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4 Vertrek zorgeloos op vakantie  
dankzij onze handige checklist!

10

14

Professor Wim Distelmans 
over een waardig 
levenseinde

Doe de tekencheck
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OUDEREN zIJN

EENZAAM 
OUDEREN zIJN

Veel minder dan je zou denken: 71,7% van de 
70-plussers voelt zich nooit tot zelden eenzaam. 

www.denkfoud.be

EENZAAM 



Nog op zoek  
naar een

zomerkamp?

We

pittig plezant 

Summer

Bekijk het volledige aanbod  
in binnen- en buitenland op  
www.crejaksie.be!
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Ziekteverzekering 
In België is het verplicht om aangesloten te zijn bij een ziekenfonds en 
een bijdrage te betalen. Ben je daarmee in orde, dan kan je een Europese 
ziekteverzekeringskaart (EZVK) aanvragen en heb je recht op de terugbetaling 
van de kosten voor onvoorziene medische zorg. 

Ledenbijdrage 
Als je je ledenbijdrage betaald hebt aan je ziekenfonds,  
kan je rekenen op medische reisbijstand van Mutas.

Check het reisadvies voor jouw 
vakantiebestemming
Op de website van de FOD Buitenlandse Zaken 
vind je de recentste reisadviezen. 

Vraag tijdig je Europese 
ziekteverzekeringskaart (EZVK) aan. 
Zo’n kaart kan je aanvragen via het aanvraagformulier op  
www.LMPlus.be, via het e-loket of in een LM Plus-kantoor in je buurt. 
Sinds kort kan je ook je digitale EZVK downloaden via het e-Loket. 

Sla de contactgegevens van  
de alarmcentrale van Mutas op
De reisbijstand van Mutas biedt onbeperkte dekking van je kosten voor 
dringende en onvoorziene medische hulp. De alarmcentrale is 24/24u  
bereikbaar via 0032 22 72 09 00 of assistance@mutas.be.  
Let wel: de reisbijstand is niet in elk land geldig!  
Meer informatie via www.LMPlus.be > Goed verzekerd >  
Goed verzekerd op reis > Medische reisbijstand Mutas.

Registreer je via TravellersOnline
In elk land kunnen er crisissen, aanslagen of ongelukken 
gebeuren. Als je je reis via TravellersOnline registreert, kan 
de FOD Buitenlandse Zaken je indien nodig gemakkelijker 
informeren en ondersteunen. 

Stel je reisapotheek samen
Het kan weleens gebeuren dat je op vakantie hoofdpijn krijgt 
of te kampen hebt met krampen, neem uit voorzorg enkele 
belangrijke geneesmiddelen mee. Ook insectenspray, pleisters 
en een thermometer kunnen handig zijn. Het volledige lijstje 
vind je terug op www.LMPlus.be > Gezondheidsblog >  
Wat neem je mee in je reisapotheek? 



op reis? 
Ga je binnenkort 

 

Gaan er kinderen mee op reis?
Vergeet niet tijdig een kids-ID aan te vragen voor kinderen die 
jonger zijn dan 12 jaar! Zo’n kids-ID kun je aanvragen bij je 
gemeentebestuur. 

Ben je arbeidsongeschikt? 
Indien je naar een land reist binnen de Europese Economische 
Ruimte (EER) of naar Zwitserland, moet je de adviserend arts 
van LM Plus daar 14 dagen voor je vertrek van op de hoogte 
brengen. Reis je buiten de EER en Zwitserland? Dan heb je de 
expliciete toestemming nodig van de adviserend arts. Zonder die 
toestemming loop je het risico dat je uitkering wordt stopgezet.

Check je vaccinaties
Sommige landen vereisen dat je tegen bepaalde ziektes 
gevaccineerd bent, bijvoorbeeld tegen gele koorts, hepatitis 
A of tetanus. Andere vaccins zijn dan weer aanbevolen. Voor 
vaccinaties die in België erkend zijn, ontvang je van LM Plus 
jaarlijks een terugbetaling tot 30 euro. 

EZVK
De gratis Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) bewijst dat 
je in orde bent met de wettelijke ziekteverzekering en geeft 
recht op de terugbetaling van kosten door een buitenlands 
ziekenfonds voor onvoorziene medische zorg. De EZVK is geldig 
in de EU-landen en in Noorwegen, Liechtenstein, Ijsland of 
Zwitserland. Let wel: de EZVK is enkel bruikbaar als je tijdelijk 
in het buitenland verblijft voor vakantie, werk of studies. 

Waarom belangrijk? 
Met de EZVK worden de kosten voor medische zorg in het 
buitenland rechtsreeks verrekend met je ziekenfonds. Heb je 
de kaart niet bij, dan moet je in sommige landen (zoals Spanje 
en Portugal) je medische kosten ter plaatse betalen. Hou in 
elk geval alle originele facturen en betalingsbewijzen goed bij, 
alsook een kopie van je voorschriften voor geneesmiddelen 
en behandelingen. Alle documenten dien je bij thuiskomst te 
bezorgen aan een LM Plus-kantoor in je buurt. 

! De EZVK dekt geen geplande medische zorg. Als je reist 
met de bedoeling om je te laten behandelen, dan worden  
je medische kosten niet gedekt.



“Ik ben altijd blij als ik mensen 
heb kunnen helpen en ze met een 
glimlach mijn bureau verlaten”

Dominique Vande Kerkhove is diensthoofd van de 
Dienst Maatschappelijk Werk in Asse. Zo’n 28 jaar 
geleden belandde hij eerder toevallig bij LM Plus: 
“Mijn eerste job was bij de Liberale Mutualiteit 
Vlaams Gewest, ondertussen uitgegroeid tot  
LM Plus, en kijk, ik werk hier nog steeds. Dat is 
een goed teken!” 

Dominique begon in 1994 bij de Liberale 
Mutualiteit: “Tijdens mijn eerste jaar werkte ik op 
verschillende diensten. Dat was zeker interessant, 
want op die manier leerde ik de werking van 
onze mutualiteit goed kennen. Maar ik wou graag 
zitdagen doen op de Dienst Maatschappelijk Werk. 
Ik wist dat er iemand op die dienst met pensioen 
zou gaan en na een tijdje heb ik zijn job kunnen 
overnemen.” Enkele jaren later kreeg Dominique 
de kans om als diensthoofd aan de slag te gaan. 
Die functie combineert hij vandaag nog steeds met 
zitdagen. Net die combinatie vindt Dominique heel 
boeiend: “Op die manier heb ik voeling met de 
praktijk en met het beleid.” 

Een job die behoorlijk wat kennis van diverse 
wetgeving en reglementering vereist dus, maar ook 
een job die veel voldoening geeft: “Ik ben altijd 
blij als ik mensen heb kunnen helpen en ze met 
een glimlach mijn bureau verlaten.” Ook in zijn 
functie als diensthoofd probeert Dominique zo veel 
mogelijk rekening te houden met zijn collega’s. 
“Natuurlijk is het leuker als collega’s tevreden zijn 
met hun job en doen wat ze graag doen. Ik heb het 
geluk omringd te zijn met bekwame collega’s.”  

In zijn vrije tijd geniet Dominique vooral van kleine 
dingen: “Ik heb niet veel nodig. In het weekend 
sta ik vroeg op. Met een koffietje en mijn krant 
geniet ik dan van de dag die aanbreekt.” Een goed 
evenwicht tussen werk, gezin en ontspanning vindt 
hij belangrijk. En ontspannen, dat doet Dominique 
graag in zijn tuin: “Als ik tuinier, kan ik mijn hoofd 
leegmaken. Maar ik laat vooral de natuur haar gang 
gaan en grijp in waar nodig. Dat doe ik met mijn 
team ook!”

Op de vraag wat de Dienst Maatschappelijk Werk 
precies doet, glimlacht Dominique: “Als mensen 
vragen wat mijn job inhoudt, dan vraag ik hen 
soms of ze een uurtje tijd hebben. Het werkveld is 
heel breed, maar eigenlijk helpt onze dienst vooral 
mensen die een langdurig gezondheidsprobleem 
hebben door ziekte, handicap, ouderdom of een 
ongeval. We gaan dan na welke ondersteuning 
of zorgen nodig zijn. Dat kan thuiszorg zijn, 
eenvoudige hulpmiddelen of uitgebreide 
woonaanpassingen. Daarnaast gaan we na of 
mensen in aanmerking komen voor financiële 
tussenkomsten of sociale voordelen. Eigenlijk 
begeleiden we hen doorheen een moeilijke fase 
in hun leven.” Volgens Dominique is de Dienst 
Maatschappelijk Werk helaas te weinig gekend. 
“Mensen gaan pas op zoek naar hulp wanneer er 
zich een probleem voordoet. Het is belangrijk dat 
collega’s en externe diensten goed op de hoogte 
zijn van onze werking, om zo gericht naar ons te 
kunnen doorverwijzen.”  

“In mijn tuin laat  
ik de natuur graag  
haar gang gaan en  

grijp ik in waar nodig.  
Dat doe ik met mijn  

team ook!”

Dominique  
Vande Kerkhove  

M A A K 
K E N N I S 

M E T
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Avocado’s zijn al enkele jaren razend populair. 
Volgens een Amerikaanse studie blijkt nu dat 
ze ook de kans op hart- en vaatziekten zouden 
verkleinen. 

Het gaat om een grootschalige studie waarbij de 
gegevens van 68.786 vrouwen en 41.701 mannen 
gedurende 30 jaar gevolgd werden. Het doel van de 
studie? Nagaan of er een verband bestaat tussen het eten 
van avocado’s en de kans om een hart- en/of vaatziekte 
te krijgen. 

Om de twee jaar werden de gezondheidsgegevens van 
de deelnemers verzameld en om de vier jaar moesten ze 
een vragenlijst invullen. Daarin werd gevraagd hoe vaak 
ze avocado’s eten. De onderzoekers hielden ook bij wie 
ondertussen aan een hart- of vaatziekte leed. 

Aan het einde van de studie bleek dat wie meer dan twee 
keer per week avocado’s at in het algemeen  
16 procent minder kans had op hart- en vaatziekten. 
Daarnaast had 21 procent minder kans op een coronaire 
hartziekte dan wie nooit avocado’s at. Avocado’s hadden 
echter geen invloed op de kans om een beroerte te 
krijgen. 

Waarom zijn avocado’s zo gezond?

Avocado’s zijn rijk aan oliezuur. Dat is een onverzadigd 
vetzuur dat de slechte cholesterol doet dalen. Maar 
de vruchtgroente is ook een goede bron van vezels en 
verschillende vitaminen en mineralen (zoals kalium en 
foliumzuur). Het zijn die stoffen die de kans op hart- en 
vaatziekten verkleinen. Niet alleen avocado’s hebben 
een positief effect. Uit dezelfde studie blijkt dat noten, 
olijfolie en andere plantaardige oliën hetzelfde effect 
hebben. Als je dus geen avocado’s lust, zijn ze perfect 
vervangbaar door andere producten. 

Helaas hebben avocado's een aanzienlijke ecologische 
voetafdruk. Voor de productie van een kilo avocado’s is 
namelijk zo’n 2.000 liter water nodig en het vervoer vanaf 
de grote plantages in Centraal- en Zuid-Amerika zorgt 
voor een aanzienlijke uitstoot van broeikasgassen. 

Bron: Gezondheid en Wetenschap

 

Zijn  
avocado’s  
goed voor  

je hart? Factcheck
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B E H E E R  J E  VO O R S C H R I FT E N  
I N  D E  M O B I E L E  A P P 
Dankzij je elektronische identiteitskaart of eID heb je geen 
papieren voorschrift meer nodig om geneesmiddelen in de 
apotheek af te halen. Met de app 'Mijn geneesmiddelen' 
kan je nu zelfs je voorschriften beheren op je smartphone! 
In de app vind je een overzicht van al je voorschriften en 
kan je geneesmiddelen reserveren in de apotheek. Veel 
voorschriftjes? Vanaf nu kan je ook handige lijstjes maken als 
voorbereiding op je apotheekbezoek. De app is beschikbaar 
voor iOS en Android.  

D E  M AX I M U M FACT U U R  ( M A F ) 
H O U DT  J E  M E D I S C H E  K OS T E N 
O N D E R  C O N T R O L E
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 hoeft 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 Plus-kantoor of surf naar www.LMPlus.be voor meer info.

O P G E PAS T  VO O R  
VA L S E  T E L E FO O N TJ E S
Let op met frauduleuze telefoontjes in naam van een zorginstelling.  
Geef nooit je bankgegevens en zeker geen pincode door via telefoon.  
Krijg je een verdacht telefoontje? Ga hier niet op in en meld het via 
meldpunt.belgie.be.

M E D I S C H E  ZO R G  O P  VA KA N T I E ? 
V E R G E E T  J E  B ETA A L B E W I J S  N I ET 
Werd je tijdens je vakantie in het buitenland opgenomen in het 
ziekenhuis of ben je moeten langsgaan bij een dokter of apotheker? 
Dankzij de medische reisbijstand van Mutas heb je in bepaalde 
landen recht op een onbeperkte dekking van je medische kosten. 
Om een terugbetaling te ontvangen moet je bij thuiskomst 
de originele factuur, jouw betaalbewijs en een kopie van je 
geneesmiddelenvoorschrift en behandeling aan een  
LM Plus-kantoor in je buurt bezorgen.  

A C T U A

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

Eerstvolgende betalingen  
primaire arbeidsongeschiktheid of moederschapsrust:
30 juni 2022

18 juli 2022

2, 17 en 31 augustus 2022

19 september 2022

Eerstvolgende betalingen invaliditeit:
28 juni 2022

27 juli 2022

29 augustus 2022

28 september 2022



ZO R G M AT E R I A A L  N O D I G ? 
Wist je dat je zorgmateriaal, zoals een aerosol of krukken, heel voordelig kan 
ontlenen in onze kantoren? Je hoeft daarvoor niet naar de apotheek. Ook groot 
materiaal zoals een ziekenhuisbed of een rolstoel kan steeds via de kantoren 
worden aangevraagd. Onze uitleendienst levert dit aan huis of zet je bestelling 
klaar in een LM Plus-kantoor in je buurt voor ophaling. Vragen hierover?  
Stuur gerust een berichtje naar uitleendienst@LMPlus.be.  

T E R U G B ETA L I N G  CO N T R AC E P T I E 
O N G E AC H T  G E N D E R 
Sinds 25 april is gender niet langer een voorwaarde voor een tegemoetkoming  
voor contraceptie. Het RIZIV komt sinds 2013 extra tegemoet in de prijs van 
contraceptie voor bepaalde vrouwen, maar voortaan is deze tegemoetkoming 
beschikbaar voor alle personen jonger dan 25 of met verhoogde tegemoetkoming, 
ongeacht hun gender.

G R AT I S  M E N S T R UAT I EC U P  
VO O R  L E D E N  T U S S E N  1 4  E N  3 6  JA A R
Veilig en onbezorgd menstrueren is een basisrecht voor elke vrouw. Daarom heeft elk 
vrouwelijk LM Plus-lid tussen 14 en 36 jaar oud recht op een gratis menstruatiecup. 
Zo'n menstruatiecup is hygiënisch en tast de vaginale flora niet aan. Bovendien kan 
een cup gemakkelijk tot vijf jaar meegaan. Lekker duurzaam dus! De menstruatiecup 
kan niet vastzitten en kan je gerust 's nachts aanhouden of tijdens het zwemmen. 
Haal jouw gratis menstruatiecup in een LM Plus-kantoor in je buurt.

VA KA N T I E G E L D  VO O R  I N VA L I D E N 
Invalide werknemers, werklozen en zelfstandigen die aan een aantal voorwaarden 
voldoen, krijgen in mei een inhaalpremie. Dat is een vorm van vakantiegeld dat 
jaarlijks wordt uitbetaald aan personen die 1 jaar of langer arbeidsongeschikt zijn. 
Deze premie wordt automatisch uitbetaald in de maand mei, samen met je uitkering. 
Je hoeft hiervoor dus niets te doen. De premie is belastbaar en voor beslag vatbaar, 
maar er wordt geen bedrijfsvoorheffing ingehouden.

S CO O R  TA L  VA N  K O RT I N G E N  
A L S  L M  P LU S - L I D !
Wist je dat je van tal van kortingen kunt genieten bij kleine shops 
en lokale handelaars in heel Vlaanderen? Je krijgt de korting bij 
vertoning van een blauwe klever op jouw naam.  
Een pretparkfan? Goed nieuws! Bij Bellewaerde, Walibi, 
Aqualibi en Bellewaerde Aquapark geniet je van een korting 
op inkomtickets. De kortingscode LMPLUS kan enkel digitaal 
gebruikt worden via www.tickets-for-parks.be. Als lid van LM Plus 
krijg je ook mooie kortingen via onze betrouwbare reispartners 
Rantour, Se7en en Sunweb. Scan de code voor een overzicht van 
alle kortingen!



“We zijn de eerste 
generatie die ouder 
wordt dan 80 jaar 

en toch kunnen we 
zelf niet over ons 

levenseinde beslissen 
als we wilsonbekwaam 

worden”
Wim Distelmans is kankerspecialist 
en professor in de palliatieve 
geneeskunde aan de VUB. Hij 
werkte mee aan de erkenning van 
palliatieve zorg in België en vocht 
voor het recht op euthanasie. 
Daarnaast is hij voorzitter van LEIF, 
het LevensEinde InformatieForum. 
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P R O F E S S O R  W I M  D I S T E L M A N S  
O V E R  E E N  W A A R D I G  L E V E N S E I N D E

Twintig jaar geleden werd België het 
tweede land ter wereld waar euthanasie 
onder bepaalde voorwaarden legaal 
toegepast kon worden. Sindsdien trekt 
professor Wim Distelmans het land 
rond om mensen te informeren over een 
waardig levenseinde. 

Beweren dat Distelmans een voorvechter is van 
euthanasie, is verkeerd: “Ik pleit vooral voor een 
waardig levenseinde voor iedereen, ik wil mijn 
patiënten meer macht over hun eigen leven proberen 
te geven, want het levenseinde, dat overkomt ons 
allemaal minstens één keer.”

In België is ongeveer 50 procent van alle overlijdens 
voorafgegaan aan een medische beslissing. Daar 
horen mensen bij die ziek zijn en van wie de 
behandeling wordt stopgezet of niet opgestart, maar 
ook mensen die voor euthanasie kiezen of palliatieve 
sedatie krijgen (wanneer medicatie wordt toegediend 
om de pijn bij een patiënt te verlichten). Die laatste 
twee worden vaak verward volgens Distelmans: “Bij 
palliatieve sedatie is het niet de intentie om het leven 
van de patiënt te beëindigen, die intentie is er wel bij 
euthanasie. Daarnaast moet de vraag voor euthanasie 
altijd vanuit de patiënt komen, bij palliatieve sedatie 
is het in 90 procent van de gevallen de arts die 
beslist, dat is een belangrijk verschil.”

In 2002 zat de schrik er bij tegenstanders van de 
euthanasiewet volgens Distelmans echt in. “Sceptici 
dachten dat iedereen euthanasie zou aanvragen”, 
zegt hij. “Maar eigenlijk komt euthanasie helemaal 
niet zo vaak voor.” Wel is het aantal gevallen van 
palliatieve sedatie verdubbeld: “Artsen zijn zich meer 
bewust geworden van het zinloos lijden van een 
patiënt.” 

Dat de euthanasiewet er is, is een stap in de 
goede richting. Maar volgens Distelmans zijn er 
wel wat tekortkomingen. Zo is de wet nog steeds 
niet uitgebreid naar patiënten die wilsonbekwaam 
worden. “Neem nu het voorbeeld van dementie: 
in ons land leven ongeveer 200.000 mensen met 
dementie. Het is de ziekte van de 21ste eeuw en daar 
komt nog bij dat onze medische technologieën steeds 
verbeteren en mensen dus langer blijven leven. We 
zijn de eerste generatie die ouder wordt dan 80 jaar 
en toch kunnen we zelf niet over ons levenseinde 
beslissen als we wilsonbekwaam worden.” De wet 
stelt namelijk dat wie euthanasie wil het niet alleen 
via een schriftelijk verzoek moet bevestigd hebben, 
maar ook nog eens op het moment zelf moet kunnen 
aangeven euthanasie te willen. In het geval van 
dementie is dat op een bepaald moment niet meer 
mogelijk. Wie toch zelf wil beslissen wanneer hij of 
zij sterft, kan er nu enkel voor kiezen om te vroeg te 
sterven, in een beginstadium van de ziekte. 

“De wet moet dus dringend veranderen en niet alleen 
voor mensen met dementie, maar ook voor wie 
bijvoorbeeld een hersenbloeding krijgt en daardoor 
wilsonbekwaam wordt”, vindt Distelmans. De enige 
situatie waarin je vandaag euthanasie krijgt als je 
wilsonbekwaam bent, is als je in een onomkeerbare 
coma terechtkomt en voordien verklaard hebt 
euthanasie te willen. Volgens tegenstanders van 
euthanasie is het in zo’n situatie duidelijk dat er 
geen waardig leven meer mogelijk is. Bij mensen 
met dementie zou dat minder het geval zijn. De vraag 
is dan: hoe kunnen artsen bepalen wanneer de 
euthanasie uitgevoerd moet worden bij mensen die 
dement zijn?  

“Het levenseinde  
overkomt ons allemaal  
minstens één keer”

“Filosoof Etienne Vermeersch zei ooit dat hij wou dat 
zijn euthanasie uitgevoerd werd zodra hij zijn familie 
en vrienden een maand lang niet meer herkende”, zegt 
Distelmans. “Wat als je op dat moment glimlachend 
van een ijsje zit te genieten op een zonnig terras, vroeg 
ik hem. Hij verklaarde dat hij dan nog steeds zou willen 
dat euthanasie uitgevoerd werd, maar op dat moment 
zal waarschijnlijk geen enkele arts dat willen doen. 
Artsen zijn ook nooit verplicht om euthanasie uit te 
voeren. Als dezelfde patiënt een maand later elke dag 
in bed doorbrengt en niet meer zit te glimlachen, dan 
kan een arts zich wel baseren op de wilsverklaring 
van de patiënt om euthanasie uit te voeren. Helaas is 
dat met de huidige wetgeving niet mogelijk, omdat de 
patiënt op dat moment al wilsonbekwaam is.”

Wat wel mogelijk is, is om op voorhand een negatieve 
wilsverklaring in te vullen. In zo’n negatieve 
wilsverklaring kan je vastleggen welke behandelingen 
je later wilt weigeren. Dat kan bijvoorbeeld 
sondevoeding zijn. 

Naast de negatieve wilsverklaring en de wilsverklaring 
voor euthanasie kan je in België nog drie 
wilsverklaringen voorafgaand opstellen. Heb je die 
ingevuld, dan moeten artsen en zorgverleners later 
met jouw wil rekening houden, wanneer je die zelf niet 
meer kunt uitdrukken. Weet je niet wat je opties zijn en 
wat je wilt invullen? LEIF biedt gratis LEIF-plannen aan 
of vraag naar informatie in een LM-kantoor of LEIF-punt 
in je buurt.

Wat is LEIF? 
Bij de invoering van de nieuwe euthanasiewet en de wet betreffende de 
palliatieve zorg werd al snel duidelijk dat zorgverleners, patiënten en 
hun familie niet genoeg vertrouwd waren met de inhoud van de wetten. 
LEIF, of het LevensEinde InformatieForum, ontstond in 2003 om hen hulp 
aan te bieden bij hun vragen. Vandaag is het doel van LEIF nog steeds 
om te streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij 
respect voor de wil van de patiënt vooropstaat. Om dat doel te bereiken 
leidt LEIF professionele zorgverleners op over de mogelijkheden rond 
palliatieve zorg, de wettelijke en praktische aspecten van euthanasie 
en andere beslissingen over het levenseinde. Over heel Vlaanderen 
zijn ook verschillende LEIF-punten verspreid. Daar kan iedereen 
terecht om laagdrempelig en kosteloos informatie te krijgen over 
levenseindebeslissingen en voorafgaande zorgplanning.

Partnership LM en LEIF  
Sinds kort is LM een partnership aangegaan met LEIF. LM biedt 
onder andere financiële ondersteuning aan LEIF, om de kwalitatieve 
hulpverlening van LEIF te vrijwaren. Daarnaast brengt LM de werking 
van LEIF onder de aandacht, onder meer bij LM-leden. Zo zullen 
binnenkort gratis LEIF-plannen te vinden zijn in de LM-kantoren. In zo’n 
LEIF-plan is alle belangrijke informatie te vinden over de verschillende 
wilsverklaringen. Leden van LM zullen in de LM-kantoren ook terecht 
kunnen met hun basisvragen over een waardig levenseinde en 
voorafgaande zorgplanning. Tot slot vindt in het najaar een infoavond 
plaats over levenseindebeslissingen. 
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Here comes the

SUNMet de zon op onze snoet, gaan 
we een zalige zomer tegemoet! 
Misschien reis je naar tropische 
oorden of tank je liever wat 
vitamine D bij dichter bij huis? 
Wat er ook op de planning staat: 
bescherm jezelf en je gezin 
voldoende tegen de genadeloze 
zon, altijd en overal. Met deze 
producten van Zorgboetiek ben je 
helemaal summerproof.

Op zoek naar een 
specifiek product om  
de zomer in te gaan?  
We helpen je graag 
verder in onze 
Zorgboetiekwinkels in 
Asse, Aalst, Hasselt  
en Roeselare. 
 
Geen Zorgboetiek in  
de buurt? Bezoek dan  
onze webshop op  
www.zorgboetiek.be.

15% 
Geniet van  

ledenkorting!



Natuurlijke zonnecrèmes van Naïf 
De gehele Naïf-lijn is dermatologisch getest 
en bevat geen schadelijke ingrediënten zoals 
microplastics, parabenen en siliconen. Dankzij de 
minerale UV-filter van zinkoxide is je huid klaar 
voor de zonnestralen, zonder inwerktijd. Door de 
verzorgende oliën smeer je deze zonnecrèmes 
makkelijk uit zonder dat er een witte waas 
achterblijft. Bovendien zijn de Naïf sunscreens 
waterbestendig en beschikbaar in SPF 30 en SPF 
50. Na het zonnen gebruik je de Cooling Aftersun 
Gel die de huid verkoelt en hydrateert met 
natuurlijke aloë vera en plantaardige glycerine.

Ook fijn, de formule is niet vervuilend, waardoor 
de fauna en flora in de zee niet worden aangetast. 
Wist je trouwens dat de verpakking 100% vegan is? 
De tubes bestaan namelijk uit bioplastic op basis 
van suikerriet.

Slimme zonnebrandpaal van  
Naïf X Zorgboetiek
Daguitstap naar de Belgische kust gepland? Maak 
dan zeker een tussenstop bij Surfclub Windekind 
in Koksijde. Daar staat een zonnebrandpaal die jou 
op basis van de UV-index laat weten wanneer je je 
moet insmeren. Die UV-index geeft de intensiteit 
van de zon aan. Bij een UV-index boven de 3 kun je 
gratis Naïf zonnelotion halen bij deze paal. Goed 
voor jou, je familie en de natuur!

UV-werende tent Babyni  
en Aquani Marinière
Wil je je baby comfortabel beschermen tijdens 
zonnige uitjes? Dankzij het eenvoudige pop-up 
systeem van deze speeltentjes ben je in no time 
geïnstalleerd in het park of op het strand. Verder 
maken muggen, wespen en andere insecten geen 
schijn van kans door het uitvouwbare net van fijn 
gaas. De tentjes zijn dankzij de afneembare luifel 
multi-inzetbaar voor gebruik binnenshuis of als 
extra bedje. 

Hete dagen in aantocht? Met het waterdicht 
zeildoek tover je de Aquani-tent om in een 
babyzwembadje. Vouw het tentje makkelijk op en 
neem het in de opbergtas met schouderriem mee 
naar je volgende bestemming.

Check de UV-index
1 Belg op 6 wordt geconfronteerd met 
huidkanker voor de leeftijd van 75 jaar.  
De belangrijkste oorzaak? Blootstelling aan 
UV-straling. Daarom kunnen we het niet genoeg 
benadrukken om jezelf, en zeker je kinderen, 
goed te beschermen tegen schadelijke  
UV-stralen. Op vakantie, tijdens een uitstap,  
maar evengoed in je eigen tuin.

De UV-index meet de kracht van de zon op een 
schaal van 0 (zeer laag) tot 11+ (extreem).  
Het UV-niveau wordt beïnvloed door een aantal 
factoren: tijdstip van de dag, tijd van het jaar, 
bewolking, hoogte, locatie en omringende 
oppervlakten. UV-index van 3 of hoger? 
Bescherm je dan voldoende tegen de zon. 

Dat doe je op 3 manieren: zon weren,  
kleren en smeren.

Zon weren
Blijf tussen 12.00 en 15.00 uur zo veel 
mogelijk uit de zon en zoek de schaduw op. 
Wees ervan bewust dat, zelfs in de schaduw, 
omgevingsstraling van bijvoorbeeld water 
en zand de blootstelling aan UV-stralen 
kunnen verhogen. Baby's en peuters zijn 
het kwetsbaarst door hun dunne huid. Let er 
daarom op dat jonge kinderen niet in de felle 
zon zitten.

Kleren
Hoe dichter de stof geweven is, hoe beter de 
bescherming. Op sommige kleding vind je zelfs 
een aanduiding ultraviolet protectiefactor (UPF). 
Denk ook zeker aan een petje of hoed en een 
zonnebril voor je ogen.

Smeren
Regelmatig smeren met zonnebrandcrème 
is een absolute must bij zonnig weer. Smeer 
30 minuten voor je de zon ingaat rijkelijk 
zonnebrandcrème met ten minste een SPF 30 
en herhaal dit elke 2 tot 3 uur. Smeer jezelf 
opnieuw in nadat je gezweet, gezwommen of 
jezelf afgedroogd hebt.

TIP
De UV-index op jouw plekje in de zon checken?

Download gratis de SunSmart Global UV-app! 
Meer informatie? Surf naar www.uv-index.be.



Doe de
     tekencheck!

Buiten geweest? Doe elke avond een tekencheck! 
Teken? Je kent ze wel, die zwartbruine beestjes 
die eruitzien als een klein puntje met pootjes. 
Als je ze niet verwijdert, worden ze snel groter. 
Een tekenbeet is pijnloos, je voelt ze dus niet op 
je lichaam, maar ze kunnen wel gevaarlijk zijn. 
Bovendien houdt een teek van warme plekjes 
zoals knieholtes, liezen, bilspleten, haarlijnen, 
navels, oksels, … Kortom, plekjes waar je ze niet 
snel opmerkt. 

Teken komen vooral voor in bossen, heides, 
parken, tuinen en zelfs duinen. Ze klimmen of 
kruipen op hoog gras, varens en lage struiken van 
20 tot 70 centimeter hoog. Eenmaal de teek op je 
lichaam zit, kruipt het beestje verder, op zoek naar 
een geschikte plaats om zich vast te hechten.

Teken zijn vooral actief tussen maart en oktober, 
maar kunnen eigenlijk het hele jaar door 
voorkomen als het buiten warmer is dan  
7 tot 10 graden. Het is dus aangeraden om elke 
avond jouw lichaam, dat van je kind(eren) en je 
huis(dieren) op teken te controleren als je in het 
bos, in een park of in de duinen bent geweest. 
Teken houden van warme plekjes, maar kunnen 
zich eigenlijk overal op je lichaam nestelen.  
Hou je ogen dus goed open en controleer overal!

 



Waarom verwijderen? 
Niet alle teken zijn gevaarlijk. De meeste 
mensen worden dan ook niet ziek van een 
tekenbeet. Maar sommige teken kunnen wel 
bacteriën of virussen dragen. Als zo'n teek je 
bijt, kan de bacterie of het virus in je lichaam 
terechtkomen. De meest voorkomende ziekte 
is de ziekte van Lyme. Een teek kan jou ook 
besmetten met het tekenencefalitis-virus of 
TBE, waardoor je een hersen(vlies)ontsteking 
kunt krijgen, al komt dat virus minder  
vaak voor. 

Hoe verwijderen? 
Het is belangrijk om een teek in één beweging 
uit de huid te trekken. Gebeurt dat niet, 
dan kan de teek braken, wat het risico op 
besmetting verhoogt. 

Een teek verwijderen doe je het best met een 
tekenverwijderaar, zoals een tekenkaart. 
Hou de tekenkaart dan dicht tegen je huid 
en probeer met de kaart de teek bij de kop 
vast te houden. Knijp vooral niet in het 
achterlichaam. Verwijder de teek dan in 
één beweging. Druk de teek zeker niet plat 
en gebruik geen alcohol, jodium, zeep, 
ether of olie. Wat je best ook niet doet, is 
de teek verbranden of aan de teek draaien. 
Nadat je de teek verwijderd hebt, is het 
belangrijk om het wondje goed te verzorgen 
en het te ontsmetten met een waterachtig 
ontsmettingsmiddel om infecties te 
vermijden.  

Let tot een maand na de tekenbeet op 
mogelijke symptomen van de ziekte van 
Lyme, zoals rode, ringvormige plekken op 
de plaats van de tekenbeet. Zulke plekken 
verschijnen meestal na enkele dagen 
of weken. Bij mensen met een donkere 
huidskleur zijn de plekken eerder blauw. 

De ziekte van Lyme is een infectieziekte die 
op de mens wordt overgedragen door de beet 
van een teek, geïnfecteerd met de bacterie 
Borrelia burgdorferi. Na een tekenbeet loop 
je ongeveer 1 tot 2 procent kans om de ziekte 
van Lyme te krijgen. 

Een besmetting met de ziekte van Lyme 
verloopt in verschillende fasen. Enkele dagen 
of weken na een tekenbeet verschijnt er een 
typische huiduitslag rond het letsel. Die 
uitslag is meestal niet pijnlijk, maar kan wel 
lichte jeuk of een brandend gevoel geven. 
Ook symptomen die lijken op griep (koorts 
met spier- en/of gewrichtspijn) kunnen het 
gevolg zijn van een tekenbeet. Als de infectie 
niet tijdig wordt opgemerkt en behandeld, 
kunnen in een later stadium neurologische 
symptomen zoals vergeetachtigheid of 
een verminderde eetlust ontstaan,  net als 
spier- en gewrichtspijnen, zwelling van de 
gewrichten en pijn rond de pezen. 

Wat is de ziekte 
van Lyme?
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Wanneer ga je best  
naar de huisarts? 
Ben je gebeten door een teek maar merk je een maand 
later geen symptomen van de ziekte van Lyme op? Dan 
hoef je verder niks meer te doen. 

Heb je echter een vermoeden dat de teek je besmet 
heeft met de ziekte van Lyme of zat de teek langer 
dan 24 uur op je huid vast? Ga dan zeker bij je 
huisarts langs. Hij of zij kan je een kuur antibiotica 
voorschrijven. 

Hoe vermijd je een tekenbeet? 
Een tekenbeet vermijden is moeilijk, toch zijn er 
enkele dingen die je kunt doen om de kans op 
een beet te verminderen. Blijf bijvoorbeeld zo veel 
mogelijk op de paden in een bos of park. Een andere 
tip is om kleding te dragen die je armen en benen 
bedekken en gesloten schoenen aan te doen. Je kunt 
eveneens je broekspijpen in je kousen stoppen en een 
petje opzetten.
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“Het is niet de 
vrijwilliger die telt,  

maar degene die zijn 
of haar verhaal wil 

vertellen”

Word vrijwilliger  
bij Kom op  
tegen Kanker! 

Bij Kom op tegen Kanker kan je op zeven 
verschillende manieren aan vrijwilligerswerk doen. 
Donald is meestal aanwezig op de infomomenten: 
“Om de 2 of 3 maanden ben ik aanwezig op een 
infomoment. Tijdens zo’n bijeenkomst nodigen 
we professionele sprekers uit die over specifieke 
thema’s praten. Het is ook een goed moment 
om met een kopje koffie of thee te praten met 
lotgenoten of vrijwilligers. Iedereen is er welkom, 
maar er zijn vooral mensen aanwezig die iemand 
kennen met kanker, zelf ziek zijn geweest of nog in 
behandeling zijn.” Donald is dan een luisterend oor 
voor wie er nood aan heeft. “Als vrijwilliger dring 
je jezelf nooit op. Aanwezigen moeten de tijd en 
ruimte krijgen om hun verhaal te delen. Ook als ze 
er liever niet over willen praten, is dat oké. Het is 
dan ook niet de vrijwilliger die telt, maar degene 
die zijn of haar verhaal wil vertellen.”

Na een jarenlange loopbaan als opvoeder in het 
bijzonder onderwijs was het sociaal engagement 
van Donald Dewagtere nog niet uitgedoofd. Hij 
besloot om vrijwilligerswerk te doen voor Kom 
op tegen Kanker en dat doet hij, 10 jaar later, 
nog steeds met veel enthousiasme

Donald weet waar hij het over heeft, zijn vrouw 
vocht 20 jaar lang tegen kanker, maar verloor 
uiteindelijk haar strijd. Toch vertelt Donald daar 
zelden over tijdens infomomenten. “Tenzij mensen 
daar zelf naar vragen, praat ik niet over mijn vrouw. 
Ik denk wel dat ik mensen goed begrijp door mijn 
eigen ervaringen, maar het is belangrijker om te 
luisteren naar hun verhaal.”

Om vrijwilliger te worden, volgde Donald een 
basisopleiding van enkele dagen. Tijdens die 
opleiding leerde hij hoe je als vrijwilliger informatie 
geeft, naar mensen luistert en hen ondersteunt. 
“Ik vond dat een leuke opleiding en heb toen veel 
bijgeleerd. Dankzij de professionele begeleiding 
van Kom op tegen Kanker kan je als vrijwilliger ook 
groeien en verschillende opleidingen volgen.”

“Daarnaast staat er steeds een coördinator klaar 
voor de vrijwilligers”, zegt Donald. “En af en 
toe komen we samen met alle vrijwilligers uit 
een bepaalde regio. Dan gaan we samen iets 
eten en drinken, dat is altijd tof!” Mooie extra’s, 
maar Donald benadrukt dat hij vooral de job als 
vrijwilliger leuk vindt: “Het is heel boeiend en je 
krijgt er veel voor terug. Het gevoel dat je iemand 
verder hebt kunnen helpen of dat iemand zijn of 
haar hart bij jou heeft kunnen luchten, dat is altijd 
fijn.”

Ook 
vrijwilliger 
worden? 
Kom op tegen Kanker is altijd op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers in jouw buurt! 
Je kunt op zeven verschillende manieren 
aan vrijwilligerswerk doen, (bijvoorbeeld 
als zorgvrijwilliger, als actievoerder, op 
evenementen,…), dus er zit vast en zeker iets 
tussen voor jou! 

Op www.komoptegenkanker.be vind je alle 
informatie over vrijwilligerswerk.
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“Mijn verzorgenden zijn 
letterlijk mijn rechterhand”

Helga (54): “In juli is het 6 jaar geleden dat Erik een herseninfarct 
kreeg. We schrokken, niemand had het verwacht. Erik lag, zoals 
gewoonlijk, te rusten na een nachtshift. Ik maakte hem wakker, 
maar hij viel bij het rechtstaan. Yoni, onze dochter, merkte dat er 
iets niet klopte en we belden een ambulance. Zijn toestand was 
kantje boord, maar na de operaties kwam hij erdoor.”

Handige Erik
Door het infarct raakte de rechterzijde van Eriks lichaam verlamd 
en heeft hij afasie (een spraak- en taalstoornis), waardoor praten 
moeilijker gaat. Na 8 intensieve revalidatiemaanden in het 
ziekenhuis kon Erik terug naar huis, bij Helga en zijn dochters  
Yoni (27) en Kiani (24). Helga: “In het begin waren we heel 
onzeker over wat er zou veranderen. We leerden toen om ons niet 
te focussen op wat je niet hebt, maar te denken aan wat wél kan.”

Laat kunnen nu net op de eerste bladzijde van Eriks woordenboek 
staan. Zich met één hand aankleden, wassen, zijn veters strikken, 
af en toe alleen stappen … als het kan, doet hij het zelf.

Helga: “Erik was altijd al de handige Harry in huis. Zelfs met één 
hand is hij nog handiger dan ik met twee (lacht).” 

Rechterhanden Katia, Bo & Tina
Helga werkt op de personeelsdienst bij thuiszorgorganisatie 
i-mens. Ze kan rekenen op de hulp van verzorgenden Katia, Bo of 
Tina om Eriks verzorging over te nemen. ‘s Ochtends komt één van 
hen langs om Erik te wekken, zijn ontbijt klaar te maken, hem zijn 
medicatie te geven en hem klaar te maken voor de dag: wassen, 
aankleden en scheren. De verzorgenden helpen ook bij enkele 
huishoudelijke taken zoals afstoffen, wassen en strijken.

“Erik is bij hen in goede handen is en dat stelt me gerust. We 
hebben hen nodig, want zonder hun hulp geraakt Erik zijn bed 
niet uit. Ze zijn letterlijk en figuurlijk zijn rechterhand. En wanneer 
ik thuiskom na het werk is alles opgeruimd en is de tafel gedekt. 
We zijn zo dankbaar voor hun hulp,” vertelt Helga.

Deel van de familie
Dochter Yoni: “De verzorgenden zijn als familie geworden. Zij en 
papa lachen de hele tijd. Het is tof om papa zo’n plezier te zien 
hebben.” 

En of er plezier is bij Erik thuis. “Erik en ik zijn ongeveer even oud. 
In het begin was het voor hem niet zo evident om zijn volledige 
hygiënische verzorging door een leeftijdsgenoot te laten doen. 
We vertrouwen elkaar nu volledig en kunnen het goed met elkaar 
vinden,” vertelt Katia. 

Naar concerten, gezellig uit eten, samen reizen ...  
Het herseninfarct waardoor Erik (54) aan zijn rechterkant verlamd 
werd, bracht veel veranderingen met zich mee, maar de gezellige 
sfeer thuis bleef. Erik, zijn vrouw Helga en hun kinderen genieten 
van de kleine dingen en van elkaar. Verzorgenden Katia, Bo en 
Tina zorgen voor ondersteuning.

Kan de gezinszorg  
van i-mens ook voor 
jou een meerwaarde 

betekenen?
Neem dan vrijblijvend contact op via  

www.i-mens.be/gezinszorg  
of 078 15 25 35.
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Goed voor je hart = goed voor je hersenen

Een gezonde leefstijl kan het risico op dementie 
verminderen. Gezonde voeding, matig zijn met alcohol, 
bewegen en cognitief en sociaal actief blijven (bijvoorbeeld 
een engagement in een vereniging en goede fysieke 
contacten), leiden tot een betere hersengezondheid. En ze 
zijn ook goed voor een betere cardiovasculaire gezondheid.

Meer info: 2voordeprijsvan1.be

ACTUALast van rugpijn?

Misschien gebruik jij je rug op een verkeerde 
manier zonder dat je dat bese� . Denk aan het 
oprapen van een voorwerp met een gebogen 
rug, het onderuitgezakt zitten in de zetel, 
een kromme houding bij het afwassen, ... Je 
houding wordt bepaald door de spieren die 
je het vaakst gebruikt, je beroep (zittend of 
staand), de invulling van je vrije tijd (tv-kijken 
of sporten), ... 

Wil je weten wat je er zelf aan kan doen?
Raadpleeg onze nieuwe brochure op
www.lm.be > publicaties (onder aan in de 
blauwe balk) > brochures > Last van rugpijn?

Barbecue in de tuin? Bescherm je tegen 
uv-straling

We beschermen ons tegen de zon als we op vakantie 
gaan in het buitenland of aan zee, maar vaak niet in 
onze eigen omgeving. Toch is het belangrijk om je ook te 
beschermen bij het tuinieren, sporten, picknicken, een 
terrasje doen of barbecueën. 

Om te weten wanneer je je moet beschermen raadpleeg 
je de uv-index. Die meet het niveau van de zon 
(zonkracht) en wordt uitgerukt op een schaal van 0 
(zeer laag) tot 11+ (extreem). Bij een uv-index vanaf 3 
en hoger is zonbescherming aanbevolen omdat dan de 
uv-straling schade toebrengt aan je DNA.

Meer info: uvindex.be
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Elektronisch betalen bij je zorgverstrekker: 
altijd mogelijk

Had jij bij jouw dokter, kine of andere zorgverstrekker nog niet 
de mogelijkheid om elektronisch te betalen? Dat zal veranderen 

vanaf 1 juli.  Vanaf 
dan zal je bij elke 
zorgverstrekker 
de mogelijkheid 
hebben om 
elektronisch te 
betalen. Zowel in 
de praktijk als op 
huisbezoek.

Meer info: economie.fgov.be
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“Dementie, we kunnen er zelf iets aan doen”
40% van het aantal personen met dementie zou vermeden kunnen worden door 

een gezonde leefstijl, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Daar hoort 
een woordje uitleg bij. Wat er precies in onze hersenen gebeurt en in welke mate 

we zelf kunnen ingrijpen bij dementie, dat legt Johan (74) ons kraakhelder uit. 
We zouden het haast vergeten: Johan kreeg in 2019 zelf de diagnose alzheimer. 

Volg hier een snelcursus van een charismatisch lesgever.

"‘Johan, hoe gaat het met u?’ 
Het is een vraag die vele 
mensen niet durven te stellen 
omdat ze de ziekte niet 
kennen en niet weten hoe ze 
ermee moeten omgaan"



www.lm.be /mei-juni 2022

Getraind brein
Johan: “Ik heb een graduaat chemie behaald, maar 
ik ben mijn hele leven verder blijven studeren. Ik gaf 
vormingen over het productieproces en ontwikkelde 
opleidingsprogramma’s voor bedienden en kaderleden in 
een gerenommeerd staalbedrijf. Ik zou werken tot mijn 60 
jaar, maar op 59-jarige lee� ijd merkte ik dat er iets aan de 
hand was. Ik had een niet-pluis-gevoel.”  

Eerste symptomen
Johan: “Ik gaf al 20 jaar dezelfde opleidingen. Ik kon ze dus 
al spelend vertellen. Tot ik af en toe een vorm van black-out 
had. Dan was ik even de draad kwijt, ik wist niet meer wat 
ik gezegd had en hoe ik verder moest. Ik was ongerust en 
ging op zoek naar informatie.”

Score van 57% op geheugentest
Johan: “Ik deed een online geheugentest bij Alzheimer 
Nederland, een Nederlandse stichting die zich inzet voor 
een beter leven met en een toekomst zonder dementie. 
De test toetst naar geheugen, intelligentie, taal en 
concentratie, kortom de cognitieve vaardigheden die
ons in staat stellen om informatie op te nemen en te 
verwerken. Ik scoorde 57% en kreeg het advies voor 
onderzoek.” 

Opluchting, rouw, aanvaarding
Johan: “De resultaten van dat onderzoek, een hersenscan 
en een lumbaalpunctie bevestigden mijn vermoeden: ik 
had alzheimer. Mijn eerste reactie was opluchting: ik wist 
wat het was. Maar ik wist niet wat me te wachten stond. 
Ik heb dan ook veel opzoekingswerk gedaan. Vervolgens 
kwam ik in een rouwproces terecht. Daarna was het een 
kwestie van het verlies te aanvaarden en een nieuwe 
start in het leven te nemen. Sommige mensen hebben de 
neiging om het te ontkennen of er niet over te spreken, 
maar mijn vrouw en ikzelf hebben de ziekte snel aanvaard. 
Samen met de kinderen zouden we er het beste van 
maken.” 

Schadelijke eiwitten
Johan: “Bij het ouder worden gaan de hersencellen 
krimpen. Bij een normaal verouderingsproces krimpen je 
hersenen op tien jaar tijd met 5%. Daardoor word je wat 
meer vergeetachtig en trager. Bij alzheimer zien we echter 
geen normaal verouderingsproces. Schadelijke eiwitten 

stapelen zich op in de hersenen, waardoor ze minder 
zuurstof krijgen. Bijgevolg sterven de cellen af en worden 
de verbindingen in de cellen en tussen de verschillende 
hersengebieden verbroken. De hersencapaciteit 
vermindert en de cognitieve functies worden geleidelijk en 
progressief aangetast.” 

Beweging zorgt voor zuurstof
Johan: “Onze hersenen en ons hart zijn de twee organen 
die het meeste zuurstof nodig hebben om te kunnen 
functioneren. Alles wat we doen voor het hart is ook
goed voor onze hersenen, en omgekeerd. Veel
beweging zorgt voor een betere doorbloeding en 
zuurstofvoorziening voor het hart én de hersenen. Zelf 
deed ik veel aan sport. Ik � etste soms 10.000 kilometer
op een jaar en liep twee marathons, de beste in minder dan 
drie uur.”

"Een gezonde leefstijl betekent niet dat
je geen dementie kan krijgen. Maar
je kan het wel uitstellen en het
ziekteverloop vertragen"

Ziekte uitstellen en ziekteproces 
vertragen
Johan: “Een gezonde leefstijl betekent niet dat je geen 
dementie kan krijgen. Als je een hoog risico hebt, 
bijvoorbeeld door hoge lee� ijd, krijg je het 
toch. Maar je kan de ziekte wel uitstellen en het 
ziekteverloop vertragen. Beweeg veel, kies voor 
mediterrane voeding, stop met roken, beperk je 
alcoholverbruik, zorg voor vele sociale contacten en 
hou je brein actief. Laat je behandelen bij aandoeningen 
zoals hoge bloeddruk, obesitas, diabetes, depressie of 
slechthorendheid.”

Mijn alzheimer, een hoopvol leven
Johan: “In maart 2021 heb ik beslist om een boek te 
schrijven over mijn ervaringen met alzheimer. ‘Mijn 
alzheimer, een hoopvol leven’ bevat een chronologisch 
dagboek waarin ik mijn ziekteproces beschrijf vanuit mijn 
eigen beleving. Ik blijf schrijven tot de ziekte het me niet 
meer toelaat.”
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Wetenschappelijk discours in
begrijpbare taal
Johan: “In het boek bundel ik ook nuttige informatie 
voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ik leg 
in begrijpbare taal uit hoe de hersenen werken, zodat 
mensen kunnen begrijpen wat er precies gebeurt in het 
hoofd van mensen met dementie en hoe ze er het best mee 
kunnen omgaan.”

"Veel beweging is goed voor het 
hart en zorgt voor een betere 
zuurstofvoorziening voor je hersenen"

Dementie in de maatschappij
Johan: “Dementie is in de maatschappij niet goed gekend. 
Er hangt bovendien een negatieve sfeer en een taboe 
rond de ziekte. Mensen gaan ervan uit dat je meteen 
afgeschreven bent. Daarom besteed ik een hoofdstuk 
aan omgaan met dementie waarin ik focus op erkenning, 
inleving, zingeving en inclusie van personen met dementie. 
Vandaag weten mensen niet hoe ze met de ziekte moeten 
omgaan en gaan het daarom uit de weg. Ze durven me niet 
te vragen: ‘Johan, hoe gaat het met u?’.”

En hoe gaat het met u?
Johan (op dreef): “Heel goed. Al gaan mijn cognitieve 
functies achteruit, ik blijf heel actief en geniet nog van het 
leven. Ik krijg veel steun van mijn vrouw en mijn kinderen, 
van goede vrienden en van geloofsgenoten. Daar ben ik 
dankbaar voor. Dankzij mijn geloofsbeleving blijf ik positief 
en hoopvol in het leven.”

Sociaal engagement
Johan: “Ik ben van jongs af sociaal geëngageerd geweest: 
bij de jeugd- en milieubeweging, als vrijwilliger in de 
armoedebestrijding en in de kerk. Nu wil ik me inzetten
om de ziekte dichter bij de mensen te brengen en zo
het taboe te doorbreken. Daarom ben ik actief in de 
Vlaamse werkgroep van mensen met dementie van het 
Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer 
Liga.”

Boodschap aan allen die met dementie te 
maken krijgen
Johan: “Weet dat er een groot draagvlak van ondersteuning 
bestaat als je met dementie te maken krijgt. Weet ook dat 
er risicofactoren zijn die je zelf in de hand hebt om het 
ziekteverloop te vertragen.”

Ondersteuning
Mantelzorgers (partner, broer, zus, zoon, dochter, 
neef, nicht, buurman, …) kunnen terecht bij
Liever Thuis LM voor vragen en vormingen.

02 542 87 09       lieverthuis@lm.be   
T www.lm.be > zorg en ondersteuning > mantelzorg

Word gratis lid van Liever Thuis LM en 
maak kans op een bongobon.
Scan de QR-code en vul het 
inschrijvingsformulier in of neem 
telefonisch contact met ons op. 

Personen met dementie en hun mantelzorgers kunnen 
voor administratieve en psychosociale ondersteuning 
terecht bij de Dienst Maatschappelijk Werk van 
LM via www.lm.be > zorg en ondersteuning > Dienst 
Maatschappelijk Werk.

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en 
Alzheimer Liga Vlaanderen bieden een
psycho-educatiepakket ‘dementie en nu’ aan.

Mijn alzheimer, een hoopvol leven

Het boek bestaat uit 18 hoofdstukken en omvat onder 
meer een chronologisch dagboek, een synthese van 
nuttige informatie over dementie en nuttige tips over 
hoe je kan omgaan met de ziekte.

Wens je meer info? Neem contact op met het 
Expertisecentrum Dementie Vlaanderen via
www.dementie.be
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MET LM BELEEF JIJ EEN MOOIE ZOMER

Reservaties en voorwaarden: 050 41 42 24 
info@liberty-blankenberge.be  •  www.liberty-blankenberge.be  •  Volg ons op

“Heel goede bedden. 
Propere kamers. 
Rustig. Energiebewust. 
Betaalbaar.”

“Gemakkelijk bereikbaar 
met de trein. Centraal 
gelegen, dicht bij de 
winkels en de zee.”

“Heerlijke keuken en vlotte 
bediening.”

“Vriendelijk personeel. 
Familiale sfeer.”

OP
KAMP MET 
CREJAKSIE

www.crejaksie.be

Laatste plaatsen! Boek snel je vakantiekamp. Crejaksie hee�  voor ieder wat wils: dierenvrienden, 
zonnekloppers, actieve ravotters, adventure seekers, strandlie� ebbers, musicalsterren, 
watersporters en creatievelingen. Iedereen welkom! 

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

Inschrijving via www.crejaksie.be

Vakantiehuis 
Liberty: 

alleen maar
troeven
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Zoveel LevensMomenten, zoveel voordelen
Wie lid is bij LM, weet het: wij zijn er voor ieder LevensMoment. Bij elk LevensMoment hoort een 
verhaal, én een fi nancieel voordeel. Laat je inspireren door jonge ouders Aurélie en Jana, Lieze en 
haar kindjes Ellie, Max en Cas, mama Eddy, koppel Clementine en Jesse, golfer Eddy en tiener Faey.

Eddy geeft  borstvoeding

“Borstvoeding is een moment van ons twee. Ik vind het empowering dat ik mijn 
kind kan voeden met mijn eigen lichaam. Voor mij heeft  borstvoeding het prille 
ouderschap heel aangenaam gemaakt.”

Luister naar het verhaal van de jonge mama op www.lm.be > 
LevensMomenten

LM gee�  een borstvoedingspremie tot 375 euro.
Check de voorwaarden op www.lm.be > terugbetalingen > 
borstvoedingspremie.

Faey draagt een beugel

“Ik trek me mijn beugel niet aan om te skaten. Veel kinderen dragen een beugel. 
Het is een beetje het nieuwe normaal geworden.”

Luister naar het verhaal van de skatende tiener op www.lm.be > 
LevensMomenten

LM gee�  een terugbetaling voor orthodontie tot 1.050 euro.
Check de voorwaarden op www.lm.be > terugbetalingen > 
orthodontie.

Clementine en Jesse gebruiken een voorbehoedsmiddel

“We hebben nog geen kinderwens. Clementine gebruikt al een tijdje de pil.
We zien wel wat de toekomst brengt.”

Luister naar het verhaal van het jonge koppel op www.lm.be > 
LevensMomenten

LM gee�  een terugbetaling voor anticonceptiemiddelen tot 30 euro 
per jaar. Check de voorwaarden op www.lm.be > terugbetalingen > 
anticonceptie.

 

 

JBorstvoedingspremie

 

 

JTerugbetaling
orthodontie

JTerugbetaling
anticonceptie
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Aurélie en Jana genieten van het prille ouderschap

“Kort na de geboorte had Felix een urineweginfectie, waardoor hij een week 
in het ziekenhuis heeft  gelegen. Dat deed ons beseff en hoe belangrijk een 
hospitalisatieverzekering is.”

Luister naar het verhaal van de kersverse ouders op www.lm.be > 
LevensMomenten

Bij LM ontvang je een royaal geboortepakket. 
Check de voorwaarden op www.lm.be > terugbetalingen > 
zwangerschaps- en geboortevoordelen.

Voor kinderen jonger dan 8 jaar biedt LM een GRATIS hospitalisatie- 
en tandzorgverzekering. Check de voorwaarden op www.lm.be > 
goed verzekerd > Hospitaal-Plus

Ellie, Max en Cas dragen een bril

Ellie: “Toen we op de trampoline sprongen, zat ik met mijn voet tegen de bril 
van Max. Plots was het glas eruit.”

Max: “Ik heb het glaasje er terug ingezet. Mama wist het niet.” 

Mama Lieze: “Ondertussen zijn we al aan een aantal brillen toe.
Een tussenkomst is steeds welkom.”

Luister naar het verhaal van de broertjes en het zusje op
www.lm.be > LevensMomenten

LM gee�  een terugbetaling voor brillen en lenzen.
Check de voorwaarden op www.lm.be > terugbetalingen > optiek

JTerugbetaling
brillen en lenzen

JTerugbetaling sport

JRoyaal geboortepakket

Eddy houdt van golfen

“Het is leuk om een sport te beoefenen die niet leeft ijdgebonden is. Zo kan ik het 
samen met mijn kleindochter doen. Ik blijf golfen zolang ik kan. Sporten maakt 
je mentaal vrij. Ook de sociale contacten zijn belangrijk.”

Luister naar het verhaal van de enthousiaste golfer op www.lm.be > 
LevensMomenten

LM gee�  een terugbetaling voor sport.
Check de voorwaarden op www.lm.be > terugbetalingen > sport.

Ontdek meer op www.lm.be > LevensMomenten
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Dokterskosten op vakantie? Terugbetaald!
Als lid van LM kan je rekenen op terugbetaling van je medische kosten als je in het buitenland 
ziek of gewond bent. Zorg er voor dat je de Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK) op zak hebt 
en het nummer van de Mutas-alarmcentrale. 

Waarom is de EZVK-kaart belangrijk?

De Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) bewijst dat je in orde bent met 
de verplichte ziekteverzekering. Als je de EZVK-kaart voorlegt, worden de 
kosten rechtstreeks verrekend met het ziekenfonds.

Hoe vraag ik de EZVK-kaart aan?

Vraag je EZVK tijdig aan voor je vertrekt. Dit kan op drie 
manieren:
1. Via het aanvraagformulier op de website: www.lm.be >

goed verzekerd > medische reisbijstand > Europese 
ziekteverzekeringskaart 

2. Via het e-Loket: www.lm.be > e-Loket
3. Ga langs bij je LM-kantoor.

In welke landen
kan je terecht met
je EZVK?

In de EU-landen en in 
IJsland, Liechtenstein, 
Noorwegen en 
Zwitserland is je 
medisch noodzakelijke 
zorg volledig 
of gedeeltelijk 
terugbetaald met je 
EZVK.

Voor wie de EZVK aanvragen?

Vraag de kaart aan voor elk gezinslid.

Europese 
ziekteverzekeringskaart 
verloren of vergeten?

Geen probleem. Download 
je EZVK via het e-Loket en 
bewaar de pdf op je gsm. 
Zo heb je altijd een extra 
digitale versie op zak. 

Surf naar: www.lm.be > 
e-Loket

Vraag een factuur en betaalbewijs

In sommige landen is de zorg gratis. 
Moet je toch betalen, bezorg dan bij 
thuiskomst aan je LM-kantoor: 

- de originele facturen en 
betalingsbewijzen;

- volledig ingevulde verklaring op eer;

- een kopie van je geneesmiddelenvoor-
schri�  en je behandeling (bv. kine).

Alleen voor dringende en 
noodzakelijke zorg

De terugbetaling geldt enkel bij 
dringende of noodzakelijke medische 
zorg en als je tijdelijk in het buitenland 
verblij�  (vakantie, werk, studies,…). De 
EZVK dekt geen geplande medische zorg 
in het buitenland. Als je reist met de 
bedoeling om je te laten behandelen, dan 
worden je medische kosten niet gedekt.
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Word je niet opgenomen, maar ga je naar de 
dokter of de apotheek?

Wanneer je jouw EZVK voorlegt bij een 
dokter of zorgverstrekker (bv. apotheek) 
in het buitenland, dan gelden dezelfde 
terugbetalingstarieven als voor de inwoners 
van dat vakantieland.

Dankzij medische reisbijstand Mutas krijg 
je deze medische onkosten meestal ook 
terugbetaald als je aan de voorwaarden voldoet. 
Daarom is het belangrijk om steeds de Mutas-
alarmcentrale te contacteren bij onvoorziene 
medische zorg in het buitenland. Zo kan de 
terugbetaling van alle medische kosten achteraf 
wat vlotter verlopen.

CHECKLIST

Niets vergeten? Met de checklist vertrek je zonder 
zorgen op vakantie. 

Download gratis de brochure op www.lm.be > 
goed verzekerd > medische reisbijstand > brochure

Meer info: www.lm.be > goed verzekerd > medische reisbijstand

Word je opgenomen in een openbaar ziekenhuis in het
buitenland?

Leg de EZVK voor aan de opnamedienst. Het ziekenhuis zal 
de kosten dan rechtstreeks verrekenen met het buitenlands 
ziekenfonds.*

Meld de ziekenhuisopname binnen de 48 uur aan de Mutas-
alarmcentrale. Mutas regelt alle kosten die verbonden zijn aan
je opname.

De Mutas-alarmcentrale
is 24/24u bereikbaar

0032 2 272 09 00

  assistance@mutas.be

T www.mutas.be/online/nl

Word je opgenomen in een privéziekenhuis in het 
buitenland?

Je EZVK wordt niet aanvaard in een privéziekenhuis
in het buitenland. Je zal zelf de honoraria moeten 
betalen.

Neem onmiddellijk contact op met de Mutas-
alarmcentrale.

* Het zorgstelsel verschilt van land tot land. 
Hou er rekening mee dat buitenlandse 
zorgverleners niet verplicht zijn om de
EZVK te aanvaarden. 
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JLM, jouw ziekenfonds 
voor ieder LevensMoment 
Wie lid is bij LM, weet het: we zijn er voor jou 
op ieder LevensMoment. En bij elk LevensMoment 
hoort een financieel voordeel. 

www.lm.be




