geeft je daarom een tussenkomst 
van 20% op de totale kostprijs van deze tandzorgen. De 
maximale tussenkomst per kalenderjaar bedraagt 100 euro. 

GEZONDHEID

MIJN VOORDELEN
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MIJN SPORT

“Alle zoogdieren, ook wij, worden  
geboren met een duikreflex.”
Vrijduiken of free diving: als je het googelt, lijkt het gevaarlijk maar volgens 29 maal Belgisch  
recordhouder Inge Verbruggen is de sport heel toegankelijk voor iedereen. “Je moet geen topatleet 
zijn om te kunnen vrijduiken.”

Wat is vrijduiken? 
“Vrijduiken is onderwater duiken zon-
der perslucht. Je duikt dus niet met 
duikflessen maar volledig met je eigen 
longinhoud. Je neemt een hele grote 
ademteug aan het oppervlak en met 
die lucht ga je duiken.”

Hoe begin je aan zo’n sport?  
“Veel van mijn cursisten hebben al 
ervaring in scuba diving, dat is duiken 
met persluchtflessen. Maar je hoeft die 
ervaring zeker niet te hebben. Ik krijg 
ook cursisten die helemaal geen ach-
tergrond hebben in duiken en meteen 
kiezen voor een cursus vrijduiken.”

Wat leer je allemaal in zo’n cursus?  
“Er zijn drie belangrijke pijlers. We be-
ginnen met ademhalingstraining om op 
de juiste manier te leren ademen. De 
tweede vaardigheid is je oren klaren van 
de druk in je middenoor. Als je dat niet 
zou doen, kan je trommelvlies scheuren. 
Een derde pijler is de techniek leren om 
een mooie duik te nemen.”

Hoe ben je zelf in aanraking gekomen 
met vrijduiken? 
“Ik heb een tijdje in Mombassa ge-
woond en daar heb ik leren scuba-
duiken. Gedurende een paar jaar deed 
ik dan veel duikvakanties, waarvan 
eentje naar Bahad, Egypte in 2013. Dat 
is the place to be voor vrijduikers, maar 

dat wist ik op dat moment eigenlijk 
niet. Tijdens een van mijn duiksessies 
daar zag ik free divers veel dieper 
duiken dan ik dook met flessen op 
mijn rug. Ik was daar zo van onder de 
indruk! Dat was mijn allereerste kennis-
making met de sport. Ik heb daar toen 
een cursus gevolgd en in 2015 nam ik 
deel aan mijn eerste wedstrijd! Dat was 
dan ook meteen mijn eerste nationaal 
record.”

“Ik had in het begin 
van mijn carrière het 
geluk dat de records 
voor vrouwen in België 
nog niet diep stonden. 
Ondertussen heb ik ze 
wel diep gezet!” (lacht) 
Hoe diep was dat record? 
“Mijn allereerste record was 37 meter. 
Dat klinkt diep maar om instructeur 
te worden moet je eigenlijk al naar 40 
meter kunnen duiken. Ik had in het 
begin van mijn carrière het geluk dat 
de records voor vrouwen in België nog 
niet diep stonden. Ondertussen heb ik 
ze wel diep gezet! (lacht) Mijn diepste 
duik op eigen kracht is nu 66 meter en 
met een slee is dat 80 meter. Dat zijn 
dieptes waar ik fier op ben.” 

Een slee, wat moet ik mij daarbij voor-
stellen? 
“Een slee is een constructie waar je op 
zit en die je naar de diepte brengt. Je 
moet enkel je oren klaren. Eens bene-
den heb je twee disciplines: variable 
weight of no limit. In de discipline vari-
able weight heb ik 80 meter gehaald. Je 
komt op eigen kracht terug naar boven.”

Gaan er veel wedstrijden door in  
België? 
“Vrijduiken is wel populair aan het wor-
den in België. Je hebt hier best wel wat 
clubs en instructeurs maar er gaan hier 
misschien slechts één of twee wed-
strijden door per jaar. Je hebt in België 
gewoon te weinig diepte om een nati-
onaal record te zetten. De wedstrijden 
die hier doorgaan zijn in een zwembad. 
Deelnemers moeten dan een zo groot 
mogelijke afstand horizontaal afleggen 
in één ademteug. Ik ben dus verplicht 
om naar het buitenland te gaan voor 
wedstrijden, want ik doe enkel diepte-
competities.

Waar in België kan je leren vrijduiken?
“In België zijn er een paar duikscholen. 
Opleidingen beginnen altijd in het 
zwembad. Je leert eerst de techniek. 
Er zijn ook enkele locaties waar je op 
diepte kan trainen, zoals in Ukkel, daar 
kan je tot 33 meter duiken.”

Inge Verbruggen (42)
is afkomstig uit Temse en is 29 maal nationaal record-
houder in vrijduiken (free diving). Ze geeft workshops 
vrijduiken in Sint-Niklaas en Ukkel. 
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Is duiken een dure sport?
“Dat valt wel mee. Je basisuitrusting is 
een duikpak, vinnen, een loodgordel, 
masker en een snorkel.” 

Heb je tips voor een beginnende  
duiker? 
“Geloof in jezelf. Ik krijg cursisten over 
de vloer die geen ervaring hebben en 
na een paar weken goede vrijduikers 
zijn omdat ze veel zelfvertrouwen heb-
ben. Het mentale aspect is belangrijk; 
de rest kan je leren.” 

Trainen en visualiseren
“In elke sport is trainen heel belang-
rijk. Maar bij free diving ligt de nadruk 
sterk op ontspanning van lichaam en 
geest, het is bijna een vorm van yoga. 
Het belangrijkste stuk is de mentale 
training. Echt geloven dat je lichaam 
zoiets kan.”

Het lijkt me een veeleisende sport voor 
je lichaam. 
“Het is indrukwekkend wat een li-
chaam eigenlijk allemaal kan. Alle 
zoogdieren, waaronder dus ook wij, 
worden geboren met een duikreflex. 
Van zodra je met je gezicht onder water 
komt, gaat je hartslag naar beneden. 
Je lichaam bereidt zich voor dat je 
minder zuurstof zal gebruiken. Als je 
duikt, stuurt je lichaam het bloed uit 
je ledenmaten, die je op dat moment 
minder nodig hebt, naar belangrijke 
organen zoals je hart en hersenen. 
Dat gebeurt allemaal automatisch 
waardoor je lichaam onder water veel 
meer aankan dan je zou verwachten. Je 
moet natuurlijk wel aan enkele zaken 
werken, bijvoorbeeld flexibiliteit. De 
flexibiliteit van de tussenribspieren en 
diafragma gaan mee bepalen hoe groot 
je longinhoud is.”

Hoe train je die flexibiliteit? 
“Door veel te duiken krijg je meer 
flexibiliteit, maar trainen op het droge 
helpt ook. Als voorbereiding op compe-
tities stretch ik met volle longen en met 
lege longen. Ik doe ook veel cardio en 
krachttraining. Je moet geen topatleet 

zijn om te kunnen vrijduiken, maar een 
goede basisconditie is belangrijk.”

Wat doe je als voorbereiding op een 
wedstrijd? 
“Ik sta vroeg op en eet iets kleins, bij-
voorbeeld een halve banaan. Ik ben de 
weken ervoor veel bezig met gezonde 
voeding. Er mag niets op je maag 
liggen; als je maag bezig is met de 
spijsvertering, dan zal je duik niet sla-
gen. Maar het belangrijkste is mentale 
training; echt geloven dat je lichaam 
zoiets kan. Dat doe ik met visualisatie 
De weken voor een wedstrijd overloop 
ik mijn duik tot in de kleinste details in 
mijn hoofd. Ik kan daar wel 10 minuten 
per dag aan besteden. Je kan je brein 
doen geloven dat je het kan. Je duik 
voelt op die manier meer vertrouwd 
aan wanneer je het zal uitvoeren.”

“Het grootste risico op 
flauwvallen is tijdens 
het laatste stuk van je 
duik, wanneer je terug 
naar de oppervlakte 
gaat”
Veiligheid
“Tijdens het duiken drijft er een boei 
of platform op het water, waar een 
duikkoord aan vastgemaakt is. Duikers 
hangen vast aan dat koord met een 
leeflijn om te zorgen dat ze niet schuin 
naar beneden duiken. Als we een te-
gengewicht laten vallen, kom je vanzelf 
terug naar het oppervlak.”

De sport wordt al eens als gevaarlijk 
aanzien, is dat terecht?
“Nee, er gebeuren in het vrijduiken 
minder dodelijke ongevallen dan bij 
scubaduiken. In de sport wordt veel 
aandacht besteed aan veiligheid. Je 
duikt binnen je eigen limieten, bouwt 
traag op en luistert goed naar je li-
chaam. Als scubaduiker ben je afhan-
kelijk van je materiaal. Als dat faalt op 
een bepaalde diepte, dan heb je een 

probleem. Vrijduikers gebruiken altijd 
een levenslijn en tegengewicht. Boven-
dien duik je nooit alleen. Er is altijd een 
veiligheidsduiker aanwezig. Die daalt 
af tot ongeveer een derde van jouw 
totale duik. Als ik bijvoorbeeld naar 60 
meter diepte ga, dan vind ik het fijn als 
mijn safety duiker tot 20 meter komt. 
Het grootste risico op flauwvallen is 
tijdens het laatste stuk van je prestatie, 
wanneer je terug naar de oppervlakte 
gaat. Op dat moment is er een veilig-
heidsduiker aanwezig. Als het nodig is, 
dan brengt die je direct naar boven.”

Ben je zelf al flauwgevallen? 
“Nee, maar ik heb wel eens loss of 
motor control gehad. Dat is de voor-
bode van flauwvallen. Je hebt geen 
controle meer over je spieren en begint 
te beven. Dat voorval was volledig mijn 
eigen schuld. Ik had mijn voorbereiding 
niet gedaan zoals het moest. Lesje 
geleerd! Ik was gelukkig al aan de op-
pervlakte toen het gebeurde.”

Adem inhouden
Je adem lang kunnen inhouden maakt 
natuurlijk deel uit van elke discipline 
binnen vrijduiken. Maar je kan ook 
deelnemen aan de discipline static 
apnea, waarbij je zo lang mogelijk on-
der water blijft zonder je te verplaatsen. 
De discipline draait enkel om tijd, niet 
om diepte of afstand. Het wereldrecord 
staat op 11 minuten en 35 seconden. 

Je adem zo lang inhouden, hoe doe je 
dat? 
“Door je CO2-tolerantie te trainen. Dat 
wil zeggen dat we ons lichaam tole-
ranter maken voor de aanwezigheid 
van CO2. Het opbouwen van CO2 in je 
lichaam doet je ademhalingsreflex star-
ten. Je tolerantie ervoor verhogen, stelt 
de drang om te ademen uit.”

Als ik nu zou vragen om je adem in te 
houden, hoelang zou je dat kunnen?
“Zo hier op mijn stoel? Dat zou wel 
eens dik kunnen tegenvallen! (lacht) 

Dat zou niet lang zijn, nee. Mijn brein is 
geconditioneerd op die diepte.”
 

Hoop op Olympische Spelen
Denk je dat vrijduiken ooit een  
olympische sport kan worden?
“Er vinden af en toe gesprekken plaats 
tussen federaties om er een olympi-
sche sport van te maken. Ik denk dat 
iedereen daar wel op hoopt. Het is 
moeilijk om sponsors te vinden omdat 
het geen olympische sport is. Het zou 
fijn zijn mocht vrijduiken de erken-
ning krijgen die het verdient. Ik heb 
een fulltime job als zelfstandige en 
werk vele uren om mijn trainingen te 
betalen. Als ik een goede sponsor zou 
hebben, zou ik ook meer uren kunnen 
besteden aan mijn trainingen. Soms ga 
ik ook oefenen in het buitenland, maar 
als zelfstandige komt er dan natuurlijk 
geen geld binnen.”
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“Buddywerking is een georganiseerde 
vriendschap”
 
Eind 2007 gaf Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin de opdracht voor de uitwer-
king van buddywerkingen in Vlaanderen en Brussel. Buddywerking Gent werd als voorbeeld geno-
men waarop de andere werkingen gebaseerd werden. LM sprak met Ans, die samen met collega 
Elfriede de buddywerking in Gent leidt. Ans werd tijdens het interview vergezeld door Quinten die 
zelf al twee jaar buddy is bij de organisatie.  

Buddywerking Vlaanderen wil het 
sociale isolement dat mensen met 
psychische kwetsbaarheid kunnen 
ervaren, doorbreken. Zo wordt een vrij-
williger (de buddy) in contact gebracht 
met een persoon met een psychische 
kwetsbaarheid (de deelnemer). Ze ont-
moeten elkaar op regelmatige basis om 
leuke dingen te doen zoals naar de film 
gaan, samen een koffie drinken, gaan 
wandelen… Buddy’s zijn met andere 
woorden voor hun deelnemer een brug 
naar de buitenwereld.

Ans Hillebrant wordt gezien als de 
mama van Buddywerking. Ze zorgt 
ondertussen al 24 jaar voor een vlotte 
organisatie. “Wij zijn hier in Gent de 
pioniers van buddywerking. We zijn 
een soort van matchmakers tussen 
twee mensen. We mogen met fierheid 
zeggen dat we al veel expertise hebben 
overgedragen aan andere organisaties 
die hier de methodiek van buddy-
werking komen overnemen om toe 

te passen op andere gebieden zoals 
vluchtelingen, armoede, adoptie…”, 
vertelt Ans. 

Buddy worden
Quinten is programmeur van opleiding, 
werkt in de IT-sector en is ook buddy in 
zijn vrije tijd. “Ik was altijd enorm geïn-
teresseerd in psychologie en zocht naar 
vrijwilligerswerk toen Buddywerking 
toevallig op mijn pad kwam. Ik wist niet 
veel van de organisatie af maar ik was 
nieuwsgierig of ik iets kon betekenen 
voor iemand. Uiteindelijk zijn mijn ver-
wachtingen uitgekomen en heeft het 
voor mij ook iets kunnen betekenen”, 
zegt Quinten. 
Ans: “De meeste buddy’s hebben geen 
voorkennis. We krijgen hier mensen 
over de vloer uit allerlei sectoren: 
ingenieurs, mensen uit de financiële 
wereld… Vaak zijn buddy’s mensen die 
zorgzaam zijn maar dat niet kwijt kun-
nen in hun job. Ons aanbod is dan ook 
een aanvulling op wie ze zijn. Buddy’s 

zijn vaak mensen die geen tijd hebben 
maar tijd maken.”

Wat zijn de criteria om buddy te kun-
nen worden? 
Ans: “Je moet vooral zin hebben en een 
open ingesteldheid hebben naar men-
sen met een psychische kwetsbaar-
heid. Je moet ook zelf stabiliteit heb-
ben in je leven. Als je met grote zorgen 
zit, dan is het niet het juiste moment 
om buddy te worden omdat de deel-
nemer het niet zal kunnen opbrengen 
om naar jouw problemen te luisteren. 
Ze hebben zoveel bekommernissen, 
dat dat er niet meer bij kan. De meeste 
deelnemers hebben al contact met 
lotgenoten en willen ook eens contact 
met een ‘gewone’ mens, dat is voor hen 
vaak een luchtiger contact.”

Vrijetijdsbesteding
Deelnemer en buddy zien elkaar on-
geveer elke twee à drie weken om iets 
samen te doen. 

Ans: “We noemen het een georgani-
seerde vriendschap. Wij scheppen het 
kader waarbinnen het contact fijn is en 
kans op slagen heeft en daarbinnen 
vullen buddy en deelnemer het zelf in.”

Hoe verloopt het koppelingsproces? 
Ans: “Zowel kandidaat-buddy’s als 
kandidaat-deelnemers kunnen zich via 
de website inschrijven. We nodigen de 
kandidaten dan uit op infomomenten 
en daarna gaan we een individueel 
gesprek met hen aan. Bij deelnemers 
gaan we dieper in op hun eigen kwets-
baarheden; we vragen hen wat hun 
buddy moet weten en hoe ze verwach-
ten dat de buddy met hen zal omgaan. 
Iemand met een alcoholverslaving zul-
len we bijvoorbeeld altijd vragen of een 
buddy een pintje mag drinken in hun 
bijzijn. We houden dan rekening met 
ieders wensen tijdens de matching. Wij 
kiezen maar we forceren niets, beide 
partijen hebben evenveel inspraak.”
Quinten: “Ik kon kiezen tussen twee 
deelnemers. Ik werd aan beiden voor-
gesteld en met mijn deelnemer was 
er direct een klik. Je stapt er altijd wat 
onwetend in. Je weet niet wat je te 
wachten staat maar het feit dat je er 
bent, is vaak genoeg.”

Helperssyndroom
Ans: “Veel buddy’s hebben een beetje 
helperssyndroom. Anders doe je zo’n 
werk niet. Maar soms is het moeilijk om 
te weten wat helpen is. Waarmee is een 
ander geholpen? Buddy en deelnemer 
gaan daar samen naar op zoek. 

Quinten: “ Je bent vaak zoekende maar 
je bent eigenlijk altijd met drie: de on-
dersteuning van Buddywerking zelf, de 
buddy en de deelnemer. Dat zorgt voor 
een mooie balans.” 

“We moeten ons 
eigenlijk niet bezig 
houden met de zieke 
kant, maar eerder met 
wat goed gaat: dromen 
en verlangens”

Evenwaardige relatie
Quinten: “Het is een evenwaardige 
relatie. Je bent er voor diegenen die 
psychisch kwetsbaar zijn maar je be-
handelt hen vanuit hun eigen kracht.”
Ans: ‘We moeten ons eigenlijk niet 
bezig houden met de zieke kant, maar 
eerder met wat goed gaat: dromen en 
verlangens. Mensen zijn één geheel 
dus natuurlijk worden we wel gecon-
fronteerd met die kwetsbaarheid maar 
de vrijetijdsbesteding zorgt ervoor dat 
we uit de deelnemer halen waar ze 
nog zin in hebben. Vele deelnemers 
kampen met angsten, die uitvergroot 
worden door altijd binnen te zitten. De 
buddy is een brug naar de samenleving 
door samen iets leuks te doen, in de 
hoop dat de deelnemers daar ook zelf-
standig in slagen op termijn.” 
Quinten: “Deelnemers stoppen vaak 
met te doen wat ze graag deden in het 
verleden. Het zijn net die activiteiten 

die kunnen helpen met herkenning en 
jezelf terugvinden.”

Wie mag de activiteit dan kiezen? 
Ans: “Dat is wederzijds. Je moet als 
buddy niet naar een film kijken die 
je absoluut niet wilt zien. Natuurlijk 
bevragen we zulke zaken voor we een 
duo matchen. We hebben ooit wel 
eens iemand met een gehoorprobleem 
gekoppeld aan iemand met een spraak-
probleem en dat contact heeft toch 
enkele jaren geduurd.” 

Worden buddy’s voornamelijk doorver-
wezen? 
Ans: “Soms, maar ze kunnen zich ook 
zelf aanmelden. Ze moeten wel een 
psychische kwetsbaarheid hebben en 
zelfstandig wonen.”

Zelf buddy of deelnemer worden? 
Buddywerking Vlaanderen blijft zoeken 
naar vrijwilligers. “Sinds corona mer-
ken we dat er steeds minder nieuwe 
buddy’s zich aanmelden. Ik denk dat 
mensen misschien meer eigen zorgen 
kregen en er minder extra kunnen bij-
nemen”, zegt Ans. 

Surf naar www.buddywerking.be 
voor meer informatie of om je te 
registreren als buddy of deelne-
mer.

MIJN GETUIGENIS
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MIJN ZIEKENFONDS
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Kindje op komst 
Een ouder worden, wat een mooi gebeuren! Toch komt er heel wat op je af waaronder een hoop 
administratie. Zie je het bos door de bomen niet meer? Doe beroep op onze zwangerschapsconsu-
lenten. Zij helpen je vanaf vier maanden zwangerschap of bij pleegzorg- en adoptieprocedures.  

Geboorte 
Ga je bevallen in het ziekenhuis, dan 
teken je een opnameverklaring en 
maak je een keuze tussen een  
eenpersoons- of meerpersoonskamer. 
De kostprijs hangt af van je kamerkeu-
ze. Vermijd hoge ziekenhuiskosten met 
Hospitaal-Plus, de hospitalisatieverze-
kering van LM.

Na de geboorte geef je je kindje aan bij 
de burgerlijke stand van de geboorte-
plaats binnen de 15 dagen na geboorte. 
Wat heb je daarvoor nodig? 
-  De identiteitskaart van beide ouders, 

het medisch geboorteattest, het 
trouwboekje (voor gehuwden) of de 
erkenningsakte (voor samenwonen-
den als de partner het kindje al voor 
de geboorte erkend heeft).

-  Niet-getrouwde koppels hebben een 
geboorteattest van de moeder, van 
de vader of meeouder en een recent 
bewijs van woonst nodig.

De attesten die het gemeentehuis afle-
vert, heb je nodig om groeipakket aan 
te vragen en je baby in te schrijven bij 
je LM-kantoor. Als de vader of mee- 
ouder geen Belgische nationaliteit 
heeft, is er ook een attest nodig van 
het consulaat of de ambassade van het 
land van herkomst.

Prenataal verlof of  
zwangerschapsverlof
-  Voor werknemers en werklozen: 

bedraagt 6 weken (8 weken bij een 
meerling).

 Je bent verplicht 1 week op te nemen 

voor de vermoedelijke bevallingsda-
tum. Je kan tot 5 weken (7 weken bij 
een meerling) prenataal verlof over-
dragen als postnataal verlof. 

-  Voor zelfstandigen: 3 weken waarvan 
1 week verplicht op te nemen voor de 
vermoedelijke bevallingsdatum. 

Postnataal verlof of  
bevallingsverlof 
-  Voor werknemers en werklozen: 

bestaat uit 9 weken verplicht op te 
nemen (11 weken bij meerling).

-  Voor zelfstandigen: 9 weken (10 
weken bij een meerling). Je bent 
verplicht om 2 weken op te nemen. 
Je bent niet verplicht om je volledige 
moederschapsrust op te nemen. De 
minimale periode is 3 weken moeder-
schapsrust in totaal: 1 week voor de 
bevalling, 2 weken na. Je kan de ove-
rige 9 weken spreiden over 38 weken 
na de geboorte. 

Als LM-lid geniet je van 1500 euro aan 
geboortevoordelen. 

Meer info over verlof voor papa’s en 
meeouders, kraamzorg en kinderop-
vang, groeipakket of uitkeringen? Surf 
naar www.tinyurl.com/LM-geboorte

Pleegzorg 
Als je een minderjarig kind in je gezin 
onthaalt en de zorg ervoor opneemt, 
dan heb je recht op pleegouderverlof 
van 6 weken. Opgelet! Bij de aanvang 
moet het duidelijk zijn dat het kind voor 
minstens 6 maanden bij jou zal verblij-

ven. Zorg je gelijktijdig voor meerdere 
kinderen in je gezin, dan heb je recht 
op 2 extra weken pleegouderverlof.
Als het kind een handicap van 66% 
heeft, dan verdubbelt de periode voor 
pleegouderverlof.

Meer info over uitkeringen, pleegzorg-
premie of groeipakket bij pleegzorg? 
Surf naar www.tinyurl.com/LM-adoptie

Adoptie 
Elke adoptieouder heeft recht op adop-
tieverlof van 6 weken voor een minder-
jarig kind.
Het adoptieverlof moet ingaan in de 
2 maanden na de inschrijving in het 
bevolkingsregister. In geval van in-
ternationale adoptie kan het verlof al 
ingaan voor de datum van inschrijving, 
op voorwaarde dat het verlof gebruikt 
wordt om het kind op te halen in het 
land van oorsprong. Bij gelijktijdige 
adoptie van meerdere kinderen heb je 
recht op 2 extra weken adoptieverlof.
Als het kind een handicap van 66% 
heeft, dan verdubbelt de periode voor 
adoptieverlof.

Meer info over inschrijven in het bevol-
kingsregister, groeipakket, adoptiepre-
mie of uitkeringen? Surf naar  
www.tinyurl.com/LM-pleegzorg

Contacteer onze zwangerschaps- 
consulenten voor meer info  
op 09 235 72 83 of mail naar 
welkom.ov@lm.be.
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“Mij lijken kwaadaardige algoritmes  
minstens even erg als fipronil in eieren 
of dioxine in kippen”
Het nieuwste boek van Marc Michils is een ode aan solidaire mensen. Als algemeen directeur van 
Kom op tegen Kanker heeft hij de voorbije tien jaar vanop de eerste rij voorbeelden mogen waarne-
men van hoe goed de mens wel niet kan zijn. “ Maar ik ben ook geen naïeve optimist, ik weet dat er 
veel pijnpunten zijn.”

MIJN BOEK

Persoonlijk verhaal
Marc Michils maakte in oktober 2012 
een grote carrièreshift. Zijn eerste jaar 
bij Kom op! beschrijft hij in zijn boek 
als een rollercoaster; komend van de 
reclamesector was het zoeken naar een 
nieuw evenwicht. Maar na tien jaar ver-
telt hij te stralen van trots. In zijn boek 
maakt hij de analyse van alles wat hij 
geleerd heeft in de voorbije jaren. 

Possibilist 
Een possibilist gelooft dat de wereld 
niet per se beter zal worden, maar dat 
we hem wel beter kunnen maken. Zo 
zou Marc Michils zichzelf omschrijven. 

Het boek kaart veel pijnpunten aan in 
de maatschappij maar de rode draad 
blijft ontzettend positief. Ga je hiermee 
akkoord? 
“Zeker, ik ben positief ingesteld. Maar 
ik ben ook geen naïeve optimist, ik 
weet dat er veel pijnpunten zijn. Als je 
kijkt naar de geschiedenis, dan gaat 
die wel de goede kant uit. Niet alleen 
op materieel vlak maar ook op vlak 
van rechten en verlichtingswaarden. Af 
en toe komt er wel eens een ‘bewuste 
slechterik’, zoals ik ze noem in mijn 
boek, op het toneel, maar daar valt 
helaas weinig aan te veranderen.”

“Ik ben absoluut  
overtuigd dat mensen 
elkaar willen helpen” 
Je gaat uit van de stelling dat alle men-
sen solidair zijn. Heeft niet iedereen 
een andere definitie van dat begrip? 
“De aanleiding van dit boek is mijn 
tien jaar bij Kom op tegen Kanker. Ik 
heb de voorbije jaren zoveel kleine 
en grote voorbeelden gezien van hoe 
solidair mensen kunnen en willen zijn. 
Ik ben absoluut overtuigd dat mensen 
elkaar willen helpen. Het is niet erg 
dat iedereen zijn eigen invulling heeft 
van solidariteit. Dat kan gaan over 

grootschalige acties zoals alles rond 
Oekraïne nu, maar kan ook gaan om 
buren die elkaar helpen en mensen die 
vriendelijk zijn tegen elkaar. De mens 
wil vredig samenleven, alleen kan de 
context soms ook het kwade in ieder 
van ons naar boven brengen. Dat is de 
paradox van het boek. Ik ben zeer opti-
mistisch en tegelijk maak ik me zorgen 
over de stijgende vijandigheid van de 
mens. Solidaire mensen kunnen zich 
in een andere context helemaal anders 
gaan gedragen.”

Kan je daar een voorbeeld van geven? 
“Ik beschrijf in mijn boek bijvoorbeeld 
de zogezegde ‘Zwarte Zondag’ in de 
recente geschiedenis van de verkiezin-
gen. Extreme partijen hadden gewon-
nen en vier dagen later organiseerde 
Kom op! onze 1000 kilometer. Daar was 
een zee van mensen aanwezig in so-
lidariteit voor elkaar. Mensen huilden 
om diegenen die de strijd tegen kanker 
niet gehaald hadden en vierden feest 
voor diegenen die genezen waren. Sta-
tistisch gezien kan het niet anders dan 
dat veel aanwezigen ook op extreme 

gedachten hadden gestemd. Dus hoe 
komt dat dan? De context was helemaal 
anders, en dat is ook mijn kritiek in het 
boek.”

Sociale media weer sociaal 
maken
Volgens Marc Michils spelen sociale 
media een grote rol in de verzuring. Hij 
quote in zijn boek zelfs premier De Croo 
“Haatspraak is geen mening”. 

“De Mark Zuckerbergen 
van deze wereld zijn 
perverse gasten”
Je schreef aardig wat pagina’s over 
sociale media. Wat is het probleem en 
hoe kunnen we dat oplossen? 
“Op de sociale media worden, wat mij 
betreft, mensen misleid. Dat gebeurt 
door een aantal factoren. Een belang-
rijke factor zijn de algoritmes. Zonder 
dat mensen het weten worden nega-
tieve berichten meer verspreid dan de 
positieve. Ze beseffen niet dat ze in 
een echokamer zitten van hun eigen 
negatieve gedachten waar hun mening 
alleen maar wordt herhaald. Mij lijken 
kwaadaardige algoritmes minstens 
even erg als fipronil in eieren of dioxine 
in kippen. De Mark Zuckerbergen van 
deze wereld zijn perverse gasten. Zij 
maken misbruik van een relatief nieuw 
medium. Die algoritmes moeten aange-
pakt worden en mensen zoals Zucker-
berg moeten tot verantwoording wor-
den geroepen. Daarnaast pleit ik ook 
voor mediawijsheid: we moeten men-
sen die in die negatieve echokamers 
zitten, uitleggen hoe dat werkt. Dat is 
uiteraard niet makkelijk, maar we moe-
ten met z’n allen de waarheid weten 
en die voortdragen. Goed nieuws moet 
ook overal meer aan bod komen. Er zijn 
avonden waarop ik naar het nieuws 
kijk en denk: dit kan niet goedkomen! 
(lacht) Maar er is ook zoveel positiefs. 
We krijgen het alleen niet te zien.” 

Marc Michils
is algemeen directeur van Kom 
op tegen Kanker. Na een 30-jarige 
carrière in de communicatiesec-
tor maakte hij in 2012 de switch 
naar een van de grootste ngo's in 
Vlaanderen.
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Inkomensgarantie voor ouderen
Senioren die de eindjes moeilijk aan 
elkaar kunnen knopen, hebben in be-
paalde gevallen recht op de inkomens-
garantie voor ouderen. Deze uitkering 
wordt uitbetaald door de pensioen-
dienst en vult meestal een pensioen 
aan. Maar deze inkomensgarantie 
kan ook los van een pensioen worden 
toegekend. Zowel (voormalige) werk-
nemers in loondienst als zelfstandigen 
kunnen beroep doen op deze regeling. 

De inkomensgarantie kan worden toe-
gekend aan personen met de Belgische 
nationaliteit die ouder zijn dan 65 jaar. 
Die leeftijdsgrens zal geleidelijk aan 
worden opgetrokken tot 67 jaar (in 
2030). Onder bepaalde voorwaarden 
kan er ook een inkomensgarantie wor-
den toegekend aan EU-burgers, vluch-
telingen en langdurig in België verblij-
vende personen die recht hebben op 
een Belgisch pensioen. 

Een belangrijke toekenningsvoorwaar-
de is uiteraard de financiële nood.
De bestaansmiddelen worden geëvalu-
eerd. Hiermee wordt niet enkel het pen-
sioen of het beroepsinkomen bedoeld. 
Eigenlijk worden alle soorten inkomsten 
meegerekend, zowel van de aanvra-
ger als van diens partner: onroerende 
goederen, erfenissen, verkoopopbreng-
sten, spaargeld, onderhoudsgeld, ren-
ten, enzovoort.

De berekening is zeer complex. Het is 
bijna onmogelijk om die te controleren 
zonder gespecialiseerde hulp. Het komt 
erop neer dat alle bestaansmiddelen 
worden samengeteld per inkomsten-
soort, waarbij in elke categorie vermin-
deringspercentages en vrijstellingen 
worden toegepast. Uiteindelijk komt 
men zo tot een bedrag dat een bepaal-
de drempel niet mag overschrijden, 

afhankelijk van de gezinssamenstelling 
(alleenstaande of samenwonende). 
Deze drempelbedragen wijzigen soms. 
Indien de berekening in twijfel wordt 
getrokken, is het raadzaam om profes-
sionele bijstand te zoeken (jurist, fisca-
list, boekhouder, consultant).

Een andere toekenningsvoorwaarde is 
het hebben van een hoofdverblijfplaats 
in België. Elk verblijf van meer dan twee 
dagen in het buitenland moet worden 
gemeld aan de pensioendienst. Indien 
deze melding niet gebeurt, wordt de 
inkomensgarantie als sanctie voor 
een maand geschorst. Een verblijf van 
langer dan 29 dagen in het buitenland 
leidt tot het verlies van de inkomensga-
rantie, tenzij de pensioendienst omwil-
le van een “uitzonderlijke omstandig-
heid” toestemming heeft gegeven voor 
een langer verblijf. Deze uitzonderlijke 
verblijfsmachtiging moet op voorhand 
worden aangevraagd en kan niet langer 
duren dan zes maanden. 

Het verblijf in België van iemand die 
een inkomensgarantie ontvangt, wordt 
gecontroleerd. De overheid controleert 
dat via de postbode, die eenmaal per 
jaar op een willekeurig moment aanbelt 
op het domicilieadres met de vraag om 
de identiteitskaart te tonen (waarna 
een bevestigingsbrief wordt afgege-
ven). Indien de persoon in kwestie niet 
thuis is, kan de postbode opnieuw 
aanbellen op een ander tijdstip. Is deze 
persoon na drie bezoeken van de post-
bode niet thuis, dan moet er binnen de 
vijf werkdagen een verblijfsdocument 
worden ingevuld door de gemeente. 
Gebeurt dat niet, dan wordt de inko-
mensgarantie geschorst. Bij personen 
die (1) in een verzorgingsinstelling of 
woonzorgcentrum verblijven, of (2) 
ouder zijn dan 80 jaar, wordt die con-

trole niet toegepast.  Naar mijn mening 
is de wetgeving op dit punt te streng. 
De vraag rijst of deze verblijfsvoorwaar-
den niet in strijd zijn met het Europees 
recht (voor een verblijf binnen de EU) 
en niet onnodig de privacy van ouderen 
schenden. 

 Het bedrag van de inkomensgarantie 
is afhankelijk van de gezinssamenstel-
ling: alleenstaanden krijgen een hoge-
re toelage dan samenwonenden. 
Eigen kinderen, kleinkinderen of ou-
ders tellen echter niet mee. Alleen met 
hen samenleven onder hetzelfde dak, 
mag niet worden gezien als “samenwo-
ning” voor het ontvangen van een lage-
re inkomensgarantie. De inkomensga-
rantie kan worden verhoogd als men in 
een rusthuis verblijft.

De inkomensgarantie voor ouderen kan 
worden aangevraagd via “MyPension” 
of het gemeenteloket. Alle nodige 
bewijsstukken zullen dan moeten wor-
den ingediend. Betwistingen over de 
berekening of toekenning van de inko-
mensgarantie kunnen binnen de drie 
maanden worden voorgelegd aan de 
arbeidsrechtbank. 

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

KEN JE RECHT 

Kom op! gaat voor een empathische 
communicatiestijl. Heb je dat geleerd 
uit ervaring in de communicatiesec-
tor? 
“Ik kan inschatten welke communica-
tie werkt en welke niet. Ik geloof dat 
begripvolle communicatie werkt en 
dat we op lange termijn de vruchten 
zullen plukken van positieve campag-
nes. Met negatieve campagnes kan je 
scoren op korte termijn, maar uitein-
delijk geloof ik dat je in je eigen voet 
schiet. Als je jouw grootste vijand wil 
overtuigen, dan moet je een context 
van empathie creëren. Binnen een 
kader van respect mogen standpun-
ten zeker verschillen. Je moet mensen 
een podium geven waar ze hun mening 
kwijt kunnen. Maar dat is makkelijk in 
theorie en moeilijk in de praktijk. We 
maken fouten en verliezen allemaal wel 
eens ons geduld. (lacht) Een samen- 
leving kan niet zonder begrip voor  
elkaar”.

“De mensen die de 
Europese gedachte 
hebben gecreëerd na de 
Tweede Wereldoorlog 
hebben dat fantastisch 
gedaan. Ze hebben 
in eerste instantie 
samenspraak mogelijk 
gemaakt”

Solidariteit is kleurloos
Je pleit ook voor ‘een democratie die 
echt met mensen praat’. 
“Wij stemmen nu nog steeds zoals 200 
jaar geleden. Eén bolletje om de vier 
jaar moet mijn mening omvatten over 
hoger onderwijs, gezondheidszorg, 
energie…Democratie is iets wat we 
allen moeten koesteren, maar ook moe-
ten blijven verbeteren. Ik bespreek in 
mijn boek veel methodes om mensen 
echt bij de politiek te betrekken, bij-
voorbeeld door burgerpanels en parti-
cipatieve technieken.” 

De oorlog in Oekraïne legt ook pijn-
punten bloot. Mensen spraken plots 
van ‘echte vluchtelingen’. Wat denk je 
hiervan? 
“Dat irriteert mij. Er zijn geen 'echte' en 
'niet echte' vluchtelingen. Er zijn enkel 
mensen in nood. Sommigen meer dan 
anderen. Wie wel of niet naar hier mag 
komen en wat hun rechten hier zijn; 
daar ga ik mij niet mee bezighouden, 
dat is een heel technische kwestie 
maar principieel is solidariteit kleur-
loos. Het is niet afhankelijk van leeftijd, 
waar mensen vandaan komen of hoe-
veel ze gestudeerd hebben. Maar dat 
mensen op die manier kunnen denken 
heeft te maken met onze oerin- 
stincten. Wanneer we ons onveilig 
voelen, vallen we terug op onze eigen 
groep. De oplossing hiervoor is dat we 
ons meer verbonden voelen met elkaar. 
Eeuwenlang hebben de Fransen met 

de Duitsers en de Engelsen in strijd 
gelegen. In iedere eeuw was er wel een 
oorlog. De mensen die de Europese ge-
dachte hebben gecreëerd na de Tweede 
Wereldoorlog hebben dat fantastisch 
gedaan. Ze hebben in eerste instantie 
samenspraak mogelijk gemaakt.” 

Samenvatting
‘Kom op!’ is een ode aan solidariteit en solidaire mensen. Maar tegelijk is 
het geschreven vanuit een oprechte verontwaardiging over de stijgende 
verzuring en onverdraagzaamheid in onze samenleving. Vijandigheid, voo-
roordelen en haat halen het steeds meer van empathie, begrip en respect. 
Willen we echt zo verder? De Vlaming is veel solidairder dan men ons wil 
doen geloven. Vanuit zijn dagelijkse ervaring als directeur van Kom op 
tegen Kanker toont Marc Michils een ander beeld van onze samenleving, 
door de honderdduizenden solidaire mensen een stem en een gezicht te 
geven.

WIN !
LM geeft vier 
exemplaren van 
‘Kom op!’ weg. 
Wat moet je daar-
voor doen? Stuur 
voor 27 mei een 

e-mail naar wedstrijd.ov@lm.be 
met als onderwerp ‘Kom op!’ en 
vermeld je contactgegevens en 
waarom je graag kans wil maken. 
Veel succes!
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De dubbelzijdige borstkolf van Elvie

Over Lien 
Wij hebben een zoontje Rémi van 2,5 
jaar en een dochtertje Edith die bijna 
10 maanden is. Edith weigert de borst 
waardoor ik dagelijks drie keer kolf. 
Aangezien het met twee kindjes druk 
is om alles rond te krijgen en te zorgen 
voor het gezin, wilde ik de kolf heel 
graag testen om te kijken of ik het kol-
ven beter kon laten matchen met het 
zorgen voor de kinderen, het huishou-
den en werken.

Bevindingen
Ik kolf al een tijdje waardoor ik kan 
zeggen dat ik best veel kolfervaring heb 
met verschillende merken. De Elvie is 
heel gemakkelijk in gebruik omdat je 
vrijwel alles kan doen terwijl je aan het 
kolven bent. Aangezien onze peuter 

ook de nodige aandacht vraagt, is 
de kolf best wel handig. Met de Elvie 
borstkolf kon ik niet de hoeveelheid 
melk kolven dat ik gewoon was. Mijn ei-
gen productie is niet erg goed en ik ben 
gevoelig voor verstopte melkkanaaltjes. 
De Elvie werkte niet zo optimaal met 
mijn melkproductie. Voor mij was dat 
wel een struikelblok, aangezien ik 
het belangrijk vind dat de kolf zijn 
rendement zou moeten behalen 
voor de iets hogere kostprijs. 
Ook de bluetooth werkte niet 
altijd correct, soms kwam de 
hoeveelheid op de app niet 
overeen met wat er effectief 
al gekolfd werd.
Al bij al vond ik de Elvie 
borstkolf wel praktisch: je 
kan heel discreet kolven,  
waar dan ook. 

Als je een vlotte productie hebt en deze 
kolf tussendoor gebruikt is het zeker 
een aanrader. Voor mij persoonlijk kolft 
de Elvie niet voldoende als ‘hoofdkolf’. 
Ik kan er niet mee leegkolven én moet 
opletten voor verstoppingen.
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LM TESTPERSONEN

Score op 10 Pluspunten Minpunten

Prijs/kwaliteit 6
	+ Zeer discreet 
	+ Je blijft heel beweeglijk 
	+ Je kan overal kolven 
	+ Enorm handig in gebruik  

en onderhoudsvriendelijk

	− Niet ideaal voor vrouwen die snel 
verstoppingen krijgen 
	− Ik zou het niet aanraden bij  

vrouwen die geen vlotte productie 
hebben 
	− De app is niet altijd betrouwbaar

Gebruiksgemak 10

Werking 7

Geluid 9

Functionaliteiten 9

Discretie 10

App-gebruik 2

Algemeen 6,5

Score op 10 Pluspunten Minpunten

Prijs/kwaliteit 8
	+ Makkelijk te installeren en te ge-

bruiken, ook voor jonge kinderen
	+ Werkt op netstroom zodat lampje 

nooit kan uitvallen ‘s nachts
	+ Mooi en strak design en neemt niet 

veel plaats in beslag

	− Het glow-in-the-dark figuurtje is 
niet zichtbaar als het lichtje aan 
staat om in slaap te vallen
	− Wekuur niet instelbaar per dag 

van de week
	− Geen optie om het licht van kleur 

te veranderen

Gebruiksgemak 10

Licht 8

Geluid 10

Functionaliteiten 8

Werking 9

Algemeen 10

Wake-up light van Philips voor kinderen 

Over Evelien, Thannée  
en Axelle
We zijn een jong gezin met 2 kinderen: 
Thannée (5) en Axelle (2). De kinderen 
slapen niet graag in het donker. Ze heb-
ben beiden een lampje op batterijen 
dat ’s nachts wel eens durft uitvallen, 
waardoor ze soms bang worden en 
moeilijk terug in slaap vallen. De  
wake-up light biedt hiervoor de ideale 
oplossing. Bovendien is onze oudste 
dochter een vroege vogel die iedereen 
wakker maakt als ze vindt dat het tijd 
is om op te staan. Ook daar wilden we 
een oplossing voor vinden.

Bevindingen
De Philips wake-up light is ideaal voor 
kindjes die bang zijn in het donker en 
voor de vroege vogels. De ‘ondergaan-
de zon’ zorgt ervoor dat de kindjes net 
lang genoeg licht in hun kamer hebben 
om rustig en zonder schrik in slaap te 
vallen. Na een zelfgekozen tijdsspan-
ne valt het licht uit waardoor er geen 
energie verspild wordt en de kinderen 
in alle rust kunnen slapen. De ‘opko-
mende zon’ leert de kindjes wanneer 
de zon (of het gezin) voldoende wakker 

is om aan de dag te beginnen. Dit zorgt 
ervoor dat mama en papa op een rusti-
ge en aangename manier hun ochtend 
kunnen starten en niet meer worden 
gewekt door een dochter die veel te 
vroeg op hun bed komt springen. Een 
win-win situatie voor beide partijen.

Het product is heel makkelijk om te in-
stalleren en te gebruiken. De wake-up 
light bevat geen overbodige knoppen 
en functies waardoor het heel gebruiks-
vriendelijk is, ook voor kinderen. In ge-
val van een enge droom of een wakker 
momentje midden in de nacht kan onze 
5-jarige perfect zelfstandig het lichtje 
aanzetten waardoor ze rustig opnieuw 
in slaap kan vallen zonder iemand te 
moeten wekken. 
Het geluid van de wekker is 
helder en luid genoeg om 
je kindje wakker te ma-
ken maar niet te luid 
zodat alle andere 
gezinsleden ervan 
wakker worden. De 
verschillende me-
lodieën die je kan 
gebruiken zijn ook 
een leuk extraatje.

Onze testpersonen mochten de afgelopen maanden enkele producten uit de LM Zorgshop 
gratis uitproberen. Lees hier de recensies van Lien, Cynthia en het gezin van Evelien! Heb je 
interesse in deze producten? Neem een kijkje op www.lmzorgshop.be. “Thannée (5) is 

helemaal verliefd 
op het lampje! 
Het is een mooi 
lampje dat zachtjes 
uitgaat, waardoor 
ze niet in het 
donker in slaap 
moet vallen, en ze 
dus ook niet meer 
bang is van de 
monsters”



Hippe en comfortabele krukhandvaten, een ergonomisch hulpmiddel om makkelijk je dekbedover-
trek te vervangen, of misschien een trendy regenhoes die je als rolstoelgebruiker zelf kan dicht-
doen? Het zijn allemaal producten uit het assortiment van My Add On. Met een passie voor het 
oplossen van problemen en een diploma Industrieel Ingenieur Ontwerper, richtte Marie Van den 
Broeck (foto) in 2017 het innovatief bedrijf op. 

Hoe kwam het bedrijf tot stand? 
“Het begon allemaal bij mijn oma. Ze 
is een vrolijke, intelligente madam en 
klaagt eigenlijk nooit, tot ze krukken 
nodig had. In diezelfde periode moest 
ik tijdens mijn studies iets ontwerpen 
en dacht ik dus aan mijn oma haar 
krukken. Ik wilde iets maken om pijn-
lijke handen te voorkomen en tegelijk 
een manier vinden om je eigen krukken 
makkelijk zelfstandig op te rapen. Zo 
is de MySleeve onstaan, dat was ons 
eerste product. Ondertussen hebben 
we er zeven!”

Heb je grote toekomstplannen? 
“Tijdens de eerste lockdown viel alles 
even stil. Het was toen prachtig weer en 
ik had me in mijn tuintje gezet om na 

te denken over wat ik wilde bereiken. 
Toen kwam ik met een plan: eind 2023 
zou ik tien producten hebben, tien 
werknemers en My Add On in 10 landen 
lanceren.”

Dat is heel ambitieus!
“Ja, dat heb ik al vaker gehoord! (lacht) 
Maar we zijn goed op weg. We zijn nu 
met drie in ons team. Vier als je Nelson, 
onze harige geluksmanager, meetelt! 
We hebben zeven producten en zijn 
internationaal goed aan het uitbreiden. 
Ik ben ambitieus. Ik heb dit bedrijf op-
gericht tijdens mijn studies, maar wilde 
niet direct met investeerders werken. Ik 
moest natuurlijk wel ergens geld halen. 
Ik heb toen een ander bedrijf opgericht 
waar ik voornamelijk grafisch ontwerp 

deed en het geld dat ik daarmee ver-
diende, stak ik in de productie van  
My Add On.”

Waar haal je voldoening uit? 
“De verhalen van gebruikers! Onlangs 
kreeg ik een foto van een papa die de 
krukken van zijn dochtertje had ge-
pimpt. Zulke berichtjes maken mij echt 
gelukkig en dan weet je weer waarom 
je het doet.”

Benieuwd naar de producten van 
My Add On? Je kan ze vinden in 
jouw LM Zorgshop of op  
www.lmzorgshop.be

Wake-up light van Philips 
 
Over Cynthia

Ik ben Cynthia, 30 jaar en woon samen 
met Joris. We hebben samen een zoon-
tje van 3 jaar. Ik ben een lichte slaper, 
maar geniet er wel van om wakker te 
worden met wat zonlicht. In de don-
kere wintermaanden is dat zonlicht ’s 
morgens jammer genoeg ver te zoeken, 
daarom wilde ik heel graag de wake-up 
light testen.

Bevindingen
Ikzelf ben een ‘lichte slaper’ en geniet 
ervan om wakker te worden met het 
zonlicht. Zonlicht dat natuurlijk ver te 
zoeken is tijdens de donkere winter-
maanden. De Philips wake-up lamp 
komt helemaal tegemoet aan dit gemis. 
De lamp begint zachtjes op te lichten 
een half uur voor je wekker afgaat. De 
bereikte lichtintensiteit vooraleer je 
wekker afgaat, kan je zelf instellen. 
Voor de wekker zelf kan je kiezen 

tussen twee soorten natuurgeluiden of 
radio. De vogeltjes kan ik wel appre-
ciëren, al had ik ook graag een optie 
gehad zonder geluid, zodat ik enkel het 
licht kan gebruiken maar niet gewekt 
hoef te worden door geluid.

De wake-up lamp is ook de ideale 
sfeerverlichting op je kamer. Fijn 
licht om nog even te lezen. Een klein 
minpuntje is het licht van de getallen 
(wekker). Voor mij geeft dat te veel 
licht. De lamp is makkelijk in gebruik 
en mijn zoontje is ook fan! Hij komt 
voor de wekker bij ons liggen om de 
vogeltjes te horen.

Ook LM testpersoon worden? Houd 
onze Instagram (@lmziekenfonds.
be) en Facebook (LM Ziekenfonds 
Oost-Vlaanderen) in de gaten voor 
meer toekomstige acties! 
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Score op 10

Prijs/kwaliteit 7,5

Werking 7,5

Gebruiksgemak 8

Licht 10

Geluid 8

Functionaliteiten 7

Algemeen 8

Pluspunten
	+ Vogelgeluiden zijn heel fijn 
	+ Langzaam wakker worden met 

het licht 
	+ Lichtstanden

Minpunten
	− Je kan niet enkel een lichtalarm 

instellen, de wekker gaat altijd af 
met geluid 
	− Cijfers lichten fel op


MySleeve 
- Krukken klikken magnetisch aan elkaar
- Geen pijnlijke handen meer door gelpad
- Meer grip bij zweethanden
- Beschikbaar in 4 kleuren
My Add On - 29,75 euro

LM ZORGSHOP

“Gemaakt door een apotheker en dat merk je” 
 
Oprichter Hilde Nys werkt al meer dan 20 jaar als apotheker in de Veldstraat te Gent. In haar moeizame zoektocht naar 
gezonde en duurzame verzorgingsproducten, besloot ze samen met haar zoon Thomas zelf aan de slag te gaan met het 
ontwikkelen van producten. Ray bevat enkel actieve en functionele ingrediënten die goed zijn voor je gezondheid, je 
huid en onze planeet. Hilde en Thomas ontwikkelen alle Ray producten eigenhandig in Gent. Zo hebben ze alle controle 
over de kwaliteit van jouw verzorgingsproducten. 
 

LM ZOEKT RAY-TESTPERSONEN!  
Wil jij de producten van Ray uit het gamma van de LM Zorgshop graag 
uittesten? Stel je kandidaat als testpersoon.  
 
Wat moet je doen als testpersoon?  
- Je ontvangt de producten gratis, en je mag ze uiteraard  houden. 
- Je test de producten uit en schrijft een eerlijke recensie.  
- Je bezorgt ons enkele leuke foto’s. Wij publiceren jouw  

recensie in ons LM ledenblad en andere (sociale media) kanalen.

Registreer je via  
www.lm-ml.be/nl/lm-zorgshop-zoekt-testpersonen
of scan de QR-code.  

LM TESTPERSONEN

Nieuw
in de LM Zorgshop
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Soraya Wancour (31)
woont in Gent en is ontwerper, maker en  
oprichter van start-up Studio AMA.
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Vrij Ondernemen wordt deze editie duurzaam ondernemen. We laten drie bedrijven aan het 
woord waarvan de topvrouwen telkens een inspirerende visie uitdragen en barsten van 
innovatieve ideeën. 

Studio AMA streeft naar mode met een 
positieve impact op mens en milieu
Belgische designermode, 100% circulair (gerecycleerd), lokaal en sociaal gemaakt: dat is Studio 
AMA. Kledingstukken en accessoires worden gemaakt uit restafval van de lokale textielindustrie en 
de productie van de collectie gebeurt bij een sociaal maatwerkbedrijf.  

Hoe is studio AMA ontstaan? 
“Ik ben ontwerper van opleiding en heb 
ervaring opgedaan in de mode-indus-
trie maar ik merkte al snel dat ik daar 
niet op mijn plek zat. Ik ging daarom 
op zoek naar wat wel goed zou voelen, 
en zo is Studio AMA stilaan ontstaan. 
De kernvraag van het bedrijf is: hoe 
kan een modebedrijf dat streeft naar 
een positieve impact op mens en 
milieu eruitzien? De werking van de 
mode-industrie zoals we die we van-
daag kennen, heeft enorm negatieve 
gevolgen voor ons milieu. Wat ik doe, 
is zoeken naar hoe het anders kan. 
We vertrekken vanuit wat er al is. We 
gaan niet op zoek naar nieuwe bronnen 
maar we kijken welke materialen er al 
voorhanden zijn. We vervaardigen ook 
alles op lokale basis door sociale te-
werkstelling te activeren. Door lokaal te 
werken, elimineer je een groot deel van 
het transport en neem je ook heel wat 
andere tussenstappen weg. Aan één 
kledingstuk hebben gemiddeld zo’n 73 
mensen gewerkt.” 

Mag ik het een beetje minimalistisch 
noemen? 
“Minimalisme heeft vaak een negatieve 
connotatie maar een definitie is: selec-
teren wat belangrijk is en de rest laten 
gaan. Volgens mij is dat een belangrij-
ke sleutel naar duurzaamheid. We over-
consumeren: te veel, te regelmatig en 

van te lage kwaliteit. Maar als je goed 
nadenkt over wat je nodig hebt, dan 
kan je de rest vermijden.”

Jullie zetten nu ook sterk in op B2B. 
“Klopt, Studio AMA probeert een 
blauwdruk uit te werken van hoe het 
anders kan. We maken iets dat een-
voudig, duidelijk en repliceerbaar is; 
wat we hier doen, kunnen we ook in 
Zuid-Frankijk of Italië bijvoorbeeld. We 
willen zorgen dat onze principes het 
nieuwe normaal worden. Je moet het 
warm water niet uitvinden, maar we 
moeten vooral actie ondernemen. Dat 
is één van mijn grootste kritieken op 
duurzaamheid vandaag: er zijn zoveel 
ideeën voorhanden en er is maar zo 
weinig actie. Studio AMA toont dat 
sociale economie tot veel in staat is 
en dat veel textielresten interessant 
zijn. We worden vaak als voorbeeld 
aangedragen. Alles wat we hebben 
geleerd, met vallen en opstaan, willen 
we integreren in grotere modebedrijven 
om hen vanbinnen uit te helpen werken 
aan een meer ethische bedrijfscultuur.”

Heb je nog toekomstplannen? 
“De focus ligt nu op de B2B. We zetten 
daar de eerste grote stappen in. Ons 
aanbod is in volle ontwikkeling. Ik wil 
ook blijven onderzoeken in ons labo: 
nieuwe oplossingen uitpluizen, andere 
textiele bronnen verkennen. Wat we in 

ons labo leren, wil ik dan weer toepas-
sen binnen de industrie.”

Er is een webshop. Zit een eigen fysie-
ke winkel ook in de plannen? 
“Een eigen winkel, waar ons concept 
transparant tot stand komt en waar je 
ook kan zien hoe we onze collecties 
maken: dat is de droom. Maar het is 
geen prioriteit. De webshop blijft natuur-
lijk draaien en onze collectie leeft ook. 
Wanneer de stock laag komt te staan, 
maken we nieuwe dingen bij in nieuwe 
materialen, nieuwe kleuren… Onze cre-
aties tot bij de mensen brengen is een 
belangrijk element om onze innovaties 
uit te testen. Je hebt die feedbackronde 
nodig van de consument om te weten 
wat wel of niet werkt.”

Hoe ziet het team eruit? 
“Ik doe de creatieve kant. We hebben 
ook iemand die de strategie en finan-
ciën doet, en iemand die kennis heeft 
van consultancy, B2B en het vormgeven 
van trajecten voor bedrijven.”

Heb je tips voor andere ondernemers? 
“Luister goed naar jezelf en doe wat 
meer waar je goesting in hebt. Iedereen 
heeft passie en talenten, maar we zet-
ten daar vaak een rem op, terwijl daar 
zoveel magie inzit.” 

www.studioama.be
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Tille Lingiers (links)  en Linde Luyten (rechts)   
zijn beiden grafisch ontwerper en de topvrouwen achter 
Redopapers.

DUURZAAM ONDERNEMEN

Redopapers ziet schoonheid  
in papierafval
Linde Luyten is de helft van het creatief vrouwelijk brein achter Redopapers. Samen met Tille Lingier 
richtte ze het Antwerps bedrijf op dat unieke planners, to-dolijsten, notitie- en schetsboeken produ-
ceert. Duurzaamheid, esthetiek en menselijkheid staan centraal. Alle producten worden gemaakt 
met papier dat gered werd van de afvalberg. 

De twee grafisch ontwerpers kwamen tijdens hun studies in 
contact met drukkerijen. “Het oog viel snel op de afvalberg  
papierresten, maar wij zagen schoonheid in dat afval. Er zat veel 
potentieel in”, zegt Linde. De papierlijn van het bedrijf vult de 
noden in van een doelgroep die het altijd te druk heeft: tijdloze 
planners als hulpmiddel voor ambitieuze mensen.

Lokale samenwerkingen
Het team van Redopapers is nog klein: 
twee zaakvoerders, een marketing-
medewerker en een paar freelancers. 
“Naargelang het product stellen we 
lokaal extra helpende handen aan”, 
vertelt Linde. Voor de aanlevering van 
de resten en productie van de papier-
lijn kan het bedrijf rekenen op drukkerij 
ZwartOpWit. “Eén drukkerij heeft al 
waanzinnig veel resten, maar dat is niet 
de fout van de drukker, die moet kunnen testen. Alle 
maakprocessen zorgen voor resten, niet alleen in de papier-
business, maar bijvoorbeeld ook bij meubelmakers.” 
Lokaal werken is volgens Redopapers ook belangrijk voor de 
kwaliteit en afwerking. “We kunnen in de auto springen en naar 
onze partners rijden om naar oplossingen te zoeken. We zitten 
dicht op het productieproces en selecteren heel zorgvuldig onze 
resten, want alle papiersoorten redden, dat gaat ook niet”, zegt 
Linde. 

Laagdrempelige werkplek
Via de samenwerking met Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg 
probeert het bedrijf ook nadruk te leggen op menselijkheid. “We 
betrekken mensen die minder vlot hun weg terugvinden naar de 
arbeidsmarkt. We zijn een laagdrempelige werkplek en dat helpt 
mensen vertrouwen krijgen om daarna de stap te zetten richting 
de arbeidsmarkt. We hebben intern ook een sociale tewerkstel-
ling in dienst. Haar Nederlands is zeker niet perfect, maar ze is 
een zeer slimme vrouw. Ze doet onze webshopbestellingen.”

Geen twee dezelfde
Redopapers stelt tijdloos design voorop, maar toch is het 
moeilijk om twee dezelfde producten te vinden. “De producten 
vernieuwen zichzelf omdat de resten altijd anders zijn. Elk blok 
heeft een waaier van verschillende papiersoorten, diktes, kleu-
ren, prints… Maar het ontwerp is altijd heel simpel en strak. We 
moeten de resten natuurlijk wel mooi vinden. Vaak kan je van 

een saaie poster van een grote winkelketen toch een leuke 
print maken door daar slechts een klein 

stukje uit te halen”, aldus Linde. 

“Processen die normaal 
zijn, mag je ook in vraag 
stellen”

Europese toekomstplannen
Linde en Tille willen graag hun verkooppunten 

uitbreiden maar de focus blijft lokaal. “Ons doel is om 
onze producten in allerlei leuke conceptwinkels in Europese 
grootsteden te verkopen. We willen niet buiten Europa gaan 
omdat we dan het duurzame aspect niet meer kunnen waarbor-
gen.”  Ook willen ze het gebruik van andere materialen verken-
nen. “Alle soorten productieprocessen zorgen voor resten. Dat 
triggert ons om nieuwe materialen te verkennen in de toekomst 
en ons niet enkel te beperken tot papier.”

Atypisch 
Op de vraag of ze tips heeft voor andere ondernemers, ant-
woordt Linde als volgt: “Durf atypisch doen. Processen die 
normaal zijn, mag je ook in vraag stellen. Daarom verzenden we 
alle bestellingen uit onze webshop ook met restmateriaal. Dat is 
niet alleen duurzaam, maar ook geldbesparend. Wij werken met 
een beperking, namelijk afval. Maar werken met beperkingen 
leert je creatief zijn, en dat geeft enorm veel voldoening.”
www.redopapers.com
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Marion Maakt pakt uit met nieuw concept: 
de maaltijdbox onder de cosmetica
Gentse ondernemer Marion 
Naudts lanceerde in 2018 haar 
bedrijf Marion Maakt. Wat  
begon als eenmanszaak werd 
al snel een vennootschap met 
een uitgebreide webshop, 
eigen cosmeticalijn en boek. 
Haar doel is om natuurcosme-
tica laagdrempelig te maken 
voor iedereen die bewust 
wil smeren. “Mijn doelgroep 
bestaat niet per se uit mensen 
met geitenwollensokken, al zijn 
ze ook zeker welkom!” 

Hoe is Marion Maakt ontstaan? 
“Ik heb zelf een gevoelige huid en 
heb mijn huid door de jaren heen met 
agressieve producten behandeld. 
Enkele jaren geleden ben ik me gaan 
verdiepen in natuurlijke cosmetica 
en heb ik een opleiding tot herborist 
gevolgd. Ik merkte een groot verschil 
op mijn huid. Een puistje kan nog wel 
verschijnen, maar mijn huid is meer 
in balans. In 2018 heb ik dan Marion 
Maakt opgericht en ben ik workshops 
beginnen geven in bijberoep. Ik werkte 
nog als orthopedagoog toen een uitge-
verij me contacteerde met de vraag om 

een boek te schrijven. Toen ben ik er 
volledig voor gegaan!”

Wat doet Marion Maakt? 
“We hebben de workshops, een web-
shop met grondstoffen, een eigen cos-
meticalijn en mijn boek. 
Op de webshop kan je grondstoffen, 
materiaal en verpakkingen vinden om 
zelf je cosmetica te maken. Je kan er nu 
ook onze eigen kant-en-klare cosme-
ticalijn kopen, maar die bestaat voor-
lopig enkel uit twee producten: een 
gezichtscrème en gezichtsreiniger. En 
dan is er nog mijn boek: een kookboek 
voor cosmetica, vol recepten!”

Wat is jouw missie? 
“Ik wil natuurcosmetica laagdrempelig 
maken voor iedereen die bewust wil 
smeren. Dat doe ik op vier manieren. 
De eerste: maak zelf je producten! 
Met mijn boek en grondstoffen, ma-
teriaal en verpakkingen heb je alles 
wat je nodig hebt. De tweede manier 
is: we doen het samen. Tijdens online 
of offline workshops leer ik je hoe je 
natuurcosmetica moet maken. En de 
derde optie is onze kant-en-klare pro-
ducten kopen. We hebben nu ook een 
nieuwe manier: Mix your Match. Dat is 
de maaltijdbox onder de cosmetica. Je 
personaliseert een basisproduct naar 
je eigen behoeften via een tool op de 
website. Je kiest de basis, actieven en 
eventueel een natuurlijke geur, zoals 
etherische oliën. We sturen je pakketje 
op, je volgt het instructieblad en op 
twee minuten heb je een kwaliteitsvol, 
gepersonaliseerd product.”

Hoe ziet jouw team eruit? 
“Voor het geven van de workshops 

word ik versterkt door een team van 
10 vrouwelijke freelancers. Ik noem ze 
onze ‘meemaaksters’. Onze jobstudent 
regelt de verzendingen van de web-
shop. Luc, mijn medevennoot doet de 
technische kant van het bedrijf. Dank-
zij hem hebben we een gebruiksvrien-
delijke website. En dan hebben we nog 
enkele freelancers die ons helpen met 
marketing en copywriting. Binnenkort 
komt een van mijn meemaaksters vast 
in dienst. Zij zal dan voornamelijk de 
logistieke kant opnemen. Er is hulp 
onderweg! (lacht)”

Hoe draagt Marion Maakt bij aan een 
gezondere planeet? 
“We kiezen voor 100% natuurlijk, 
100% puur, 99% vegan, biologische 
bijenwas is de uitzondering. Er zit veel 
afval in reguliere cosmetica, zoals 
microplastics. We gebruiken ook ge-
recycleerd ocean waste plastic (OWP). 
Voor elke OWP-verpakking, werden vier 
plastic zakken uit de ocean gehaald.”

Wat zijn je toekomstplannen? 
“Ik ben mezelf een tijdje verloren in 
mijn werk, dus nu hoop ik meer rust te 
creëren. Anderzijds ben ik volop bezig 
aan mijn tweede boek en onze cosme-
ticalijn verder uit te werken. Er staat 
nog veel op de planning: zonnecrème, 
shampoo, conditioner, serums…”

2726
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Wil jij ook eens kennismaken met 
Marion Maakt? Dan hebben wij 
goed nieuws! Surf naar  
www.marionmaakt.be en 
ontvang 10% korting op alle 
producten! Kortingscode: LM10

Marion Naudts (29) 
is orthopedagoog van opleiding. Ze schoolde 
zich tijdens haar loopbaan om tot herborist en 
is sinds 2018 het gezicht van Marion Maakt. 
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Startcentrum zelfstandigen
Sociaal verzekeringsfonds
Ondernemingsloket
Aanvullende verzekeringen

avixi is de fusie van 
Incozina en Multipen

www.avixi.be 
info@avixi.be
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KORT EN KRACHTIG

Minimumloon  
1.806 euro
Sedert 1 april bedraagt het mini- 
mumloon 1.806,16 euro bruto 
per maand. In april 2024 en 2026 
komt er telkens nog 35 euro bruto 
bij.

Langdurig zieken  
kostelijke zaak
In 2019 waren er 439.572 langdurig zieke 
Belgen. Die kostten de overheid maar 
liefst 21,2 miljard euro. 70 procent daar-
van zijn RSZ-inkomsten en belastingen 
die niet geïnd worden, 30 procent zijn 
uitkeringen aan de langdurig zieken. In 
2020 waren er  471.040 langdurig zieken.

Steeds meer 
vrouwelijke 
ondernemers

In 2020 waren er 384.537 
vrouwelijke zelfstandigen 
actief. Dat is bijna de 
helft meer dan tien jaar 

daarvoor. Er zijn nu 
35 procent vrouwe-

lijke zelfstandigen 
tegenover 65 pro-
cent mannelijke. 
Sinds dit jaar is er 

ook een Dag van de 
Vrouwelijke Onder-
nemer om nog meer 
aandacht te vragen 
voor vrouwelijk on-
dernemerschap. Zo 
is er nood aan dien-
stencheques voor 
naschoolse opvang 
in eigen huis, flexi-
belere openings- 
uren van de kinder-
opvang en het in 
de kijker zetten van 

vrouwelijke rolmodellen 
in de media.

Fietshersteller en ergotherapeut 
knelpuntberoep
Er zijn heel wat nieuwe knelpuntberoepen, dat zijn functies waarvoor een 
belangrijk tekort aan arbeidskrachten bestaat. Dat is het geval voor fietsher-
stellers en ergotherapeuten, maar ook voor verkopers in doe-het-zelfzaken, 
tuincentra en sportwinkels. In de top-10 van de knelpuntberoepen zijn er 
geen nieuwkomers:

1. Verpleegkundige
2. Technicus industriële installaties
3. Werfleider/conducteur bouw
4. Technicus koeltechniek en klimatisatie
5. Onderhoudsmecanicien
6. Bestuurder trekker-oplegger
7. Schoonmaker bij mensen thuis
8. Technieker werf-, landbouw- en  

hefmachines
9. Calculator bouw
10. Industrieel elektrotechnisch installateur

Zelfstandigen  
sparen meer  
voor pensioen
Steeds meer zelfstandigen nemen een 
Vrij Aanvullend Pensioen (VAPZ).  En 
ook het bedrag dat ze jaarlijks storten, 
stijgt. In 2022 kan een zelfstandige tot 
8,17 procent van het netto belastbaar 
inkomen sparen in een VAPZ, met een 
maximum van net geen 4.000 euro. De 
premies kan je in mindering brengen 
van de inkomsten. Ze leveren 
een belastingbesparing 
op tegen het hoog-
ste tarief en je 
betaalt minder so-
ciale lasten. Alle 
uitleg kan je vin-
den bij jouw sociaal 
verzekeringsfonds.

Gemiddeld 67 euro thuiswerkvergoeding
Belgische bedrijven betalen hun werknemers gemiddeld 67 euro forfaitaire 
kostenvergoeding per maand voor thuiswerk. Het wettelijk maximumbedrag 
is 134,71 euro.

Meer werknemers 
met de fiets
Begin dit jaar kregen 20 procent meer 
werknemers een fietsvergoeding dan 
begin vorig jaar. In januari en februari 
gingen iets meer dan 8 procent van 
de mensen met de fiets naar het werk. 
Vanaf dit jaar mag je 0,25 euro per kilo-
meter krijgen vrij van RSZ-bijdragen en 
belastingen. Het krijgen van een fiets-
vergoeding is geen wettelijke verplich-
ting. Het werkelijk aantal fietsende 
pendelaars ligt dus nog hoger, vermoe-
delijk rond de 20 procent. Ondertussen 
blijven zes op tien werknemers met 
de auto naar het werk pendelen en vijf 
procent met het openbaar vervoer.



GEZONDHEIDSACTIVITEITEN

LEVENSREDDEND HANDELEN BIJ KINDEREN  
VAN 0 – 12 JAAR
Ouder of grootouder? Volg bij LM deze uitgebreide cursus van Lifeguard en infor-
meer je zo over verstikking, reanimatie, koortsstuipen, vergiftiging, en zoveel 
meer. Na afloop krijg je een attest. Elke deelnemer zal eigen materiaal ter be-
schikking hebben om de technieken en het toedienen van de hulp in te oefenen. 
Deze cursus is bedoeld voor (toekomstige) ouders en grootouders.

Oudenaarde
Donderdag 28 april van 19u tot 22u
Hofstraat 14, Oudenaarde  
(jeugdcentrum Jotie)
Eeklo
Dinsdag 17 mei van 19u tot 22u
B.L. Pussemierstraat 157, Eeklo

Wetteren 
Woensdag 8 juni van 19u tot 22u
Oosterzelesteenweg 80, Wetteren

Prijs: 12 euro per deelnemer

WEBINAR: SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG
Vrijdag 3 juni van 20 uur tot 21u30 - Gratis

Seksueel grensoverschrijdend gedrag, het is niet nieuw, 
maar het verschijnt steeds meer in de media. Wat is wel 
oké en wat niet? Die lijn is niet voor iedereen even duidelijk 
waardoor het vaak aanleiding geeft tot verhitte discussies 
met uiteenlopende en vaak botsende meningen. In deze 
webinar staan we stil bij de betekenis van seksueel  
grensoverschrijdend gedrag. Hoe herken je seksueel  
grensoverschrijdend gedrag? Wat is/zijn de impact/gevol-
gen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Welke stap-
pen kan je ondernemen? Welke hulpverlening bestaat er? 

DIGITALE  
STADSWANDELING 
VOOR SENIOREN  
IN GENT 
 
Tijdens deze digitale wandeling met 
Vief vzw leer je omgaan met een tablet 
of smartphone. Je zal snel merken 
dat die digitale apparaten best wel 
aangenaam, handig en speels kunnen 
zijn. Tussendoor maak je kennis met de 
verschillende functies van digitale  
toestellen terwijl je van de mooie 
stadsomgeving kan genieten. Er is tijd 
voorzien om een drankje te nuttigen. 
Vief loodst je door het bruisend 
centrum van Gent!  
 
Donderdag 23 juni van 14u tot 16u 
Het Zuid, Gent (hoofdingang winkel-
centrum)
Gratis

Inschrijven? 
- www.lm-ml.be/agenda 
- scan de QR-code 
- info.ov@lm.be
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Gezond tuinieren?  
Zo doe je het!

www.gezonduiteigengrond.be
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De maximumfactuur (MAF) houdt je medische 
kosten onder controle

Een groot deel van je medische kosten betaalt het ziekenfonds je terug. 
Toch is er meestal een deel dat je zelf moet betalen: het remgeld. Als in 
de loop van het jaar de remgelden een maximumbedrag bereiken, dan 
betaalt jouw ziekenfonds de remgelden die daar later nog bijkomen 
volledig terug. Dat gebeurt automatisch, je hoe�  hiervoor zelf niets te 
doen. 

Goed om te weten 
Niet alle remgelden van medische kosten komen in aanmerking voor de 
MAF. Neem contact op met je LM-kantoor of surf naar www.lm.be > zorg & 
ondersteuning > � nanciële steun > maximumfactuur

ACTUA

3 nuttige tips bij pollenallergie

Kriebels in de keel, tranende ogen en een verstopte neus? 
Dit zou weleens kunnen wijzen op een pollenallergie. Deze 
tips kunnen je helpen: 
1. Stofzuig regelmatig.
2. Was regelmatig je kleren en droog ze binnen.
3. Verlucht je huis 's ochtends vroeg of na een regenbui.

Ontdek meer tips en raadpleeg de pollenkalender:
www.lm.be > gezondheidsblog > Hatsjie! Daar zijn pollen

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

Bescherm je tegen de zon, ook als je 
niet op vakantie bent

Overmatige blootstelling aan ultraviolette (uv) 
stralen kan huidkanker veroorzaken. Bescherm je 
niet alleen als je op vakantie bent, maar ook als je 
thuis in de tuin werkt of gaat sporten. 
1. Zoek de schaduw op tussen 12 en 15 uur.
2. Draag beschermende kleding, een hoedje en een 

zonnebril.
3 . Smeer je huid om de 2 uur royaal in met zonne-

brandcrème. Vergeet je oren niet.

Bron: www.smeerweer.be
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Van verstokt roker tot marathonloper
Stoppen met roken. Hoe begin je eraan? Maar vooral, hoe hou je vol?

Iedereen doet het op zijn manier. Laat je inspireren door het verhaal van Hubert (80 jaar),
die transformeerde van verstokt roker tot marathonloper.
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Jong geleerd…
Hubert: “Ik was ongeveer 13 jaar toen ik mijn eerste sigaret rookte 
op de vakschool. Sporadisch, als kwajongensstreek, om erbij te 
horen. Later in mijn studententijd rookte ik zo’n vijf sigaretten 
per dag. Ik ging stilaan meer roken tijdens mijn legerdienst 
in Duitsland, aangezien de sigaretten daar goedkoper waren 
dan in België. Ik rookte gemakkelijk een pakje per dag, en dat 
bleef ik doen tijdens mijn eerste job. Alle collega’s rookten, met 
uitzondering van één sportieveling.”  

Sigaret als ijsbreker
Hubert: “Voor mijn tweede job reisde ik de wereld rond. Een 
sigaret aanbieden was de ideale manier om het ijs te breken bij 
de buitenlandse klanten. Doordat ik sigaretten goedkoop kon 
aankopen in de duty free shops op de luchthaven, bleef ik zelf 
rustig verder roken.”

Tijden veranderen
Hubert: “We kunnen het ons vandaag niet meer voorstellen, maar 
tot in de jaren 80 van de vorige eeuw was roken de gewoonste zaak 
ter wereld. Er werd overal gerookt: binnenshuis, op kantoor, op 
café en op restaurant. Je zag mensen roken tijdens een talkshow 
op tv. Ook in tijdschri� en stonden foto’s van rokende vrouwen en 
mannen. Stoere mannen rookten zware sigaretten, dat was het 
imago van die tijd. Over kanker werd niet gesproken.” 

Invloed van reclame
Hubert: “Niet alleen sigaretten maar ook aanstekers waren 
een gangbaar bedrijfsgeschenk. Het ging zelfs zover dat 
tabaksfabrikanten, zoals Philip Morris, hun personeelsleden 
sponsorden met een bedrukt hardloopjack om deel te nemen aan 
de 20km van Brussel. Ook de charmes van de Marlboro Man en de 
Franse acteur Yves Montand lieten niemand onberoerd.” 

Lopen met ademtekort
Hubert: “Mijn vrouw was inmiddels beginnen te joggen met 
de buurvrouw. Dat wou ik ook proberen. Het leek me een 
ontspannende sport. Maar ik was de straat nog niet uitgelopen of 
ik voelde dat ik ademtekort had. Met de steun van de buurman, 
een fervent loper, bleef ik volhouden. Langzaamaan ging ik sneller 
en langer lopen. Ik was zo � er als een gieter toen ik mijn eerste 
halve marathon had gelopen in Vilvoorde, ook al eindigde ik als 
voorlaatste.” (lacht)

Gestopt op karakter
Hubert: “Ik was 41 en al zes maanden aan het lopen toen ik mezelf 
de vraag stelde: ‘wat wordt het: roken of lopen?’. Ik wou immers 
even snel kunnen lopen als de joggers van de loopclub. Ik koos 
voor rookstop en volgde enkele sessies acupunctuur. Toen die geen 
e� ect hadden, besloot ik het maar op eigen houtje te proberen. 
Evident was het zeker niet. Ik had nog vaak zin in een sigaret en 
zelfs ’s nachts droomde ik ervan. Het hee�  zeven jaar geduurd voor 
ik verlost was van de drang om te roken.”

Opnieuw verslaafd
Hubert: “Mijn conditie werd steeds beter en lopen werd al gauw 
mijn nieuwe verslaving. Ik heb 38 marathons gelopen, waarvan één 
in 2 uur en 58 minuten. Ik ben inmiddels 80 jaar en lopen kan ik 
niet meer. Toch probeer ik dagelijks te wandelen en te � etsen. Als 
peter van een wandelroute in de streek controleer ik regelmatig de 
bewijzering van de wandelpaden.”

Heb je een goede raad voor mensen die willen 
stoppen met roken?
Hubert: “Zoek steun bij familie en vrienden, of doe een beroep op 
een tabakoloog. Kies een sport die bij je past en vooral, hou vol!”

Ontvang een terugbetaling

LM gee�  je een éénmalige terugbetaling 
tot 50 euro voor rookstopbegeleiding of de 

aankoop van rookstopmiddelen.

Daarnaast komt ook de Vlaamse Overheid 
tegemoet in de kostprijs van een 
consultatie bij een tabakoloog.

Meer info: www.lm.be >
terugbetaling rookstop

Laat je begeleiden

Al na vijf jaar zonder sigaret daalt het risico op kanker met 
bijna 40 procent. Het is dus nooit te laat om te stoppen.

Lukt het niet alleen, dan kun je terecht bij een 
tabakoloog of bij Tabakstop.  

Meer info: surf naar www.lm.be en download de 
brochure ‘Stoppen met roken? Het kan!’

“Vroeger was het een uitzondering als 
iemand in de groep niet rookte.

Vandaag is het een uitzondering als 
iemand wel rookt”
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Download het getuigschri�  van arbeidsongeschiktheid.

Je vindt het formulier op www.lm.be > wat te doen bij > 
arbeidsongeschiktheid > werknemer/zelfstandig/werkloos > 
aangi� e en uitkering

STAP 
1 Laat het getuigschri�  invullen door je arts.

Op het getuigschri�  moeten de begin- en 
einddatum van je arbeidsongeschiktheid 
en de diagnose vermeld zijn.

STAP 
2

Bezorg het getuigschri�  tijdig
aan je LM-kantoor Eerste aangi� e Verlenging

Je bent werknemer
Arbeider: binnen de 14 dagen*

Bediende: binnen de 28 dagen*
Binnen de 7 dagen**

Je bent werkloos
Binnen de 7 dagen**

Je bent zelfstandige

*te rekenen vanaf de eerste ziektedag / dag van het ongeval
**te rekenen vanaf de eerste dag na het begin van de ziekte / na het ongeval

OPGELET
• Steek je aangi� e NIET in de blauwe brievenbus maar stuur ze per post. De poststempel geldt als bewijs van verzending.
• Als je het getuigschri�  voor arbeidsongeschiktheid te laat aan je ziekenfonds bezorgt, verlies je 10% van je uitkering vanaf de 

eerste dag van uitbetaling door je ziekenfonds tot en met de dag van e� ectieve aangi� e.

STAP 
3

Verwittig je werkgever of je 
sociaal verzekeringsfonds of 
je werkloosheidsinstelling.

STAP 
4

Het ziekenfonds onderzoekt of je voldoet aan de voorwaarden
om een uitkering te ontvangen.

Check de voorwaarden op www.lm.be > wat te doen bij > arbeidsongeschikt-
heid > werknemer/zelfstandig/werkloos > aangi� e en uitkering > voorwaarden

STAP 
5

Je arbeids-
ongeschiktheid 
wordt goedgekeurd.

Wordt je aanvraag 
geweigerd, dan brengt je 
ziekenfonds je hiervan 
schri� elijk op de hoogte.

STAP 
6

Je ontvangt van ons het inlichtingenblad 
uitkeringen. Vul het in en bezorg het zo 
snel mogelijk terug aan je LM-kantoor.

Zelfstandigen ontvangen ook een vragen-
lijst en een formulier 225 gezinsinkomen 
voor de berekening van de gezinslast.

STAP 
7

Je ontvangt een uitkering.

Hoe je uitkering wordt berekend en wanneer 
je ze ontvangt lees je op www.lm.be > wat te 
doen bij > arbeidsongeschiktheid > werknemer/
zelfstandig/werkloos > aangi� e en uitkering > 
berekening uitkering / betaalkalender

STAP 
8

Meer info: www.lm.be > wat te doen bij > arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschikt door ongeval of ziekte: 
zo vraag je een uitkering aan

Je kan niet gaan werken omdat je ziek bent, een ongeval hebt gehad of opgenomen wordt in
het ziekenhuis. Wat moet je doen om een uitkering te ontvangen? Volg het stappenplan.
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Reservaties en voorwaarden: 050 41 42 24 
info@liberty-blankenberge.be  •  www.liberty-blankenberge.be  •  Volg ons op

KLAAR VOOR EEN MINITRIP NAAR ZEE?

Emmertjes en schepjes voor de kleinsten. Muziek, ambiance en culinaire 
lekkernijen voor de grootsten. Meer heb je niet nodig voor een heerlijk 

weekend aan zee met het hele gezin. Vergeet je zonnecrème niet!

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

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

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

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.

EuroVisie Liberty
16/05 – 20/05     

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

4n VP

Weekend
Fruits de mer

10/06 (nm) – 12/06     
1n HP + 1 VP

Fiesta Galan
27/06 – 01/07     

4n VP

NIEUW!

Info en
prijzen:

www.liberty-blankenberge.be of 050 41 42 24
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OPNAMEVERKLARING
Bij opname in het ziekenhuis moet je een opnameverklaring invullen en ondertekenen.
•  De opnameverklaring bevat informatie over de kostprijs van je opname: kamer- en ereloonsupplementen en je 

persoonlijk aandeel (remgeld).
•  Je duidt er je kamerkeuze op aan: een- of meerpersoonskamer.
 Je kamerkeuze bepaalt of er kamer- en ereloonsupplementen mogen worden aangerekend. 

WEGWIJS IN JE

ZIEKENHUISFACTUUR

Omschrijving
per rubriek

Dit betaalt
je ziekenfonds

Dit betaal
jij als patiënt

Supplement

1. Verblijfskosten
Gebruik van kamer, bed, maaltijden 
en verpleegkundige hulp

Grootste deel Klein persoonlijk aandeel Je betaalt enkel een 
kamersupplement als je kiest 
voor een eenpersoonskamer,

niet als je kiest voor een 
twee- of meerpersoonskamer.

2. Forfaitaire kosten 
Per opname rekent het ziekenhuis 
een forfaitair bedrag aan voor: 
1. klinische biologie 
2. medische beeldvorming 
3. medische wachtdienst en
technische verstrekkingen
4. geneesmiddelen

Vast bedrag 
(wettelijk bepaald)

LET OP
Je betaalt dit bedrag

ook als je er geen gebruik
 van maakt.

3. Apotheek Vergoedbare
geneesmiddelen

• Niet-vergoedbare geneesmiddelen: 
slaapmiddelen, vitamines, 
pijnstillers,… : je betaalt enkel
wat je hebt gebruikt.
• Parafarmaceutische producten:
verzorgingsproducten, tandenborstel…
• Persoonlijk aandeel bij 
implantaten, prothesen en 
niet-implanteerbare medische 
hulpmiddelen.

LET OP
Voor sommige implantaten 

mag niets worden 
aangerekend, voor andere 
betaal je een aflevermarge.
Er zijn ook implantaten die

je volledig zelf betaalt.
Aarzel niet om een

prijso� erte te vragen.
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4. Honorarium/ereloon voor artsen 
en andere zorgverleners

Grootste deel • Persoonlijk aandeel: dit bedrag is 
vastgelegd in het tarievenakkoord 
met het RIZIV.
• Niet-terugbetaalbare prestaties
(bv. plastische chirurgie)
• Ereloonsupplement

LET OP
Je betaalt enkel een 
ereloonsupplement 
als je kiest voor een 
eenpersoonskamer. 

5. Andere leveringen
Bloed, bloedderivaten, gipsmateriaal, 
radio-isotopen, moedermelk en 
ontsmettende baden

Gedeeltelijk of volledig bedrag

6. Ziekenvervoer
Kosten voor DRINGEND vervoer na oproep via het noodnummer 
112 zijn wettelijk vastgelegd. 
• Je betaalt 62,11 euro voor de interventie van de ambulance na 
een 112-oproep. 
• Voor het uitsturen van de mug mogen er geen kilometervergoe-
ding of andere kosten worden aangerekend. De prestaties van 
de urgentiearts worden wel aangerekend, maar worden volledig 
vergoed door je ziekenfonds.

7. Diverse kosten
Kosten voor kamercomfort: telefoon, 
tv, drank, koelkast, wi� ,…

Bedrag comfortkosten LET OP
Comfortkosten worden vaak 
automatisch aangerekend 

zonder dat je zelf een keuze 
hebt kunnen maken. We 

raden je aan om bij je opname
de tarievenlijst te raadplegen 
en aan te geven welke opties 

jij wenst. 

8. Btw op esthetische ingrepen Btw

Kosten voor NIET-DRINGEND vervoer
• Als een ziekenhuis een transfer tussen twee ziekenhui-
zen regelt, dan wordt dit niet altijd als dringend vervoer 
beschouwd. De kosten kunnen hoger zijn dan 62,11 euro.
• Vraag je vervoer aan via de zorgcentrale Mutas, dan 
ontvang je een tegemoetkoming van je ziekenfonds.
Contacteer tijdig de Mutas-oproepcentrale via het nummer
078 15 95 95. Mutas bepaalt welk vervoermiddel het 
meest geschikt is.

Dit overzicht geldt voor een
ziekenhuisopname met overnachting. 

Voor een daghospitalisatie gelden 
andere tarieven. 

Meer info: www.lm.be > 
wat te doen bij > opname in het
ziekenhuis > ziekenhuisfactuur

Ben je al aangesloten bij
HOSPITAAL-PLUS?

De kosten voor een ziekenhuisopname kunnen
al snel oplopen. Een hospitalisatieverzekering

is dan ook geen overbodige luxe. Vraag 
vrijblijvend info in je LM-kantoor.

Wist je dat?
Kinderen jonger dan 8 jaar kunnen GRATIS
aansluiten bij de hospitalisatieverzekering
indien minstens één ouder is aangesloten

bij dezelfde verzekering.

Vragen over je 
ziekenhuisfactuur?

Check steeds je 
ziekenhuisfactuur voor je betaalt. 

Ben je niet zeker of alles correct is?
Neem contact op met je

LM-kantoor. Wij kijken de 
factuur graag voor jou na.
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Heb je het al gezien?

Crejaksie organiseert vakantiekampen voor dierenvrienden, zonnekloppers, 
actieve ravotters, adventure seekers, strandlie� ebbers, musicalsterren, 
watersporters en creatievelingen. 

Crejaksie hee�  voor ieder wat wils! See you this summer! 

Inbegrepen in het pakket: fantastische vrienden, een gratis gadget en 
T-shirt, onvergetelijke momenten en de gekste avonturen!

Schrijf je NU in: www.crejaksie.be

START MET STOPPEN 
OP BUDDYDEAL.BE

STOP IN MEI MET ROKEN
MET DE STEUN VAN JE BUDDY

Stopt Korneel met roken? 
Dan trakteert Marie hem 

op een etentje!

Doe mee
met Buddy Deal

en blijf één maand
lang tabaksvrij

1. Registreer je samen met je 
buddy tussen 1 en 30 april op 
www.buddydeal.be.

2. Sluit een Buddy Deal:
als jij slaagt, levert je buddy 
een tegenprestatie.

Beleef een pittig plezante
zomervakantie met Crejaksie



10 ritten
100 prijzen
Neem 5 keer deel en 
spaar voor het nieuwe 
LM-wielertenue

Win een 
Ridley koersfiets, 
een fietsvakantie 
met Kortweg of 
een van de 100 
andere prijzen

20
22

10 JAAR

7 MEI WILLEMS VERANDA’S CLASSIC HERZELE 21 MEI ALTEBRA MUUR CLASSIC OPHASSELT 
28 MEI LIVINUSBIKE SINT-LIEVENS-HOUTEM 18 JUNI LES COLLINES ZOMERGEM 

16 JULI LEDEGANCKFIETSTOCHTEN EEKLO 6 EN 7 AUGUSTUS JURGEN VANDEWALLE CLASSIC ICHTEGEM 
14 AUGUSTUS MILITAIR KAMP LABEL GROBBENDONK 20 AUGUSTUS BELGIAN CYCLING RIDE TUBEKE 

3 SEPTEMBER VRIENDSCHAPSTOCHT ERTVELDE 8 TOT 11 SEPTEMBER LIMBURG FIETSVIERDAAGSE LANAKEN

  LM Classics   lmclassics www.lm-classics.com

Advertentie LM Classics 2022 A4.ledenblad.indd   1Advertentie LM Classics 2022 A4.ledenblad.indd   1 10/03/2022   10:4610/03/2022   10:46
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De meeste 65-plussers hebben wèl nog seks. 
Seks houdt hen gezond(er)! 

www.denkfoud.be


