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Beugel of 
blokjes?

Zorg voor je tanden

Goed gevoel
Ingrid (78) doet 
aan aquagym

Op vakantie!  
Naar de 
zon ...

Tandzorg
Hoe kan LM 
je helpen?
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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 
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Goed gevoel
Wanneer zijn wij blij? Als onze leden zich 
goed voelen! In elke editie zetten we het 
verhaal van een LM MUTPLUS.be-lid in 
de kijker. Voor de ene herkenbaar, voor 

de andere een bron van inspiratie.

“In het 
water voelt 
alles lichter, 

heerlijk om zo 
te bewegen”

3

Zet je net 
als Ingrid 

in beweging! 
Wie sport bij 

een erkende sportclub, 
-dienst of –infrastructuur 

krijgt via LM MUTPLUS.be een 
tegemoetkoming van 40 euro

op het lid-, inschrijvings- of 
abonnementsgeld. 

Klaar voor de zomer? 
Ingrid Reynders uit Jette 

alvast wel. Ze is 78, maar voor 
ons poseerde ze zonder blozen 

in badpak! En terecht, want 
ze voelt zich goed in haar vel. 

Om fi t te blijven, doet ze op 
dinsdag aan aquagym. Een 
deeltje van dat abonnement 

krijgt ze terugbetaald via 
onze tussenkomst ‘Sport’. 
p Lees haar verhaal op 

www.lm.be.
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Tandzorg

Een beugel of blokjes nodig ?

Een orthodontische behandeling is niet alleen 
belangrijk voor je gebit. Een verkeerde stand van de 
tanden zorgt vaak voor problemen met je uitspraak, 
een moeilijke spijsvertering of zelfs je ademhaling. 

LM maakt de kosten draaglijker voor je kind, want  
 wij betalen tot 1.050 euro terug voor deze  
orthodontische behandelingen.  Wil je graag 
weten hoe je hiervan gebruik maakt? Lees gerust 
verder of ga naar onze website www.lm.be voor 
meer info. 

Hoe gebeurt de terugbetaling ? 
Je kan een tussenkomst tot 1.050 euro krijgen voor 
een gewone orthodontische behandeling. Die ont-
vang je dan in twee schijven van 525 euro op basis 
van het getuigschrift van de orthodontist.

 De eerste schijf van 525 euro krijg je als je het 
getuigschrift van de orthodontist indient bij de 
start van de behandeling.  

 De tweede tussenkomst ontvang je op het einde 
van de behandeling of wanneer je een zorgcer-
tificaat voor de 18de maandelijkse behandeling 
indient.

Heb je hier recht op ? 
Dien de aanvraag tot tussenkomst bij ons in voor de 
15de verjaardag van je zoon of dochter.  

Faey is een fervent skater en draagt een beugel: 

“Ik ben niet echt fier op mijn beugel, maar 
ik schaam me er ook niet voor. Er zijn heel 
veel kinderen die een beugel dragen. Dat is 
een beetje het nieuwe normaal geworden. Ik 
heb geen idee wat een beugel precies kost, 
maar ik weet wel dat het een hoop geld is.”

Wie een beugel of blokjes draagt, vindt dat ondertussen de normaalste zaak ter wereld. 
Niemand kijkt er nog van op. Orthodontie zorgt ervoor dat scheve tanden een mooie en 
rechte rij vormen. Bij LM ben je op de juiste plaats voor een stevige terugbetaling van die 
behandelingen.

Heb je kosten die niet zijn inbegrepen 
in je verplichte ziekteverzekering?
Dankzij je ziekenfonds geniet je van terugbe-
talingen voor tandextracties, tanden bleken, 
kroon- en brugwerk … Allemaal tandheelkundi-
ge ingrepen die de verplichte ziekteverzekering 
niet terugbetaalt. Hiervoor krijg je tot 20% van 
de kosten terugbetaald, tot maximaal 100 
euro per jaar. 
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1
Wat is Denta Plus?

Denta Plus is de tandzorgverzekering 
van Hospitaal-Plus, de Verzekerings-
maatschappij van Onderlinge Bijstand 
van de Liberale Mutualiteiten. Ze komt 
tegemoet in de kosten voor tandzorgen 
toegediend door een erkende verstrek-
ker. De terugbetalingen worden bere-
kend op basis van de werkelijke kosten 
voor de patiënt na aftrek van andere 
tegemoetkomingen door onder meer de 
verplichte verzekering voor geneeskundi-
ge verzorging en uitkeringen. 

2
Voor welke 

categorieën komt 
Denta Plus tussen?

1. Preventieve tandverzorging
·  100% van het bedrag ten laste van 

de patiënt
2. Curatieve tandverzorging

·  100% van het wettelijk remgeld en 
50% of 80% van de ereloonsup-
plementen (*)

·  Zonder tussenkomst van de ver-
plichte verzekering: 50/80% (*)

3. Orthodontie
·  60% van bedrag ten laste van 

de  patiënt
4. Parodontologie

·  50/80% van bedrag ten laste van 
de patiënt (*)

5. Prothetische behandelingen
·  50/80% van bedrag ten laste van 

de patiënt(*)

Denta Plus 
in vijf vragen

3
Wat is de maximale 

terugbetaling 
per jaar?

In het eerste verzekeringsjaar betaalt 
Denta Plus maximaal 350 euro terug, 
in het tweede verzekeringsjaar is dat 
600 euro, vanaf het derde 1.025 euro.

4
Is er een wachttijd? 

De wachttijd bedraagt in principe  
6 maanden. In het geval van een mutatie 
gelden specifieke bepalingen.  
Voor meer informatie, raadpleeg onze 
website www.lm.be. 

5
Hoe kan ik 

aansluiten bij 
Denta Plus?

LM-leden die de leeftijd van 66 jaar nog 
niet hebben bereikt, kunnen zichzelf en 
hun familieleden verzekeren bij Denta 
Plus. Personen ten laste in de verplichte 
ziekteverzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen kunnen zich 
enkel verzekeren als ook de gerechtigde 
van wie zij ten laste zijn, zich verzekert 
bij Denta Plus.

Met de glimlach naar 
de tandarts? 

Een behandeling aan 
de tanden is nooit leuk, 

maar tandverzorging kan 
ook duur uitvallen. 

Denk maar een 
beugel, brug, kroon 

of implantaat. 
Onze betaalbare 
tandverzekering 

Denta Plus helpt je die 
kosten te dragen.

Hou je 
tandartskosten 
betaalbaar en 
sluit nu aan!

• Wie een kostendekkende 
hospitalisatie verzekering heeft 
bij de VMOB HPLUS (Hospitaal-
-Plus 100/200), geniet 
 een korting van 5%  op de 
 premie voor Denta Plus.

•   Gratis voor kinderen tot  
 en met 7 jaar  als één van beide 
 ouders aangesloten is bij hetzelf-
de verzekeringsproduct (Denta 
Plus).

Voor meer informatie over onze 
tandzorgverzekering kan je de 
dienst contacteren op het  nummer 
02 209 48 22 of per mail op 
 dentaplus@mutplus.be. Je kan ook 
terecht in je lokaal kantoor.

(*) Het bedrag van de tegemoetkoming is 
afhankelijk van gesteld preventief gedrag. Er is 
sprake van preventief gedrag wanneer in het 
verzekeringsjaar voorafgaand aan de aanvraag tot 
tegemoetkoming een terugbetaling is uitgevoerd 
door Denta Plus.
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Goed om weten

Griekenland - Rhodos
Rhodos, het grootste eiland van de 
Dodekanesos, heeft alles om je hart 
te veroveren: goudgele stranden, een 
ongerepte natuur, charmante dorpjes, 
een gastvrije bevolking en eeuwen-
oude monumenten. 

> 8-daagse gegidste groepsreis

> Verblijf in het hotel 
Mitsis Grand Beach***** 
Het hotel is gunstig gelegen aan zee, 
op slechts 15 minuten lopen van de 
oude binnenstad van Rhodos. We 
boekten kamers met een prachtig 
uitzicht op zee.

> All-inclusive 

> Van donderdag 22 september tot 
donderdag 27 september 2022

 (In samenwerking met Sunweb Group Belgium)

OP REIS MET LIBEREUROP vzw

Hoeft de vakantieperiode te stoppen in augustus? Helemaal niet! Via Libereurop en LM 
kan je ook in het najaar nog een mooie reis maken. Meer informatie en inschrijving: 
Libereurop vzw - 02/217.88.63 - libereurop@mutplus.be. 

Canarische Eilanden – 
Gran Canaria 
(enkel volwassenen)
Gran Canaria is het op een na 
grootste eiland van de Canarische 
Eilanden en telt verschillende 
troeven: de droogte van de 
Sahara, het groen van de tropen, 
een combinatie van uitgestrekte 
duinen, gezellige badsteden en een 
bergachtig binnenland.

> 8-daagse gegidste groepsreis

> Verblijf in het hotel 
Grand Canaria Princess**** 
Het hotel is gelegen in het centrum 
van de populaire badplaats Playa del 
Inglés en biedt snelle verbindingen 
met hoofdstad Las Palmas. 

> All-inclusive 

> Van donderdag 10 tot en met 
donderdag 17 november 2022

 (In samenwerking met Sunweb Group Belgium)

Spanje - Mallorca
Op Mallorca, het grootste eiland van 
de Balearen, vindt ieder type reiziger 
wel zijn zin. Het eiland heeft een 
zeer gevarieerd landschap: mooie 
zandstranden, romantische baaien, 
bergen, uitgestrekte velden en 
olijfboomgaarden. 

> 8-daagse gegidste groepsreis

> Verblijf in het hotel 
Fido Tucan**** 
Het hotel bevindt zich midden in 
het centrum van Cala d’Or. Voor een 
dagje strand hoef je niet veel moeite 
te doen: na een paar passen kan je je 
handdoek al uitrollen.

> All-inclusive 

> Van zaterdag 8 oktober tot 
zondag 15 oktober 2022 

 (In samenwerking met Sunweb Group Belgium)
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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"
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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.”

9
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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

11
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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
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