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Vrouwen op de fiets
Heb je het ook al gemerkt? Je ziet steeds meer vrouwen en meisjes op de
fiets. Neen, niet op de stadsfiets naar school of met de elektrische fiets
naar het werk (dat ook natuurlijk), maar op een heuse koersfiets.
En reden die vrouwen tot voor kort mee in de C-ploeg van de wielertoeristen,
dan hebben ze steeds meer hun eigen fietsgroepjes 'ladies only'. Dan
kunnen ze onderweg praten zoveel ze willen zonder scheef bekeken te
worden, en kan het ook al eens gaan over typische vrouwelijke kantjes
en taboes als zadelklachten en menstruatiepijn. Met The Women Peloton
biedt Elke Bleyaert vrouwen en meisjes een platform waar die thema’s
bespreekbaar zijn.
Een initiatief dat we met LM als dé fietsmutualiteit alleen maar kunnen
toejuichen. Nog niet meegefietst in de LM-Classics? Kijk eens op
lm-classics.com welke mooie tochten we dit jaar nog in petto hebben.
Voor de geoefende cyclotoerist tot de gelegenheidsfietser en de gezapige
mountainbiker. Iedereen is welkom! Met vrouwvriendelijke voorzieningen
aan start- en aankomstplaats en onderweg. Deelnemers aan de LM-Classics
kunnen ook sparen voor het unieke LM-wielertenue, uiteraard met een apart
vrouwelijk ontwerp. Ook gewoon te koop in onze LM Zorgshop.
Op de pagina’s Vrij Ondernemen komen ook onze zelfstandigen opnieuw
origineel uit de hoek. Met hondenijsjes, water uit de kraan 2.0 en
hulpmiddelen voor keuken, tuin en badkamer voor personen met een
beperking.
We wensen iedereen veel leesgenot en een prettige
vakantie!

10

The Women
Peloton

04
Mijn voordelen
Jeugd

06
Op de gezondheid van
Lieven Scheire

09
LM testpersonen
Koptelefoon Xtrainerz

13
Ken je recht
Het beding van aanwas

Winnaars!
We kozen vier winnaars uit die het boek ‘Kom op’ van Marc Michils in de
brievenbus kregen. De winnaars zijn: Eva Naessens, Alba Pastells Arimany,
Francinne Van Boxstal en Bianca De Beer. Deze editie kan je het boek van
Bart De Strooper winnen. Lees het interview op pagina 14.
Vorige editie kon je ook kans maken op een testpakket van Ray door je
kandidaat te stellen als LM-testpersoon. Proficiat Karen De Schrijver !
Benieuwd naar recensies van onze testpersonen? Neem een kijkje op
pagina 9.
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MIJN VOORDELEN

JEUGD
NIEUW ! TUSSENKOMST REMGELD VOOR
KINDEREN JONGER DAN 7 JAAR

VAKANTIE VOOR ZIEKE EN MINDERVALIDE
KINDEREN

Kinderen jonger dan 7 jaar met een geldig Globaal Medisch
Dossier, krijgen een terugbetaling van het remgeld.
Dit betekent dat een bezoek aan een geconventioneerde huisarts of specialist volledig gratis is.

LM biedt een vergoeding van 22 euro per overnachting aan
kinderen van 2 tot 18 jaar die lijden aan kanker, mucoviscidose, suikerziekte of obesitas en deelnemen aan een specifiek voor hen ingerichte vakantie. Jaarlijks worden maximum
veertien overnachtingen vergoed. Ook kinderen met een
zorgtoeslag voor specifieke ondersteuningsbehoefte hebben hier recht op.

SPEELPLEINEN EN SPORTVAKANTIES
Neemt je kind tijdens de schoolvakanties deel aan een
speelpleinwerking of sportvakantie (zonder overnachting)?
Dan krijg je tot 100 euro per kalenderjaar. De tussenkomst is
5 euro per dag voor maximaal 20 dagen.

JEUGDKAMPEN
Jongeren van 2 tot 18 jaar die tijdens een schoolvakantie
deelnemen aan een jeugdkamp krijgen een tussenkomst tot
50 euro per kalenderjaar (5 euro per overnachting).
Alle vakanties georganiseerd door erkende verenigingen,
zoals Scouts en Chirokampen, komen in aanmerking.

LOOPFIETS, STEP OF SWIMHERO VOOR
TWEEJARIGEN
LM wil kinderen al op jonge leeftijd in beweging zetten.
Daarom schenken we elke aangesloten tweejarige een loopfiets, step of leuke zwemvest.

OP REIS MET DE KLAS
Wie meer dan 1 schooldag op reis gaat met de klas krijgt een
tussenkomst tot 50 euro. De tegemoetkoming bedraagt
5 euro per overnachting, tot 10 overnachtingen per kalenderjaar. Alle schoolreizen met overnachting komen in aanmerking. Voor kleuters geldt de tussenkomst ook zonder overnachting.

4

NIEUW! SPORTWAARDEBON EN SPORTPRIKKEL

Tot 18 jaar krijg je elk kalenderjaar tot 35 euro terug als je
gaat sporten en lid bent van een erkende sportclub of fitness. Bovendien krijg je ook onze Let’s Move waardebon van
25 euro. Deze waardebon kan je gebruiken voor het aankopen van sportartikelen in de LM Zorgshop.

NIEUW! LOGOPEDIE
LM geeft een tussenkomst van 10 euro per zitting, maximaal
100 zittingen of tot 1000 euro per LM-lid. Dat wanneer er
geen terugbetaling is voorzien in de wettelijke ziekteverzekering of het aantal terugbetalingen is opgebruikt.

BEHANDELING PLASPROBLEMEN BIJ JONGEREN
LM komt voor 50% tussen in de behandeling op voorschrift
van een arts. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro
voor jongeren tot en met 18 jaar.

NIEUW ! ANTICONCEPTIE
Ieder LM-lid krijgt 30 euro per jaar voor de aankoop van
anticonceptiemiddelen zoals de pil, condooms, de spiraal of
andere voorbehoedsmiddelen.
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OP DE GEZONDHEID VAN

“Voor mij draait wetenschap vooral rond
de beleving, niet om iets vanbuiten leren”
					
					
					

Lieven Scheire stond tot eind
juni met zijn theatershow
'DNA' voor uitverkochte zalen.
Daarnaast werkte hij onder
meer mee aan een nieuw
‘Doeboek voor Kleine Nerds’,
een project dat ontstond in
volle lockdownperiode. Het
boek kwam voort uit het idee
om kinderen thuis aan te
zetten tot experimenteren
en knutselen. Zijn eigen
passie voor wetenschap
kreeg hij tijdens zijn vele
ontdekkingstochten thuis.
“Ontdekken hoe iets werkte,
dat was voor mij altijd het
mooiste moment.”

Lieven Scheire (41)
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is comedian, fysicus en wetenschapswatcher. Op het podium en op televisie,
in het Nederlands en in het Engels.
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Er komt een nieuw ‘Doeboek voor Kleine Nerds’ uit, al het vierde in de reeks.
Wat is het succes achter de boeken?
Lieven: “Voor ons draait wetenschap
vooral rond beleving. We zijn zeker
ook blij als het een beetje educatief is,
maar in de eerste plaats gaat het om
beleving, plezier en verrijking. Die toon
zit ook in onze live shows en in onze
podcast. We proberen niet schools te
zijn en je hoeft niet per se iets vanbuiten te leren om ‘flink’ te zijn. We willen
meer inspireren door bijvoorbeeld
Henk Rijckaert iets te laten knutselen
en de lezer enthousiast te maken om
het zelf ook eens uit te proberen.”
Zou het niet wat creatiever kunnen,
die lessen wetenschap en wiskunde
vandaag?
“Ons onderwijs kent zijn oorsprong in
de negentiende eeuw en dat is geëvolueerd op basis van wat het toen was:
braaf neerzitten in de klas, luisteren
naar de autoriteit en dat proberen nazeggen op het examen. Gelukkig zien
we daar al evolutie in, maar de basis
blijft wel hetzelfde. Er wordt ook wel
geëxperimenteerd met andere soorten
onderwijs zoals de Freinet- en Montessori-scholen of het Agora-onderwijs,
waarbij je als leerling niet zozeer luistert naar de leerkracht, maar zelf aan
de slag gaat en hulp vraagt als je ergens op vastloopt. Ik hoop dat we ooit
het ideale schoolsysteem ontdekken,
maar het is een moeilijke zoektocht.
Het hangt natuurlijk ook af van het individuele kind en wat er het best voor
hem of haar werkt.”
Herinner je nog de allereerste keer dat
je door iets wetenschappelijks met
verstomming was geslagen? Gebeurde
dat op school?
“(kordaat) Nee (lacht)! Dat gebeurde
altijd tijdens eigen ontdekkingstochten. Bij ons thuis stonden grote boekenkasten met onder meer ook boeken

over sterrenkunde. Ontdekken hoe
iets werkte, dat was voor mij altijd het
mooiste moment. En die kennis kwam
voornamelijk uit populariserende boeken en niet zozeer vanuit de lessen op
school. Het eerste wat me echt bijbleef
was iets van ruimtemechanica. Op
aarde is het simpel; alles valt mooi
naar beneden. In de ruimte is dat totaal
anders: een voorwerp hangt stil tot je
het een duwtje geeft. Dan begint het
in een rechte lijn te bewegen aan een
vaste snelheid die niet verandert. Als
er een planeet in de buurt is, begint het
af te wijken. Als je het dan afremt tot
de juiste snelheid kan het in een baan
rond die planeet blijven draaien. Het
feit dat dat allemaal uit zo’n elegante
en simpele wetten voortkomt, dat vond
ik toen echt magisch.”

“Ik denk dat je pas echt
beseft wat gezondheid
betekent als het
verdwijnt”
Wat veel kinderen zich afvragen is hoe
je zo slim wordt als Lieven Scheire?
“(lacht) Dat is niet zo moeilijk, je moet
gewoon altijd nieuwsgierig zijn en elke
keer als je je iets afvraagt, het antwoord opzoeken. Als ik een nonfictieboek of een krant lees, dan gaat
dat heel traag, omdat ik constant zit te
googelen, want ik wil er echt alles over
weten. Als het bijvoorbeeld over een
bepaald land gaat, dan zoek ik snel op
waar dat land nu weer ligt, hoe het met
de politiek daar zit… Het is niet heel
efficiënt, maar zo pik je natuurlijk wel
veel op. En als je het nog eens goed
wilt onthouden wat je net gelezen hebt,
moet je het gewoon even aan iemand
anders uitleggen.”
Heel wat jongeren hebben het niet zo
gemakkelijk vandaag en kampen met

depressieve gevoelens. Welk advies
zou je aan hen willen geven?
“Het belangrijkste is dat je herkent
wanneer er iets aan de hand is. Ik
kampte zelf jarenlang met angststoornissen en fobieën die naar boven kwamen op plekken waar ik niet onmiddellijk meer weg kon. Blijkbaar had ik het
als kind al lastig in drukke menigtes, zo
vertelde mijn moeder. Toen ik voor de
eerste keer angstige momenten meemaakte, wist ik totaal niet wat me overkwam; ik dacht dat ik de enige in de
wereld was die dat soort van zottigheid
meemaakte. Ik praatte er dan ook met
niemand over. Maar eigenlijk is het wel
nuttig om dingen zoals overspannen
zijn, faalangst, agorafobie of claustrofobie snel te leren herkennen bij jezelf.
Je kan dan op tijd hulp zoeken, zelf
ingrijpen of het melden bij je huisarts.
Dat is wat ik aan mijn kinderen wil
meegeven: als ze voelen dat er iets niet
goed gaat, dat ze snel leren herkennen
wat er aan de hand zou zijn. Intussen
heb ik dankzij gedragstherapie mijn
angststoornissen onder controle. Ik kan
weer het vliegtuig of de kanaaltunneltrein nemen, maar ik moet er wel voor
blijven opletten. Als ik opeens merk dat
ik geen liften meer neem, dan moet ik
me daar wel bewust van zijn zodat het
niet weer ontspoort en moet ik juist wel
weer consequent de lift nemen tot die
angsten weer gaan liggen.”
Begrijp je dat zoveel jongeren het mentaal moeilijk hebben vandaag?
“Ik vind het heel moeilijk om te vergelijken met vroeger, omdat het toen
gewoon niet herkend werd. Als ik
terugdenk aan mijn lagere school bijvoorbeeld kan ik mij goed voorstellen
dat een aantal van mijn klasgenoten
zich op het autismespectrum bevonden
en er zeker een aantal ADHD hadden,
maar die werden dan gewoon als
‘moeilijke kinderen’ bestempeld die
wat meer straf kregen dan de anderen.
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Wat betekent dat voor jou, gezondheid?
“Ik denk dat je pas echt beseft wat gezondheid betekent als het verdwijnt.
Ons menselijk systeem dat de ademhaling en zoveel andere belangrijke zaken
regelt, werkt gewoon supergoed. Daardoor merken wij die efficiënte werking
net niet op. Het is vooral eigen aan de
jeugd om daar slordig mee om te gaan,
ik maakte me daar trouwens zelf ook
schuldig aan. Dat stopt wel zodra je de
veertig hebt bereikt, zoals ik nu. Dan
voel je heel goed dat je je krediet hebt
opgebruikt (lacht). Ik had het geluk dat
ik tot ongeveer mijn achttien jaar heel
sportief was, waardoor mijn lichaam
een hele goede basisconditie had.
Dat gaf me een immense basis om de
veel te drukke tv-jaren met late uren en
ongezond eten redelijk door te komen.
Mijn groot geluk vandaag is dat mijn
vrouw heel gezond kookt en dat we wekelijks samen met vrienden trainen bij
een personal coach. Er is nu toch wel
wat onderhoudswerk nodig, merk ik.”

“Mijn gezin is echt een
warm nest en enorm
belangrijk voor mijn
geluksgevoel”
Wat vond jij het moeilijkste aan de hele
coronaperiode?
“Thuiszitten met de kinderen terwijl ik
moest werken… Ik heb echt een hele
nauwe aandachtspanne waardoor ik
heel snel mijn concentratievermogen
kwijtraak. Ik ben echt wel soms knettergek geworden (lacht).”

8

Wat is voor jou de definitie van geluk?
“Content zijn met wat je hebt en wat
je hebt kunnen bereiken, denk ik. Ik
was best wel ambitieus in mijn jeugd
op dat vlak; ik wou echt iets doen op
televisie en wetenschap op
het podium brengen, wat
goed gelukt is. Maar
het is nog niet
helemaal weg,
dat ambitieus
gevoel. Dat
is het grootste gevaar
voor mijn
persoonlijk
geluksgevoel,
besef ik: dat ik te
weinig stilsta bij
wat er gelukt is en
dat ik al te snel
aan het volgende
begin te denken.
Je kunt de lat voor
jezelf zo hoog
leggen dat je daar
nooit geraakt en
ik moet daar ook
wel een beetje mee
opletten. En verder
gaat de uitspraak ‘Life
is what happens to
you while you’re busy
making other plans’ ook
wel zeker op voor mij,
want de waardevolste
momenten van de voorbije jaren zijn eigenlijk
allemaal gezinsgerelateerd, als ik eerlijk ben.
Mijn gezin is echt een
warm nest en enorm
belangrijk voor mijn
geluksgevoel.”

© KREW

Zo ging dat vroeger. De generatie daarvoor met de nonnen- en paterscholen
was daar dan nog een gradatie erger in,
vermoed ik. Ik vind het dus heel moeilijk om vast te stellen dat er nu meer
mentale problemen zijn onder jongeren
dan vroeger, omdat de rapportering
en de herkenning volledig anders gebeurt.”

LM TESTPERSONEN
ZORGSHOP

Koptelefoon Xtrainerz
Over Bart
Ik ben een ex-competitiefzwemmer met
zes Belgische titels op mijn naam, maar
ondertussen heb ik een stap teruggenomen en zwem ik iets minder actief.
Iedereen in ons gezin is sportief: mijn
11-jarige zoon Daan zwemt, mijn 13jarige dochter Noor richt zich op dans
en padel en mijn vrouw Ann streeft
ernaar om dagelijks 15.000 stappen te
zetten. Zwemmen is de sport bij uitstek
die me het meeste kan ontspannen. Ik
was dan ook nieuwsgierig of de Xtrainerz voor mij een bijkomend gevoel
van ontspanning zou kunnen bezorgen. Hopelijk kan de koptelefoon ook
mijn kinderen stimuleren om dezelfde
zwemmicrobe te pakken te krijgen.
Toen het pakketje arriveerde was ik dan

De Xtrainerz is een mp3-speler waarbij
de muziek moet gedownload worden
op een computer en is dus niet in staat
om gestreamde muziek af te spelen.
In tijden van Spotify, Deezer, Apple
Music en andere streamingdiensten is
dit toch een ontgoocheling. Eénmaal
de muziek op je PC staat, is het wel
eenvoudig om het via de USB-kabel op
je Xtrainerz te zetten. Het toestel heeft
4GB geheugen en kan daardoor honderden liedjes of podcasts opladen.
Het toestel op zich is heel licht en je
voelt het bijna niet dat je het aanhebt.
De doppen zitten ook niet in de oren
maar wordt door geluidsgolven via de
kaken doorgestuurd, wat als voordeel
heeft dat je naar muziek kan luisteren
terwijl je toch omgevingsgeluid kan
opnemen. Al heb ik het zelf niet uitgetest, lijkt me dit praktisch om te fietsen
of eventueel te lopen, maar ik heb me
gericht op het gebruik in water.

“Het geluid is echt
fantastisch en boven
mijn verwachtingen”
In het water

ook heel enthousiast om het te openen.
Zou een aangename muziekervaring
mijn ontspannen gevoel in het water
nog verbeteren?

Eerste kennismaking
De Xtrainerz komt samen met een
USB-oplader en oordoppen in een hard
kartonnen doosje dat zeer chic oogt.

Over de geluidskwaliteit in het water
kan ik kort zijn, het geluid is echt fantastisch en boven mijn verwachtingen,
het is beter in dan uit het water. Het volume is ook gemakkelijk aan te passen
en het toestelletje blijft op zijn plaats,
ook in het water. Dat laatste was voor
mij een ontdekking. Hoewel het aan te
raden is om een badmuts te gebruiken,
heb ik ermee borstcrawl gezwommen
met koprolkeerpunten zonder badmuts
en nog bleef het toestel op zijn plaats.
Dit is zeker een troef aangezien ik al
heel veel zwemmers heb zien sukkelen
met andere gelijkaardige toestellen. De
batterij is groot genoeg om er uren van

Score op 10
Prijs/kwaliteit

4

Werking

9

Gebruiksgemak

5

Geluid

9

Batterijduur

9

Functionaliteiten

7

Algemeen

7

Pluspunten
+ Geluidskwaliteit in het water
+ Blijft op zijn plaats in het water
+ Batterijduur
Minpunten
− Duur in aankoop
− Kan geen muziek streamen

te genieten. Ik kan me voorstellen dat
open water zwemmers die lange tochten doen hier heel veel plezier kunnen
aan beleven.

Besluit
Eenmaal muziek op je PC is gedownload, is de koptelefoon echt aangenaam in gebruik en kan het een
meerwaarde bieden bij je sportbeleving. Mijn dochter Noor heeft het ondertussen ook getest en was ook heel
enthousiast, dus wie weet kan ik haar
overtuigen om in de toekomst mee te
zwemmen.

Luister voortaan naar je favoriete
muziek onder water.
Ledenprijs in LM Zorgshop:
€135,96
www.lmzorgshop.be
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MIJN SPORT

The Women Peloton wil
vrouwen op de fiets
ondersteunen
Er kruipen de laatste jaren alsmaar meer vrouwen op de fiets. Toch
durven nog te weinig vrouwen met zadel- of andere klachten hulp
zoeken, merkte Elke Bleyaert (30) op in de zomer van 2020. Een
jaar later richtte ze The Women Peloton op samen met haar partner en professioneel wielrenner Jasper Stuyven en bikefitter Joris
Verreydt. Ze willen vrouwen op de fiets voornamelijk informeren en
ondersteunen. “Vrouwen misten echt een platform waar vrouwelijke thema’s bespreekbaar zijn.”
Hoe is The Women Peloton ontstaan?
Elke: “Vijf jaar geleden ontdekte ik
zelf de fietswereld. Ik was al heel mijn
leven een fervent paardrijdster, maar
ik had een aantal blessures opgelopen
waardoor ik niet meer kon paardrijden.
Bovendien had ik Jasper leren kennen
en moest ik ineens vaak reizen, waardoor ik niet meer zoveel tijd aan paardrijden kon besteden. Ik zocht een manier om mijn conditie op te krikken en
zo ontdekte ik het fietsen, wat al snel
een echte passie werd. Een beetje tegen mijn zin, want als je altijd al omgeven bent geweest door fervente fietsers
zoals mijn broer en papa of later mijn
vriend, dan komt dat soms je oren uit
(lacht). In de zomer van 2020, midden
in de pandemie, stelde ik samen met
bikefitter Joris Verreydt vast dat hij heel
weinig vrouwen over de vloer kreeg.
Voor de duidelijkheid: een bikefitter
meet je gedurende een aantal uren
nauwkeurig op, zodat je optimaal op je
fiets kunt zitten en geen blessures oploopt. Toch kende ik veel vrouwen die
me vertelden dat ze zadelklachten hadden, iets wat je perfect kunt vermijden
met een bikefit. We beseften dat we
op één of andere manier de juiste informatie over fietsen naar vrouwen toe
10

Elke Bleyaert (30)
is recreatief wielrenner
en oprichter van de
damesfietsclub Les Femmes
Flahutes. Ze is ook de
drijvende kracht achter de
schermen van The Women
Peloton.

moesten verspreiden. Eerst dachten we
aan events of fietsvakanties, maar door
corona was dat geen optie. We kozen
dan uiteindelijk voor een website met
een podcast.”
Wat zijn de grootste vragen waarmee
vrouwen op de fiets kampen?
Elke: “Die zadelklachten komen echt
veel voor. Veel vrouwen denken dat pijn
aan de vulva normaal is, maar dat is
het niet. Ze durven daar dan niet mee
naar een mannelijke bikefitter te stappen bijvoorbeeld. Veel klachten zoals
rug- of kniepijn komen vaak voort uit
een slechte positie op het zadel, iets
wat weinig vrouwen weten. Ik fiets al
jaren zonder pijn, en dat is dankzij een
goede bikefit. Hoewel het een aantal
uren kan duren en het best een investering is, voorkomt een goede bikefit
veel blessures en problemen op lange
termijn. Nog een taboe is menstruatie
op de fiets. Je kunt geen onderbroek
dragen in je fietsbroek met zeemvel,
dus veel vrouwen zijn op zoek naar
een goede oplossing. Tot op vandaag
is die er niet echt, vrees ik. Ik gebruik
op de dagen dat mijn bloeding minder is, soms bijvoorbeeld niets op de
fiets, omdat ik geen tampon verdraag

“Je gaat niet met
je mannelijke
fietskameraden praten
over de nadelen van
menstruatie op de
fiets.”

11

© Kevin Faignaert

© Kevin Faignaert

Welk advies zou je aan vrouwelijke
beginnende fietser geven?
Elke: “In het begin is het belangrijk dat
je één of meerdere vriendinnen vindt
die je mee op sleeptouw nemen; dat is
goed voor je zelfvertrouwen. Je kunt je
als vrouw niet vergelijken met een man,
ze zijn fysiek vaak sterker en kunnen
zin hebben om echt eens goed te koersen, wat demotiverend kan werken.
Tijdens de ritjes met mijn broer of met
mijn vriend Jasper fietste ik me altijd
12

kapot. Check van tevoren wat de doelen zijn van je fietsvriendinnen en of
ze bijvoorbeeld op jou zullen wachten
bij problemen. Het aantal vrouwelijke
fietsclubs is enorm gegroeid, hebben
we gemerkt; op onze website zie je dat
er intussen al meer dan veertig zijn
over heel Vlaanderen.”

“Als je drie keer per
week een uurtje de tijd
vindt om te fietsen werk
je aan je gezondheid én
voel je je mentaal en
fysiek beter in je vel”
Veel vrouwen hebben het moeilijk om
naast het werk en het gezin ook nog
tijd te vinden voor sport. Hoe zie jij
dat?
Elke: “Je neemt best afstand van het
feit dat fietsen veel tijd in beslag moet
nemen. Als je drie keer per week een
uurtje de tijd vindt om te fietsen, werk
je aan je gezondheid én voel je je mentaal en fysiek beter in je vel. Op die
manier houd je het veel gemakkelijker
vol dan wanneer je te veel trainingsuren plant. Op ons platform herhalen we dat je als vrouw gewoon moet
durven te investeren in je hobby. Toch
blijft dat een moeilijke; dat merken we
als we iets betalend aanbieden zoals

een pilatesles. Dat is jammer, want je
hebt het recht om jezelf op de eerste
plaats te zetten; je wordt er een betere
partner en/of mama van, presteert
beter op je werk en voelt je beter in je
vel als vrouw. In september komt er ook
een boek uit van The Women Peloton
waarin we uitleggen hoe je het concreet
kunt aanpakken om je tijd in te delen
en een week- en jaarplanning op te
maken met je specifieke doelen.”
Fiets jij eigenlijk nog soms samen met
je vriend Jasper?
Elke: “(lacht) We mountainbiken wel
eens samen of doen eens een rustig
fietsritje naar een lekkere koffiebar. Nu
ja, voor hem is dat een rustig ritje, voor
mij is dat echt al pittig. Meestal zeg ik
dan niet veel tijdens het fietsen, wat hij
wel wat raar vindt. Maar tegen dat we
koffiedrinken is het weer plezant!”
www.thewomenpeloton.be
(ook op Facebook en Instagram)

In september komt het boek
'Velovrouwen' uit bij Uitgeverij
Lannoo. Het boek bevat voedingsadvies, trainingsschema’s, materiaaltips en no-nonsense informatie over het vrouwelijk lichaam op
de fiets.

© Kevin Faignaert

en maandverband oncomfortabel zit.
Sinds The Women Peloton fiets ik wel
ook op de eerste dagen van mijn menstruatie, omdat ik merkte dat bewegen
en sporten bijdraagt aan het verminderen van mijn pijnklachten tijdens die
periode. We dromen bij The Women Peloton van fietsbroeken die werken zoals
menstruatieonderbroeken die nu meer
en meer aan populariteit winnen. Veel
bezoekers van ons platform hebben informatie rond die vrouwelijke thema’s
gemist; je gaat niet met je mannelijke
fietskameraden praten over de nadelen
van menstruatie op de fiets. Maar naast
die vrouwelijke thema’s geven we ook
uitleg over algemene onderwerpen
zoals hoe je een band vervangt of welk
soort fiets geschikt is voor jou. Ik vind
het wel belangrijk dat je als vrouw zelfstandig aan de slag kunt, ook op het
technische vlak.”

MIJNJE
GETUIGENIS
KEN
RECHT

Het beding van aanwas of een tontine
Een beding van aanwas (ook wel een tontine genoemd naar
de bedenker ervan: de Italiaanse jurist Lorenzo Tonti) is een
contract dat de erfrechten van samenwonende partners optimaliseert.
Het uitgangspunt van deze overeenkomst is eigenlijk zeer
simpel: iets waarvan twee personen eigenaar zijn, komt bij
het overlijden van één van beiden volledig toe aan de andere. Het is dan niet meer vereist dat er een aankoopprijs wordt
betaald. In de meeste gevallen gaat het om een woning,
maar in principe kunnen ook roerende voorwerpen met twee
eigenaars op die manier worden overgedragen. (Dat komt
echter niet veel voor.)
Als twee personen voor een deel eigenaar zijn van een goed,
worden die eigendomsdelen dus samengevoegd voor degene die het langst blijft leven. Deze persoon wordt dan voor
100% eigenaar zonder het andere deel te moeten afkopen of
te vergoeden.
De tontine is lange tijd controversieel geweest en werd zelfs
als “immoreel” bestempeld door sommige rechtbanken, omdat er wordt gewed op het leven van een ander. Vandaag de
dag is de tontine ingeburgerd in de rechtspraktijk.
Omdat een onvoorspelbare toevalsfactor doorslaggevend is
(beide partijen weten niet van elkaar wanneer ze gaan overlijden), wordt deze constructie niet beschouwd als een echte
schenking maar als een soort kansovereenkomst.
Hierdoor ontstaat er een “achterpoortje” om het voorbehouden erfdeel van kinderen te blokkeren ten voordele van
een partner: de verwerving gebeurt door een wederzijdse
afspraak tijdens het leven van degene die overlijdt.
En er zijn nog andere interessante effecten. Zo’n samenvoeging van eigendom na het overlijden moet worden
beschouwd als een “overeenkomst onder levenden”, en is
geen erfenis in de strikte betekenis van het woord. Daarom
zijn er enkel registratierechten verschuldigd en geen successierechten (erfbelasting). Althans dat is de theorie... De
fiscus sputtert soms tegen. De belastingdienst aanvaardt alleen maar registratierechten als beide partijen op het ogenblik dat zij een tontine overeenkomen gelijke kansen hadden
op overlijden. Een partij die beduidend ouder is of aan een
ernstige medische kwaal lijdt, heeft meer kans om als eerste
te overlijden. In dat geval is er (volgens de fiscus) geen sprake van een geldige tontine. Het gaan dan niet om een echte
kans maar om een zo goed als voorspelbare gebeurtenis.

De constructie wordt toegepast bij feitelijk samenwonenden,
die geen wettelijke erfrechten hebben en elkaar uitsluitend
via testament kunnen begunstigen. Ook wettelijk samenwonenden die in principe enkel de bemeubelde gezinswoning
in vruchtgebruik (of huur) krijgen bij het overlijden van de
partner, kunnen hun erfrechten hierdoor uitbreiden. In bepaalde gevallen maken zelfs gehuwde partners hiervan gebruik. Het aanwasbeding is echter enkel mogelijk bij huwelijkspartners die getrouwd zijn met scheiding van goederen.
Voor een huwelijksstel met gemeenschap van goederen is de
clausule “langst leeft al” een alternatief.
Het hoeft uiteraard niet altijd te gaan om een partnerrelatie,
ook gewone vrienden die elkaar over de dood heen willen
begunstigen, kunnen een tontine afspreken. (Ze moeten dan
wel samen iets kopen.) Vrij recent werd de vriendenerfenis
ingevoerd waardoor vrienden kunnen erven aan een verminderd successietarief. Niettemin kan het soms toch nog voordeliger zijn om het tarief voor registratierechten te bekomen
via een tontine.
Een tontine wordt best op voorhand goed onderzocht door
een notaris. Het mag niet in een opwelling gebeuren. Eenmaal zo’n tontinecontract wordt ondertekend, kan de regeling niet meer eenzijdig worden verbroken! Er is echter wel
een precedent bekend van het Hof van Cassatie (de hoogste
rechtbank in België). In een uitspraak van 2014 werd beslist
dat als het aanwasbeding werd overeengekomen in het kader van een partnerrelatie, de bestaansreden daarvan verdwijnt wanneer aan die relatie een einde komt. Als partners
uit elkaar gaan, zou het aanwasbeding op die manier kunnen
vervallen. De lagere rechtbanken zijn niet verplicht om dit
precedent te volgen. Voorzichtigheid wordt aanbevolen.

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.
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Bart De Strooper (62)
is moleculair bioloog verbonden aan het VIB-KU
Leuven Centrum voor Hersenonderzoek, hoofd
van het Laboratorium voor Onderzoek naar
Neurodegeneratieve Ziektes en sinds 2002 gewoon
hoogleraar aan de KU Leuven. Daarnaast was hij aan
het Vlaams Instituut voor Biotechnologie directeur van
de 220 personen-tellende afdeling VIB Center for the
Biology of Disease at KU Leuven en is hij nu directeur
van het UK Dementia Research Institute.
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MIJN BOEK

Hoe winnen we de strijd tegen alzheimer?
Moleculair bioloog Bart De
Strooper is als professor bij de
KU Leuven en VIB, en directeur
van het gerenommeerde UK
Dementia Research Institute in
Londen, een wereldautoriteit
op het vlak van alzheimeronderzoek. Zijn hele carrière
staat in het teken van medicatie vinden tegen deze vreselijke ziekte. In zijn boek ‘Tegen
het vergeten’ schetst hij een
eerlijk en hard beeld over hoe
moeilijk de weg naar een oplossing vordert, maar hij eindigt
hoopvol naar de toekomst toe;
op voorwaarde dat er wel snel
meer wordt geïnvesteerd in
onderzoek.
Bij de ziekte van Alzheimer zijn er
zogenaamde plaques of aanslag rond
en kluwens in de hersencellen vast te
stellen, die bestaan uit ophopingen
van stukjes eiwitten. Waarom de ene
persoon zonder te dementeren oud
kan worden en (beter) beschermd is
tegen die twee letsels en de andere
niet, daar hebben wetenschappers
tot op vandaag het raden naar. Het
vinden van een oplossing dringt zich
op: 220.000 Belgen en wereldwijd 50
miljoen mensen lijden vandaag aan de
ziekte van Alzheimer. Eén op de drie
wordt geconfronteerd met die ziekte
en wetenschappers voorspellen dat er
binnen dertig jaar nog eens drie keer
zoveel mensen aan zullen lijden. Ouder
worden is de grootste risicofactor, met
de vergrijzing zal het aantal patiënten
alleen maar vermeerderen. In zijn boek

vraagt Bart De Strooper zich af of enkel
zorg voldoende is en vooral of dat haalbaar blijft voor de komende generaties
gezien de loodzware zorgkost. Wat als
we evenveel geld zouden investeren
in dementie- als in kankeronderzoek?
Zinvol is dat zeker, want hoe vroeger de
ziekte wordt opgespoord, hoe sneller
ze kan worden behandeld. En hoe groter de kans dat dementie, een symptoom van de laatste fase in de ziekte,
kan worden voorkomen.
De nood is groot aan meer onderzoeksbudget, schrijf je, want eigenlijk
krijgen veel meer mensen de ziekte
van Alzheimer dan kanker.
“Ik schreef dit boek na jarenlang twijfelen, omdat ik rondom mij regelmatig
de vraag kreeg hoe het kwam dat er
nu nog altijd geen oplossing voor alzheimer is. Mijn eigen moeder lijdt aan
de ziekte en ik heb als zoon nog altijd
geen oplossing. Ik wou ergens aantonen dat we in al die jaren allesbehalve
hebben stilgezeten, dat we enorm veel
vooruitgang hebben geboekt, maar dat
dit veld zwaar ondergefinancierd wordt.
Het duurt tien keer langer in ons domein dan in een ander, om een idee te
ontwikkelen en uit te testen. Zolang het
geen prioriteit wordt in de brede maatschappij zoals dat bij COVID-19, kanker
of vroeger bij aids het geval was, kan
het onderzoek niet snel vooruitgaan. Ik
denk trouwens dat we al verder staan
dan we denken; als een aantal van de
therapieën die in de vuilbak waren gegooid verder getest werden zoals dat in
andere domeinen met meer geld, zoals
kanker, gebeurt, dan hadden we misschien al een medicijn in handen.”
Je haalt ook aan dat dementie en
alzheimer vaak door elkaar worden

gehaald, maar toch twee verschillende
dingen zijn.
“Iedereen is gefocust op dementie,
maar dat is eigenlijk maar het symptoom dat zich helemaal op het einde
van de ziekte voordoet. Dementie is
een verzamelnaam van ziekten en
wordt ook door heel wat andere factoren dan plaques en kluwens in de
hersenen veroorzaakt. Denk maar aan
een gebrekkige doorbloeding van de
hersenen, jarenlang drankmisbruik of
een zware infectie. Alzheimer is één
specifieke ziekte die tot dementie als
symptoom kan leiden, maar evengoed
tot minder gekende symptomen zoals
het wegvallen van je zicht. Toch is
het belangrijk om de twee niet te veel
met elkaar te verwarren, zeker omdat
we alzheimer op termijn echt kunnen
genezen. Ik denk niet dat we dat met
dementie zullen kunnen doen, maar we
kunnen het bij alzheimer wel voorkomen, gezien het een symptoom is
van de laatste fase in de ziekte. Vergelijk het met kanker: we kunnen ook
niet zoveel meer doen als er al ernstige
uitzaaiingen zijn, maar als er tijdig
wordt ingegrepen, kan de ziekte meestal volledig genezen worden nog vóór er
echte symptomen zijn.”
Je schrijft dat de ziekte genetisch is en
in bepaalde families zit, maar dat sommige mensen beter beschermd lijken
tegen de typische hersenletsels die
zich bij alzheimer voordoen. Daar ligt
ook de sleutel tot het vinden van een
oplossing.
“Net zoals kanker in bepaalde families
zit, zit ook alzheimer in bepaalde families. Bij alzheimer begeef je je ergens
op een schaal van puur erfelijk naar
puur omgeving. De genetica speelt
daarin een grotere rol dan de omge15

ving. Bij een kleine minderheid is het
puur erfelijk, vooral als we spreken van
jongdementie. Maar het merendeel
van de mensen die de ziekte krijgen,
blijken meer gevoelig aan de ziekte
door de manier waarop hun genetisch
materiaal is samengesteld. Kijk naar
COVID-19: de ene persoon belandt op
de intensieve zorgen, terwijl de andere
persoon de symptomen van een lichte
verkoudheid heeft. Toch hebben ze
hetzelfde virus te pakken. De vraag
is dus hoe je lichaam met een ziekte
omgaat, en dat is bepaald door hoe je
genetisch bent samengesteld. Iedere
persoon is zelfs op vlak van immuniteit
anders opgebouwd. Maar wat maakt
dat de ene beter beschermd is tegen
alzheimer dan de andere? Daar zijn we
dus nog naar op zoek.”
In welke mate kunnen we op vlak van
onze levensstijl, preventief handelen?
“Ik vind dat de wetenschap op dat vlak
soms op een te simpele manier wordt
gepopulariseerd. Mensen willen graag
iets moeilijks in eenvoudige woorden
horen en dan krijg je uitspraken zoals
'luchtvervuiling leidt tot alzheimer' of
dat specifieke diëten kunnen helpen.
Als de mensen dat uitproberen, stellen ze vast dat het niet lukt en zijn ze
teleurgesteld in ‘de wetenschap’. In
werkelijkheid is er geen eenduidige
boodschap. Als ik één ding naar voren
zou halen, is dat we vaststellen dat
mensen op cardiovasculair vlak gezonder ouder worden. Dat door onder meer
niet te roken, meer te bewegen en hun
cholesterol laag te houden, waardoor
dementie ook op een latere leeftijd optreedt. Op je cardiovasculaire hygiëne
letten, is dus bevorderlijk voor de hersenfunctie. Maar evengoed kan het zijn
dat dat gewoon je ouderdomsproces in
het algemeen vertraagt, dus opnieuw,
een eenduidig antwoord bestaat niet.
Er is een belangrijke associatie tussen
de twee, maar we kunnen niet van een
directe oorzaak en gevolg spreken. Ik
denk niet dat er voor alzheimer omge16

vingsfactoren naar buiten zullen komen
zoals roken, wat dan wel twaalf keer
meer risico geeft op longkanker.”
Een groot probleem is dat deze ziekte
nog enorm in een taboesfeer verkeert;
ze wordt te weinig als een ziekte
beschouwd.
“Mensen beschouwen het absoluut
te veel als iets dat nu eenmaal bij de
oude dag hoort, terwijl je perfect oud
kunt worden zonder te dementeren, dat
bewijzen toch 85 procent van de mensen boven de 85 jaar die de ziekte niet
krijgen. Het is een oeroud dogma dat
door het geloof intact is gehouden dat
we uit een stoffelijke en een geestelijke
persoon bestaan. Deze ziekte, maar
evengoed andere neurodegeneratieve
ziektes zoals Parkinson en ALS, vertellen ons dat dat niet zo is; het is echt
door een stoffelijke ziekte, namelijk
een letsel in de hersenen, dat we ziek
worden. Psychiatrie wordt ook over dezelfde boeg gegooid; mensen denken
nog altijd dat we zelf verantwoordelijk
zijn als we in de psychiatrie belanden,
terwijl er letterlijk een orgaanfunctie
wordt aangetast. Alleen tasten die ziektes je persoonlijkheid aan, en daardoor
wordt het anders gepercipieerd.”

“Als een aantal van de
therapieën die in de
vuilbak waren gegooid
verder getest werden
zoals dat in andere
domeinen met meer
geld, zoals kanker,
gebeurt, dan hadden
we misschien al een
medicijn in handen”
Het is een moeilijke ziekte, zeg je
zelf, net als het stellen van de juiste
diagnose.

“Daar zal snel verandering in komen;
we gaan op korte termijn aan de hand
van bloedtesten zien of iemand de
ziekte heeft. We zouden misschien ook
preventief kunnen werken en op een
heel goedkope manier screeningstesten uitvoeren bij de bevolking aan
de hand van bijvoorbeeld spraaktesten; we zouden opnames kunnen
doen van mensen die een verhaal
vertellen en hen vijftien jaar later
datzelfde verhaal laten vertellen. Met
artificiële intelligentie zouden we snel
kunnen opsporen of de spraak veranderd is en een onderscheid kunnen
maken tussen ‘normaal’ verouderen en
‘pathologisch’ verouderen. Kortom, er
is veel mogelijk, alleen zullen we het
maatschappelijk veel rationeler moeten
aanpakken naar financiering toe, maar
zullen we ook naar de zorg toe het debat op filosofisch, sociaal en psychologisch vlak moeten aangaan.”

De Dienst Maatschappelijk Werk (DMW)
is je partner in moeilijke tijden. Ons
team van maatschappelijk assistenten
en ergotherapeuten helpt je met de
meest uiteenlopende vragen en problemen. Contacteer DMW via 09 223 19 76
of dmw.ov@lm.be

WIN !
LM geeft vier
exemplaren
van ‘Tegen het
vergeten!’ weg.
Wat moet je
daarvoor doen? Stuur voor 30
juli een e-mail naar wedstrijd.
ov@lm.be met als onderwerp
‘Tegen het vergeten’ en vermeld
je contactgegevens en waarom
je graag kans wil maken. Veel
succes!

LM ZORGSHOP


Podartis Cloe Net Oranje
Comfortschoen voor normale tot gevoelige
voeten. Voor vrouwen. Beschikbaar in schoenmaten 36-41. Ook verkrijgbaar in groen.
Bota - €101,83


Podartis Raffaello blauw
Comfortschoen voor normale tot gevoelige voeten. Voor mannen. Beschikbaar
in schoenmaten 41-44. Ook verkrijgbaar in lichtgrijs.
Bota - €108,63


Zwem- en zonnepetje
Laat je kind veilig van de zon genieten
terwijl hij of zij in het zand speelt of in
het water ploetert. Het UV-werend petje heeft een extra lange flap om naast
het hoofd, ook de nek te beschermen.
Beschikbaar in vier kleuren en twee
maten.
ImseVimse - €19,51


Drinkbox voor kinderen
Vermijd gemors en geknoei door de
handige drinkbox met silicone rietje en
schuifdop. De drinkbox is ideaal om
mee te nemen onderweg.
Asobu - 290 ml - €11,05


Naïf baby & kids - parfumvrije
zonnebrandlotion SPF50
Als de zon schijnt, wil je de huid van je
mini me goed beschermen en verzorgen.
Maar dan wel op een natuurlijke manier.
De parfumvrije lotion is geschikt voor een
extra gevoelige babyhuid
Naïf
100 ml - €22,91
200 ml - €33,96


Waterfles met pillendoos
Deze handige waterfles heeft een
compartiment waarin je gemakkelijk
medicatie in kan bewaren. Het pillendoosje kan los- en vastgeklikt worden
aan de zijkant van de fles.
Asobu - 600 ml - €12,71


Thermosflesfles Orb
Houd je dranken 24 uur lang koel
tijdens warme dagen of 12 uur warm
door de dubbelwandige vacuümgeïsoleerde RVS-fles. Met een inhoud van
420 ml kan je de hele dag genieten!
Asobu - €23,80

De vermelde prijzen op deze pagina zijn exclusief voor leden van LM Oost-Vlaanderen (15% korting).
Bezoek onze webshop en bekijk het volledige aanbod. Bestellen is eenvoudig. Maak gebruik van 40 gratis afhaalpunten.
www.lmzorgshop.be
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MIJN LICHAAM: ENDOMETRIOSE

“Het is schrijnend hoeveel vrouwen door
endometriose aan pijn lijden”
Endometriose is een chronische ziekte waarbij weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies (endometrium) buiten de baarmoederholte voorkomt, vaak op het buikvlies en/of de organen in de buik. Bij
Ellen Andries (38) was dat weefsel zodanig aanwezig in haar buik dat de dokter het vergeleek met
een bom die ontploft was. Haar partner Thomas Maddens filmde vier jaar lang de lijdensweg van zijn
vrouw om met de pakkende documentaire ‘MyEndo’ het taboe rond deze ziekte te doorbreken. “De
officiële cijfers zeggen dat het 1 op 10 vrouwen treft, maar in werkelijkheid is het veel meer. Het is
schrijnend om te zien hoeveel vrouwen pijn lijden en niet beseffen dat dat absoluut niet normaal is”,
zegt Thomas.
Toen Thomas Ellen leerde kennen, had
ze al de meest ernstige vorm van endometriose, die – voorlopig nog – in vier
gradaties wordt weergegeven. Stadium
1 wordt ‘minimaal’ genoemd en gaat
over enkele oppervlakkig ingegroeide
plekken en stadium 4 is ‘ernstig’, met
veel diepe, ingegroeide plekken, veel
dichte verklevingen en grote cysten op
één of beide eierstokken. De gradaties
18

zeggen dus iets over de hoeveelheid
weefsel die er in de buikholte zit, maar
niets over de hoeveelheid pijn of klachten die een patiënt kan lijden. Bij Ellen
was die pijn tijdens haar menstruatie,
zo vertelt Thomas, zo hevig dat ze
niet meer functioneerde. “Ik vergeet
nooit die eerste keer dat ik haar zag
liggen op de grond, helemaal in elkaar
gekrompen, en dat ik dacht: ‘Dit is

niet normaal.’ We waren een half jaar
samen toen, daarvoor had Ellen altijd
gevraagd om weg te blijven van haar
appartement elke keer ze haar regels
had.”
Herinner je je nog hoe je eerste menstruatie verliep, Ellen?
Ellen: “Dat viel eigenlijk heel goed
mee. Ik was veertien jaar, wat relatief

oud was, maar had in het begin geen
klachten. Na de eerste zes maanden
begon de pijn en nam ik pijnstillers
specifiek voor tieners mee naar school.
Ik nam er twee of vier tussen de lessen
door, omdat ik te veel pijn had. Mijn
oudere zus gebruikte die pijnstillers
ook al, dus vond mijn mama het wel
normaal dat ik ze ook nam, alleen wist
ze niet dat ik er toen al zoveel innam.
Ze zeggen wel dat pijn normaal is
tijdens de menstruatie, dus ik dacht
er toen ook niet aan om er iets van te
zeggen. Het is daarna alleen maar verslechterd; rond mijn achttiende kon ik
niet meer naar school gaan als ik mijn
menstruatie had. In de jaren daarvoor
voelde ik ook al een hele tijd van tevoren aan wanneer ik mijn regels ging
krijgen en voelde ik echt al veel pijn.

iets anders. De dokter had me wel de
pil voorgeschreven op mijn zestiende,
twee jaar na mijn eerste menstruatie, wat wel hielp om het overvloedig
bloedverlies te stoppen en dat ijzertekort te verbeteren. Het onderdrukte
mijn symptomen, maar de oorzaak was
natuurlijk niet verholpen. Sowieso was
de term endometriose in die tijd nog
niet bekend in de volksmond.”
Thomas: “Ook nu is het nog altijd
een onderwerp waarover niet gepraat
wordt. Ik kwam er voor het eerst mee in
aanraking na de diagnose van Ellen en
ineens zeiden verschillende vrouwen in
mijn familie dat ze het ook hadden. We
komen net terug van Kenia en daar zijn
veel meer vrouwen op de hoogte van
endometriose dankzij een grote bewustzijnscampagne.”

“Ik vergeet nooit die
eerste keer dat ik haar
zag liggen op de grond,
helemaal in elkaar
gekrompen, en dat
ik dacht: ‘Dit is niet
normaal’” (Thomas)

De diagnose

Ik herinner me nog dat ik op mijn zestiende eens in de supermarkt aan het
winkelen was met mijn mama en haar
zei dat ik in de auto moest gaan zitten,
omdat ik te veel pijn had en daardoor
niet meer kon rechtstaan. Echt normaal
functioneren ging eigenlijk niet meer.”
En toch had je niet het gevoel dat er
iets ernstigs aan de hand was?
Ellen: “Ik kampte toen al met een
slecht werkend immuunsysteem en een
chronisch ijzertekort en was daardoor
voortdurend ziek, dus ik stelde me
daar weinig vragen bij. De schoolweek
duurde eigenlijk te lang voor mij: tegen
donderdag was ik ziek, omdat mijn
lichaam op was. Ik miste gemakkelijk
een maand tot twee maanden school
op een jaar. Ik was het ziek zijn dus
gewoon. Ik ging elke week naar de
huisarts met een keelontsteking of

Het is in de loop van de jaren alleen
maar erger geworden?
Ellen: “Vanaf mijn achttiende, zodra ik
naar de hogeschool ging, kon ik niet
meer naar de les gaan. Rond mijn vierentwintigste begon ik te werken, wat
het lastiger maakte om ziek te kunnen
zijn. Ik probeerde dan altijd mijn menstruatie op vrijdagen te krijgen, zodat
ik heel het weekend doodziek kon zijn
om er hopelijk tegen maandag weer in
te kunnen vliegen. Maar die maandag
gaan werken werd op korte tijd alleen
maar moeilijker; er kwam heel snel een
dag bij dat ik ziek was. Op mijn zevenentwintigste werd dan uiteindelijk de
diagnose vastgesteld.”
Thomas: “We waren op dat moment bijna een jaar samen. Ik respecteerde de
grens die Ellen stelde om haar tijdens
haar menstruatie met rust te laten,
maar ik had wel redelijk snel door dat
het niet normaal was. Na de diagnose
sprak men in het ziekenhuis heel snel
over ‘de ziekte waardoor je ook heel
moeilijk zwanger kon worden’. Maar
dat was voor ons op dat moment geen
zorg, want Ellen had genoeg andere
problemen.”
Ellen: “Ik kon niet meer fietsen of een
andere sport doen. Al mijn organen
waren zodanig aan elkaar verkleefd dat

alles pijn deed. Daarnaast waren er nog
de vele ontstekingen en cystes. Werken
ging nog heel moeilijk. Ik had intussen
een allergie ontwikkeld voor ontstekingsremmende medicatie en moest
op den duur mijn toevlucht nemen tot
zware medicatie op basis van codeïne.
Morfine was het enige andere alternatief, maar die stap wou ik niet zetten.
Dat alles bij elkaar deed bij mij wel een
alarmbel rinkelen, waardoor ik besefte
dat het niet normaal was. Ik ben dan
zelf beginnen zoeken naar experten die
ik uiteindelijk in het UZ Leuven vond.
Eén van de artsen die het vaststelde
gaf meteen aan dat hij vermoedde dat
het ook ingegroeid was op mijn darm
en dat hij dat niet kon opereren, omdat
hij daarin niet genoeg gespecialiseerd
was. Daar zijn we nog altijd heel dankbaar voor, want er kan zoveel verkeerd
worden gedaan bij zo’n operatie.”
Toen wisten jullie wel dat het een heel
complex verhaal was.
Thomas: “Ik bewonder Ellen dat ze
ondanks alle pijn die ze leed ook nog
die zoektocht naar een oplossing heeft
voortgezet.”
Ellen: “Doorheen de jaren heen heb ik
wel geleerd dat je je niet moet laten afwimpelen; als de ene dokter je niet kan
helpen moet je naar een andere dokter
gaan, je moet blijven zoeken. Ik raad
ook aan om een dagboek bij te houden.
Bij elk doktersbezoek zat ik met een
lijst van vragen. Het is schrijnend, maar
vaak kennen endometriosepatiënten
de ziekte beter dan de dokters.”
Hoe komt het dat er nog zo weinig geweten is over de ziekte volgens jullie?
Thomas: “Het gezondheidssysteem
wordt duidelijk nog gerund door mannen en is bijgevolg nog voornamelijk
gericht op mannen. Het systeem is op
dat vlak een beetje tegen je gekeerd.
Daarnaast moet je als patiënt vooral je
lot in eigen handen nemen. Uiteraard
moet je naar de expertise van de dokters luisteren, maar jij kent je lichaam
nog altijd het beste. Zij maken een
diagnose op basis van de dingen die
jij hen vertelt, niet op basis van wat je
voelt, want dat kunnen zij niet voelen.”
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Kinderwens en
zwangerschap

© myendo

Uiteindelijk ben je in 2017 geopereerd,
heeft dat tot een goed resultaat geleid?
Ellen: “Het blijft een rugzak die ik moet
meedragen voor de rest van mijn leven. Tussen de eerste consultatie en
de uiteindelijke operatie zat anderhalf
jaar. Alle stukjes weefsel werden zoveel mogelijk weggesneden, al kan het
natuurlijk zijn dat er nog stukjes zijn
achtergebleven op minder zichtbare
plekken. De ziekte kan in principe
dus terug opflakkeren. Na de operatie
moest ik zeven maanden revalideren,
maar ik voelde wel meteen het effect,
er was echt een verbetering. En zo
speelde mijn kinderwens een jaar na
de operatie, op mijn vierendertigste,
toch op. Ik was natuurlijk enorm bang
om mijn lichaam weer te doen afzien.
Bovendien was ons seksleven moeilijk;
door de pillen en alle pijn was mijn
libido volledig gecrasht.”

Thomas: “Seks bij endometriosepatiënten is nog zo’n taboe. Als partner
is het enorm zoeken naar een balans:
je wilt je vrouw geen pijn doen; zodra er
penetratie was, zag Ellen enorm af. In
alle koppels is communicatie over seks
een must, maar bij ons was en is dat
nog meer het geval. We praten veel met
een psycholoog en een seksuoloog/relatietherapeut. Dat is echt nodig, want
er is veel traumaverwerking nodig bij
zowel Ellen als mij.”
Jullie hebben uiteindelijk een
prachtige dochter gekregen. Hoe
verliep de zwangerschap?
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Ellen: “IVF zou de grootste kans geven
op een zwangerschap. Ik mocht van het
UZ Leuven stoppen met de pil op voorwaarde dat ik zou aangeven wanneer
de klachten, die dan terugkwamen, niet
meer houdbaar waren. Intussen waren
ook mijn eitjes geplukt; op de linkereierstok had ik er geen meer, op de rechtereierstok waren er vijf geplukt. Drie
daarvan hebben het overleefd. Een van
de eitjes werd ingepland en twee weken later was ik zwanger, waarschijnlijk, denken we, omdat we er allebei
geen verwachtingen rond koesterden.
Vrij vroeg in de zwangerschap kreeg
ik klachten zoals bekkeninstabiliteit,
enorme duizeligheid en vermoeidheid.
Ik was blij dat mijn dochter uit mijn
buik was, laten we het daarop houden
(lacht). Drie jaar na de bevalling zijn de
klachten nog altijd niet weg: ik ga nog
altijd naar de kinesist voor bekkeninstabiliteit, ik word nog altijd duizelig.
Vijftien maanden na de bevalling had
ik nog altijd bloedingen. Ik heb nu een
spiraal en neem de pil om de symptomen goed onder controle te houden.
Ik wou dat ik kon zeggen dat alles nu is
opgelost, maar dat is het niet; het blijft
een chronische ziekte. Mijn immuunsysteem is nog altijd overgevoelig en ik
word nog altijd om de zoveel tijd ziek.
De band met mijn lichaam is, om het
zacht uit te drukken, heel slecht. Ik kan
niet voltijds werken, omdat de stress
de symptomen verergert. Ik wil mijn
lichaam zonder twijfel schenken aan
de wetenschap, zodat het onderzoek
eindelijk verder kan, want dat blijft tot
op vandaag het grootste probleem: we
weten nog niet genoeg over de ziekte.
We pleiten voor één groot expertiseziekenhuis over endometriose, zodat
er hopelijk een oplossing kan worden
gevonden.”

MyEndo: “Taboe in de buik Telefacts NU S1E4”, te bekijken
op YouTube
www.myendo.eu

Valérie en Esmeralda startten
Behind Endo (Stories) als een
veilige community voor vrouwen
met endometriose en hun partners, familie en vrienden via sociale media. Met hun website erbij
konden ze zo een echt platform
uitbouwen om ervaringen en bewustwording rond endometriose
te delen. Samen met vrijwilligers
zorgen ze voor correcte verspreiding van informatie, delen
patiënten (en anderen) hun
verhaal om herkenbaarheid te
creëren. Hun toekomstig doel? Ze
hopen dat endometriosezorg in
België verbetert, expertisecentra
geopend worden en endometriose als chronische ziekte erkenning krijgt.
Waar(voor) kan jij terecht bij
Behind Endo (Stories) vzw?
- Deel jouw ervaringen en lees
die van andere endosisters of
hun omgeving
- Maak deel uit van een veilige
en positieve community
- Krijg tips om het dagelijkse
leven draaglijk te maken
- Sla een babbel tijdens de
contactmomenten
- Word vrijwilliger, ga in actie
en help de bewustwording
groeien
- Volg hen op sociale media,
je kan lid worden via
www.behindendo.be

Prof. dr. Jasper Verguts, gynaecoloog en expert endometriose

“Het is belangrijk om de ziekte zo vroeg
mogelijk op te sporen”

Zijn er veel vrouwen die pijn lijden?
“We denken dat endometriose ontstaat
door bloed en endometriumcellen die
door de menstruatie mee in de buikhol-

te belanden, wat bij elke menstruatie
gebeurt. Bij alle vrouwen gaat er vroeg
of laat zo’n klein plekje te zien zijn,
alleen lost dat bij de meeste vrouwen
weer spontaan op. Bij 2 à 10 procent
van de vrouwen bij wie het afweersysteem ergens verstoord is, blijven die
plekjes zitten en kan het zich verder
ontwikkelen. Let wel, 10 procent is natuurlijk al heel veel. Wereldwijd wordt
het aantal op 190 miljoen vrouwen
geschat.”
Hoe kan de ziekte vandaag het best
worden behandeld?
“De minipil of de gewone pil continu
doornemen is de beste behandeling
die er op dit moment is. Het vermindert de symptomen, maar het haalt de
ziekte niet weg. Jammer genoeg werkt
de behandeling met de pil niet voor
alle patiënten. Chirurgie is op dit moment nog altijd de enige mogelijkheid
vandaag om het echt weg te krijgen,
maar ook hierbij komt 1 op 3 van de
patiënten terug. Dat is natuurlijk heel
frustrerend. De ziekte kan opnieuw
ontstaan of er is nog wat weefsel achtergebleven. Tegen het einde van dit
jaar komen er wel een nieuwe soort
van pillen op de markt, zogenaamde
GnRH antagonisten, die nu volop worden ontwikkeld. Die pillen lokken een
kunstmatige menopauze uit, waardoor
endometriose langzaam gaat uitdoven. De oestrogenen vallen helemaal
weg, wat de endometriosecellen doet
verkleinen. Om te voorkomen dat er
dan botontkalking optreedt – wat gebeurt tijdens de menopauze door het
wegvallen van het vrouwelijk hormoon
– zullen in die pillen echter toch een
heel kleine dosis aan vrouwelijk hormonen zitten. Maar ook dat is meest

waarschijnlijk geen behandeling die de
ziekte doet verdwijnen, ze zal enkel de
symptomen verkleinen en bijvoorbeeld
de pijn wegnemen. Zo kan er misschien
een operatie vermeden worden en kan
het gerekt worden tot de eigenlijke
menopauze optreedt. Er wordt ook volop onderzocht naar de darmflora en het
effect van het innemen van probiotica
om het lichaam extra te ondersteunen
en de immuniteit in balans te houden.
Echte diëten bestaan niet, maar het
verbeteren van die darmflora kan wel
een verschil voor de immuniteit maken.
Sowieso is het belangrijk om de ziekte
in een vroeg stadium op te sporen.
Raadpleeg als vrouw tijdig je huisarts
als je hevige pijn in de onderbuik of
een branderig gevoel bij het plassen
ervaart tijdens je menstruatie.”

© DR

Hoe ver staat het onderzoek rond endometriose momenteel?
“Er is op dit moment nog niet genoeg
gekend over de ziekte. We weten
bijvoorbeeld dat de afweerreactie
verstoord is in het lichaam, maar het
is nog de vraag is of dat een oorzaak
of een gevolg is van de ziekte. Zijn het
endometriosecellen die zich in de buik
ontwikkelen waarop het lichaam op
een slechte manier gaat reageren of
is er eerder sprake van een gestoorde
reactie in de immuniteit waardoor die
endometriosecellen zich in de buik
kunnen ontwikkelen? Daar hebben we
nog geen eenduidig antwoord op. Het
is bovendien eigenlijk geen endometrium- of baarmoederslijmvliesweefsel,
het lijkt er alleen zeer sterk op. Het is
weefsel dat zich, hoewel het wel de
cyclus volgt, helemaal anders gedraagt.
Wat het zo moeilijk maakt om te achterhalen hoe de ziekte ontstaat, is dat
het op een heel breed gebied in het
afweersysteem fout kan lopen. Endometriose is dan ook steeds minder een
aandoening van enkel de onderbuik,
maar eerder van heel het lichaam; een
systeemziekte, waarbij bijvoorbeeld
ook vermoeidheid toeneemt. Het gaat
ook niet om één bepaald gen dat
de ziekte veroorzaakt, maar om een
combinatie van een aantal genen die
ergens een immuunrespons geven. We
zien bijvoorbeeld immuunstoornissen
die familiaal geclusterd zijn, wat aantoont dat het voor een stuk erfelijk is,
wat maakt dat sommige lichamen heftig reageren en andere niet.”
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Smoofl verwent je hond met lekkere ijsjes
Het kan warm zijn voor onze harige huisvrienden in de zomer en dan kan een ijsje de nodige verkoeling brengen. Verwen je hond met een gezonde snack die je samen in de keuken maakt. Het
Oost-Vlaamse bedrijf Smoofl verkoopt intussen zeven smaken van haar hondenijsjes. “Je huisdier
zorgt voor zoveel gelukkige momenten, als je er iets voor kunt terugdoen als baasje, doe je dat met
plezier”, zegt Tineke Bracke die samen met haar partner David Molenbergs Smoofl oprichtte in 2019.
Het begon allemaal toen David en
Tineke hun hond Bacchus in huis namen. “Ineens ontdekten we een hele
Instagramuniversum rond honden”,
vertelt Tineke. “Het was wonderlijk
wat voor een mooie wereld er op dat
platform bestond voor hondjes, met
prachtige accessoires en hebbedingetjes. Het was echt alsof we een harige
baby in huis haalden (lacht). Maar die
schoonheid en het gevoel voor esthetiek stopte ineens toen we producten
zochten rond voeding; het assortiment
bestond vooral uit gedroogd vlees, met
eerder onaantrekkelijk gepresenteerde
producten met lelijke stickers op. De
voedingsproducten bevonden zich zo
ver van die mooie online wereld en
gaven je dan weer eerder het gevoel
dat je een wild dier in huis haalde.
Vanuit die optiek ontstond Smoofl. We
wilden iets te eten kunnen geven aan
onze hond dat lekker was én er mooi
uitzag. In 2018 begonnen we met ijsjes
te experimenteren.”

weet waar je mee bezig bent en wat
het inhoudt. In de zomer van 2019
hebben we de sprong als zelfstandigen
gewaagd”, vertelt Tineke. “Had je me
tien jaar geleden verteld dat wij ooit in
deze business zouden springen, dan
had ik je niet geloofd, maar de markt
was er klaar voor. Ons concept is ook

Partners in crime
David werkte hiervoor als 3D-computer
animator, Tineke werkte in de beautyen chocoladewereld. De expertise van
het koppel – de liefde voor mooie en
functionele vormen en de fijne neus
voor smaak en geur – smolten mooi
samen in hun nieuwe zakelijke baby.
Ondernemen als koppel brengt toch
vooral voordelen met zich mee, vindt
Tineke. “Alleen ondernemen lijkt me
wel pittig. Het is handig dat je partner
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bijzonder: je koopt een mix, bijvoorbeeld de Blueberry Mix, waarmee je
naargelang de grootte van de ijsjesvorm zes tot tien ijsjes kan maken.
Je mengt met water terwijl je je hond
erbij betrekt; je maakt het als het ware
samen. Vervolgens giet je het mengsel
in de Smoofl-vormpjes, steekt er een
eetbaar stokje in en laat het dan een
nachtje in de diepvries. De volgende
dag is het hondenijsje klaar om te

serveren. We horen van onze klanten
dat de honden echt al weten wat er
gebeurt als het baasje de ijsjes maakt.
Ze mogen dan ook vaak de pot met de
mix uitlikken en genieten van het momentje samen in de keuken.”

Vegan en glutenvrij
De samenstelling van de ijsjes is bewust zo gezond mogelijk en bestaat
uit plantaardige bestanddelen. “Het
blijft natuurlijk een verwennerij die je
maximaal één keer per dag geeft, maar
onze waterijsjes zijn in elk geval veel
gezonder voor een hond dan bijvoorbeeld roomijs. De meeste honden zijn
lactose-intolerant en eten maar beter
geen gewoon ijs op basis van koemelk.
Onze ijsjes bestaan voornamelijk uit
fruitpoeders en fructose, zijn glutenvrij en volledig vegan. Het is dus met
andere woorden de ideale snack voor
de gevoelige honden, en zo zijn er best
wel wat. In de wereld van de dieren
is het trouwens steeds meer de trend
om de kaart van het plantaardige te
trekken; dat is niet alleen beter voor de
hond, maar is ook op ecologisch vlak
een goede keuze.” Smoofl trok meteen
naar het buitenland en is intussen in
onder meer Scandinavië, Duitsland,
Frankrijk en Italië beschikbaar. En
Bacchus? “Die mag alle smaken kiezen. We hebben de meest kieskeurige
hond ter wereld; we konden geen betere proever verzinnen”, lacht Tineke.
www.smoofl.com

© Smoofl

Tineke Bracke en David Molenbergs
trotse baasjes van hun hond Bacchus
en oprichters van Smoofl. Samen
maken ze gezonde hondenijsjes in
7 smaken.
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Jeroen Vereecke (50)
is oprichter van sociale impactonderneming
Robinetto, en gespecialiseerd in duurzaamheid
op events en projectcoördinatie.
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Water recht uit de kraan drinken met
Robinetto
Belgen drinken gemiddeld 126 liter flessenwater per persoon per jaar, terwijl dat bij Nederlanders
slechts 24 liter en bij Zweden slechts 10 liter is. Het jonge Gentse bedrijf Robinette verkoopt allerlei
soorten tapkranen en waterkoelers aan horeca en bedrijven om meer mensen op een aangename
manier leidingwater te doen drinken. “Flessenwater is zowat het meest absurde dat markerteers de
laatste vijftig jaar hebben uitgevonden”, zegt Jeroen Vereecke, naast Patrick Doyen, Wart Thys en
Fried Roggen oprichter van De Leiding BV/Robinetto.
Jullie noemen zichzelf heel bewust
een sociale impactonderneming. Het
grootste verschil met een ‘klassieke’ onderneming is dat de winst op
financieel vlak maximaal moet worden
ingezet om jullie impact te vergroten.
Wat houdt dat concreet in?
Jeroen: “We zijn geen bedrijf dat
opgericht is om iets tofs te doen en
ons daarna af te vragen hoe we het
milieuvriendelijker kunnen aanpakken.
Concreet willen we komaf maken met
verpakking en transport van drinkwater.Tegelijk willen we heel veel groeien
en geld verdienen om dat goede te
kunnen doen en een zo groot mogelijk
verschil te maken. We hebben sociale
impactondernemingen nodig om er te
geraken, denk ik, willen we problemen
zoals de klimaatcrisis aanpakken.”
Het idee achter Robinetto is ontstaan
vanuit de festivalsector.
Jeroen: “Ik werkte jarenlang in de festivalsector als organisator van Boomtown Festival en daar vroegen we ons
al af hoe we de drankvoorziening op
evenementen konden verduurzamen.
We begonnen met herbruikbare bekers
en in 2015 ontstond het BoomBar-project, een compleet werkende, energiezuinige bar waarvoor geen transport
nodig was, met alle dranken op de
tap. Daarmee konden we naar andere
festivals gaan, maar we hebben dat
gelukkig niet gedaan. We wilden ons

focussen op één onderdeel ervan,
namelijk leidingwater als drinkwater
gebruiken. Daarenboven wilden we
echt impact maken door het op een
duurzame manier naar de mensen te
brengen.”

“De jongere generatie
kiest al minder voor
flessenwater. De trend
is ingezet, met dank aan
hen”
Door COVID-19 moesten jullie jullie
businessplan volledig herdenken.
Jeroen: “We waren inderdaad van plan
om onze watertaps eerst naar horeca en events, het meest uitdagende
segment, uit te rollen om pas dan bedrijven, scholen en overheden aan te
spreken. We waren nog maar goed en
wel begonnen en ineens waren er door
corona geen horeca-activiteiten meer.
We moesten ons businessplan omgooien en tegelijk zijn we beginnen praten
met de Colruyt Group, toch de grootste
flessenwaterverkoper van België. Zij
zijn ook volop bezig met duurzaamheid
en tijdens de gesprekken ontdekten we
dat we veel gemeenschappelijke doelen hebben. Daarom stelden we hen
voor om aandeelhouder in ons bedrijf
te worden, want samen kunnen we

zoveel meer impact hebben.”
Hoe schat je de toekomst in?
Jeroen: “Je moet niet vergeten dat
flessenwater de strafste stunt uit de
marketinggeschiedenis is geweest:
het bestond al die tijd niet en ineens
werd het bij de ondertussen oudere
generaties als een betaalbare luxe
gebracht. Je kon plots een chique fles
water op tafel zetten en zo werd water
een statussymbool. Die perceptie willen
wij nu ook aan getapt water geven. Het
water van de kraan is in België perfect
drinkbaar, alleen is het vooral bij de
oudere generatie nog geen gewoonte.
Veel mensen merken terecht op dat de
smaak niet altijd aangenaam is, maar
met een eenvoudige filter los je dat op.
Een tapkraan van Robinetto serveert
het water op de juiste temperatuur, al
dan niet met bubbels. Ooit hopen we
ons op de particuliere markt te lanceren, maar daarvoor willen we eerst in de
andere sectoren actief zijn. De jongere
generatie kiest al minder voor flessenwater. Nu drinkt 40% van de Belgen
flessenwater, 40% kraanwater en 20%
twijfelt nog. We hopen dat binnen tien
jaar minder dan 30% van de Belgen
flessenwater zal drinken. Sinds 2019
is er voor het eerst een daling geweest
in de flessenwaterverkoop, die hoop
is dus terecht. De trend is ingezet, met
dank aan de jongere generaties.”
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ADVYS verhoogt levenscomfort met
handige hulpmiddelen
Nicolas Vandermarliere (31) stond al op zijn achtentwintigste aan het roer van ADVYS, een B2Bbedrijf dat gespecialiseerd is in hulpmiddelen, therapiematerialen en hoog-laagsystemen voor
keuken en badkamer. De doelgroep bestaat uit senioren en volwassenen en kinderen met een beperking. De jonge ondernemer wou vanuit zijn opleiding economie en productontwikkeling ergens een
verandering teweegbrengen. “Ik wou in een mooie sector ergens een verschil kunnen maken.”
Hoe ben je in deze sector beland?
Nicolas: “Ik wou altijd al sociaal ondernemen. Als economist kun je uiteraard
vele kanten uit, maar ik wou vooral
kijken hoe ik voor zoveel mogelijk mensen iets kon betekenen. Ik zag mensen
met gezondheidsklachten in mijn
eigen familie, maar evengoed in mijn
bredere omgeving. Het geeft zoveel
voldoening als je hun levenscomfort
wat kunt verhogen met een eenvoudig
hulpmiddel. Dat is echt onze filosofie:
luisteren naar wat de noden van de
mensen zijn. Onze vertegenwoordigers
zijn niet hoofdzakelijk commercieel
ingesteld, maar functioneren eerder
als adviseurs die ergotherapeuten en
hulpmiddelenadviseurs opleiden hoe
ze met de nieuwe toestellen kunnen
omgaan. Daarnaast krijgen we ook
voortdurend input van ergotherapeuten over hoe we onze producten kunnen verbeteren. Zo kunnen mensen
langer op een aangename manier thuis
blijven wonen. Het is onze taak om bij
onze fabrikanten te horen wat er al dan
niet mogelijk is. Zo hopen we dagdagelijkse handelingen voor mensen met
een beperking weer vanzelfsprekend te
maken zonder dat de hulpmiddelen er
stigmatiserend uitzien. Het moet er ook
mooi en modern uitzien.”
Bestaat er voor alles een oplossing om
zo lang mogelijk zelfstandig thuis te
blijven wonen?
Nicolas: “Voor heel veel zaken wel. En
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als er geen perfecte oplossing bestaat,
dan is er nog altijd een afdoende goede oplossing. Dat is het talent van zoveel ergotherapeuten: ze denken mee
na over het comfort, wat kan gaan van
extra kussens tot de vraag om schrijfhulp te ontwikkelen. Een iets dikkere
balpen kan bijvoorbeeld voor iemand
met artrose extra schrijfcomfort geven.
Ondertussen hebben we meer dan
8000 producten in ons gamma. Het
zijn vaak heel kleine aanpassingen die
de pijn toch wat kunnen verlichten en
daardoor meer levensvreugde geven.”

“Het geeft zoveel
voldoening als je hun
levenscomfort wat
kunt verhogen met een
eenvoudig hulpmiddel”
Hoe schat je de toekomst van het
bedrijf in?
Nicolas: “We verkeren een beetje
in een luxepositie, omdat we in een
mooie markt actief zijn, en er altijd
vraag naar hulp zal zijn. We hebben al
heel wat kunnen toevoegen, maar er
zijn nog mogelijkheden zat. We willen
ook verder moderniseren en digitaliseren. Daarnaast werken we ook met
studenten die bij ons stage volgen
en ons een frisse kijk op producten
kunnen geven. We blijven in elk geval
verschillende prijsklassen aanbieden,

zodat de eindklant zelf kan kiezen of
hij een functioneel hulpmiddel wil of
toch liever voor een mooi design gaat.”

Drie hulpmiddelen van Advys
voor in de zomer verkrijgbaar in
de LM Zorgshop


Easy-Grip
Tuingereedschap met
ergonomische handvatten.
Advys - €21,68


Long Reach Easy-Grip
Tuingereedschap met een
verlengde steel en ergonomische
handvatten.
Advys - €65,03


The Book Seat
Boekensteun en kussen, handig
voor thuis of onderweg.
Advys - €33,58

Nicolas Vandermarliere (31)
is al drie jaar hoofd van ADVYS, waarmee hij met
zijn opleiding economie en productontwikkeling
sociaal wil ondernemen.
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Belgen grootste belastingbetalers
Je wist het al langer, maar het wordt
nog eens bevestigd. Wij Belgen
hebben de grootste belastingdruk op
ons loon van de 38 OESO-landen. Een
modaal gezin geeft gemiddeld 45,2%
aan de staat van wat het verdient.
Duitsland, Frankrijk en Italië volgen
met 40,9%. Kort daarop staan Zweden,
Oostenrijk, Finland, Portugal en Spanje. In Denemarken (30,9 %, Luxemburg
(29,4 %), Nederland (27,4 %),
VK (27,2  %), VS (17,9 %) en Zwitserland
(16,8 ) houd je veel meer over.

Toch miljoen
jobs meer op
20 jaar
De werkgelegenheid in ons land stijgt
op lange termijn. In vergelijking met 20
jaar geleden zijn er een miljoen jobs
bijgekomen. Er werken nu 5.050.000
Belgen. De meeste banen kwamen er
bij in de zorg, het onderwijs, de overheid en het uitzendwerk. De landbouw,
nijverheid, energie en de financiële
dienstverlening verloren dan weer jobs.

Steeds meer gedetacheerde
werknemers

Gemiddeld 3.748
euro bruto
De gemiddelde Belg verdiende
vorig jaar 3.748 euro bruto per
maand. Bedienden verdienen
gemiddeld 100 euro meer. Arbeiders gaan gemiddeld met 2.961
euro naar huis, ambtenaren met
4.199 euro. Het meest verdien je
in de chemie en farmaceutische
sector (4.620 euro), energie
en milieu (4.380 euro), bank
en verzekeringen (4.171 euro),
onderwijs, vorming en wetenschappelijk onderzoek (4.064
euro) en elektronica en de
technologische industrie (4.063
euro). Daar bovenop komen nog
extralegale voordelen. Zo heeft
maar liefst 43% een auto van de
firma.
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In de bouw wordt al 24% van het arbeidsvolume gepresteerd door gedetacheerde werknemers. Dat zijn arbeidskrachten van buiten
de Europese Unie die legaal in België aan
de slag zijn. Denk aan Bosniërs, Wit-Russen,
Brazilianen en Oekraïners. In de transportsector gaat het om 23%, in de sector van de
elektrische installaties om 14%. In totaal gaat
het om 212.000 werknemers. Ze worden ingezet omwille van de lage kosten, de krappe
arbeidsmarkt vooral omdat het harde werkers
zijn.

Nu ook mobiel betalen met maaltijdcheques
Maaltijdcheques van de drie grote
uitgevers (Edenred, Monizze en
Sodexo) zijn toegevoegd als nieuwe
betaalmethode aan de Payconiq by
Bancontact-app. Je kan dus met je
smartphone met maaltijdcheques
betalen in winkels die zowel maaltijdcheques en betalingen met Payconiq
aanvaarden.

Student-ondernemers
in de lift
Steeds meer studenten kunnen niet wachten tot het einde
van hun studies om een onderneming op te starten. Ze zijn
nu al met bijna 10.000. Het gaat om studenten tussen 18 en
25 jaar die een btw-nummer aanvragen voor allerlei activiteiten zoals het organiseren van events of het kweken van
bomen en planten.

Faillisementen
stijgen sterk
Wie onderneemt, kan failliet gaan. Veel
bedrijven hebben na de steunperiode
door corona hun buffers zien opdrogen
of kunnen de snel stijgende energie- en
grondstofkosten niet meer aan. Daardoor
is het aantal faillissementen op een jaar
tijd verdubbeld. Grootste slachtoffer zijn de
bouwsector, transportfirma’s, garagehouders
en de horeca.

Startcentrum zelfstandigen
Sociaal verzekeringsfonds
Ondernemingsloket
Aanvullende verzekeringen

avixi is de fusie van
Incozina en Multipen
www.avixi.be
info@avixi.be

Avixi_AdvertentieA5_new.indd 1

19/04/21 15:40
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Ga deze zomer op avontuur en
krijg tot € 150 terugbetaald
op kamp, speelplein en sportvakantie!
www.lmziekenfonds.be
30

OUDEREN zIJN

V.U.: Frederik Fluyt, Vief vzw, Livornostraat 25, 1050 Brussel

EENZAAM

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

www.denkfoud.be

ACTUA

Last van rugpijn?
Misschien gebruik jij je rug op een verkeerde
manier zonder dat je dat beseft. 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?

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.

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

Meer info: 2voordeprijsvan1.be

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
www.lm.be /mei-juni 2022
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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 leeftijd 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

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 fietste soms 10.000 kilometer
op een jaar en liep twee marathons, de beste in minder dan
drie uur.”

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.”

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

Opluchting, rouw, aanvaarding

Ziekte uitstellen en ziekteproces
vertragen

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

www.lm.be /mei-juni 2022

Johan: “Een gezonde leefstijl betekent niet dat je geen
dementie kan krijgen. Als je een hoog risico hebt,
bijvoorbeeld door hoge leeftijd, 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

Boodschap aan allen die met dementie te
maken krijgen

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.”

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.”

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

 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.

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.”
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Wens je meer info? Neem contact op met het
Expertisecentrum Dementie Vlaanderen via
www.dementie.be

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.

www.lm.be /mei-juni 2022

MET LM BELEEF JIJ EEN MOOIE ZOMER
Vakantiehuis
Liberty:
alleen maar
troeven

“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.”

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

OP
KAMP MET
CREJAKSIE

Laatste plaatsen! Boek snel je vakantiekamp. Crejaksie heeft voor ieder wat wils: dierenvrienden,
zonnekloppers, actieve ravotters, adventure seekers, strandliefhebbers, 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

www.crejaksie.be

www.lm.be /mei-juni 2022
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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 financieel 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

Borstvoedingspremie
J

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

Terugbetaling
J
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.”

Terugbetaling
J
anticonceptie

Luister naar het verhaal van het jonge koppel op www.lm.be >
LevensMomenten
LM geeft een terugbetaling voor anticonceptiemiddelen tot 30 euro
per jaar. Check de voorwaarden op www.lm.be > terugbetalingen >
anticonceptie.
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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.”
Terugbetaling
J
brillen en lenzen

Luister naar het verhaal van de broertjes en het zusje op
www.lm.be > LevensMomenten
LM geeft een terugbetaling voor brillen en lenzen.
Check de voorwaarden op www.lm.be > terugbetalingen > optiek

Eddy houdt van golfen
“Het is leuk om een sport te beoefenen die niet leeftijdgebonden 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
Terugbetaling
sport
J

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

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 beseﬀen hoe belangrijk een
hospitalisatieverzekering is.”

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

Royaal
geboortepakket
J

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 hospitalisatieen tandzorgverzekering. Check de voorwaarden op www.lm.be >
goed verzekerd > Hospitaal-Plus

Ontdek meer op www.lm.be > LevensMomenten
www.lm.be /mei-juni 2022

37

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.

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
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Alleen voor dringende en
noodzakelijke zorg
De terugbetaling geldt enkel bij
dringende of noodzakelijke medische
zorg en als je tijdelijk in het buitenland
verblijft (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.

Voor wie de EZVK aanvragen?
Vraag de kaart aan voor elk gezinslid.

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 geneesmiddelenvoorschrift en je behandeling (bv. kine).

www.lm.be /mei-juni 2022

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 Mutasalarmcentrale. Mutas regelt alle kosten die verbonden zijn aan
je opname.

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 Mutasalarmcentrale.

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.

De Mutas-alarmcentrale
is 24/24u bereikbaar
0032 2 272 09 00
 assistance@mutas.be

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 Mutasalarmcentrale te contacteren bij onvoorziene
medische zorg in het buitenland. Zo kan de
terugbetaling van alle medische kosten achteraf
wat vlotter verlopen.

T www.mutas.be/online/nl

CHECKLIST

* Het zorgstelsel verschilt van land tot land.
Hou er rekening mee dat buitenlandse
zorgverleners niet verplicht zijn om de
EZVK te aanvaarden.

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
www.lm.be /mei-juni 2022
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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.

LLM, Livornostraat 25, 1050 Brussel / www.lm.be
V.U. Roni De Waele, Livornostraat 25, 1050 Brussel
53ste jaargang / tweemaandelijks
(verschijnt niet in juli en augustus)

www.lm.be
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