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Winnaars!  
We kozen vier winnaars uit die het boek ‘Tegen het vergeten’ van Bart De 
Strooper in de brievenbus kregen. De winnaars zijn: Micheline Baetens, 
Gery Verdickt, Lieve Steurbaut en Inge Hurck. Deze editie kan je het boek 
van 'Abnormaal goed' van Peter Ampe en Emily Rammant winnen. Lees het 
interview op pagina 10. 

Voorwoord

Iedereen heeft talent
We zijn allemaal uniek en hebben allemaal talenten. Dit magazine is er het 
bewijs van! Het staat vol verhalen van mensen die hun talenten botvieren.

Imke Courtois voetbalde vele jaren bij de Red Flames. Ze studeerde af als 
ergotherapeut en kinesitherapeut en werkt aan een doctoraat in de gezond-
heidspsychologie. Maar je kent haar ook als commentator en voetbalanalis-
te bij Sporza. 

Peter Ampe ontdekte pas dat hij een neurodiverse aandoening heeft toen 
ook zijn zoontje de diagnose kreeg. Hij schreef er samen met zijn vrouw 
Emily Rammant een boek over met de focus op hoe je een aandoening kan 
omzetten in een talent.

Tatika Bovendaerde schittert dan weer als Belgisch kampioen kunstwielrij-
den, een minder bekende sportieve discipline. Neuroloog Steven Laureys 
zet zijn eigen ervaring in om ons beter en meer te doen slapen. Sterre en 
Lente bewijzen dat ze met logopedie een spraakprobleem of -afwijking kon-
den oplossen. En Kelly Eerdekens ging als modebewuste jonge vrouw met 
een stoma zelf ondergoed en badmode voor stomagebruikers ontwerpen. 

Veel leesgenot. En misschien brengen we ook jou op ideeën om je talenten 
te ontwikkelen!

Cathy De Waele
Algemeen directeur,
LM Oost-Vlaanderen
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GEBOORTE

MIJN VOORDELEN

ZWANGERSCHAPSCONSULENTEN
Bij een geboorte komt heel wat administratie kijken. LM 
helpt je graag om goed voorbereid de kraamperiode in te 
gaan. Onze consulenten komen gratis langs om al je vragen 
te beantwoorden rond moederschapsrust, ouderschapsver-
lof, kraamzorg, premies aanvragen, kinderopvang en veel 
meer. Je kan bij onze zwangerschapsconsulenten ook  
terecht voor uitleg over draagdoeken en afkolftoestellen.

ZWANGERSCHAPSPAKKET
Vanaf de vierde maand zwangerschap ontvang je een  
zwangerschapspakket met onder andere een bon van  
80 euro voor de LM Zorgshop. Die bon geldt voor iedere 
LM-ouder. Als beide ouders lid zijn, krijg je dus 160 euro.

GEBOORTEPREMIE
Elke LM-ouder ontvangt bij de geboorte, adoptie of pleeg-
zorg een premie van 100 euro. Als beide ouders lid zijn, krijg 
je dus 200 euro.

CADEAUBON
LM geeft je als ouder 100 euro budget om te spenderen in 
onze webshop www.lmzorgshop.be. Zijn beide ouders
lid? Dan krijgen jullie samen 200 euro budget. Ook bij adop-
tie en pleegzorg.

KINDEROPVANG
Je kindje naar de crèche of onthaalouder brengen is goed 
voor zijn of haar fysieke en psychische ontwikkeling. Omdat 
het ook wel een flinke hap uit je budget neemt, betalen we 
voor elk kind jonger dan 3 jaar tot 60 euro per jaar terug.

BEGELEIDING VOOR EN NA DE BEVALLING
Perinatale kinesitherapie, zwangerschapsyoga of –zwem-
men? LM geeft 45 euro bovenop de mogelijke wettelijke  
terugbetaling. Per zwangerschap worden maximaal 9 ses-
sies (5 euro per sessie) vergoed.

BORSTVOEDINGSPREMIE
Als mama ontvang je een premie van 125 euro per periode 
van 2 maanden borstvoeding. De maximale tussenkomst 
bedraagt 375 euro.

KRAAMZORG EN DOULABEGELEIDING
Om de eerste weken thuis met je baby vlot te laten verlopen, 
kan je kraamhulp of een doula inschakelen. Voor elk kind 
ontvang je een tussenkomst van maximaal 150 euro per  
pasgeborene. 

NOODOPVANG ZIEKE KINDEREN
We helpen je uit de nood wanneer je kind tot 14 jaar plots 
ziek wordt en niet naar school of de opvang kan. We betalen 
een tussenkomst tot 13,50 euro per uur met een maximum 
van 30 uur per kalenderjaar en per kind voor de thuisoppas-
dienst van je keuze. De maximale tussenkomst bedraagt 405 
euro per jaar.

KOOP EN HUUR VOORDELIG BABYSPULLEN
In de LM Zorgshop kan je voordelig hulpmiddelen huren 
(afkolftoestel, babyweegschaal, aerosol) en babyspullen 
kopen. Als LM-lid krijg je altijd 15% korting op je aankoop. 
Bekijk het aanbod op www.lmzorgshop.be
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Imke Courtois (34)
speelde jarenlang bij de Red Flames, het 
Belgische vrouwelijke voetbalteam. Ze studeerde 
af als ergotherapeute en kinesitherapeute aan 
de KU Leuven en werkte aan haar doctoraat in de 
gezondheidspsychologie, meer in het bijzonder 
welke invloed ademhaling heeft op pijn.  
In 2015 werd ze bij de VRT expert sport en 
gezondheid voor Sporza en de nieuwsdienst en 
werkt ze vandaag als voetbalanaliste bij Sporza.
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OP DE GEZONDHEID VAN

“Ik heb regelmatig geen zin om te 
sporten, maar mijn lichaam zet me er 
toch toe aan” 
De zomer van Imke Courtois was goed gevuld met 
onder meer het presenteren van het EK vrouwen-
voetbal naast Aster Nzeyimana. Als kinesiste en 
ergotherapeute van opleiding en ex-professio-
neel voetbalster is ze zich erg bewust van haar 
lichaam en de luxe van een goede gezondheid. 
“Alleen dat gezond eten is een moeilijke voor mij, 
daar voel ik mij vaak schuldig over.” 
 
Je hebt het EK vrouwenvoetbal gepresenteerd dat Vlaande-
ren voor het eerst live kon meevolgen. De kijkcijfers waren 
heel goed. Denk je dat er langzaam een kentering komt en 
er eindelijk een gelijkere aandacht is voor vrouwensport? 
Imke: “Ik denk het wel. Ik denk dat het een positieve zomer 
was. Lang nog niet alles loopt helaas gelijk, de meeste vrou-
wensporten beginnen nu pas aan een inhaalbeweging. Heel 
vaak is er een sportief succes nodig, wat gepaard gaat met 
aandacht en op die manier herkenbaarheid. Mensen moeten 
klaarblijkelijk eerst wennen aan iets wat ze niet goed ken-
nen, dus ook vrouwenvoetbal. Zo gaat dat nu eenmaal. We 
mogen niet vergeten dat sport tegenwoordig een echte busi-
ness is geworden: als vraag en aandacht stijgen, komt er ook 
meer geld binnen via onder andere sponsoring en is er op 
zijn beurt weer meer mogelijk. Eigenlijk is vrouwenvoetbal al 
meer dan vijf jaar positief aan het evolueren. Ik heb zelf net 
nog de vroegere generatie meegemaakt en het begin van die 
doorstart naar meer aandacht en professionalisering. Toen 
ik nog bij de Red Flames speelde was er binnen de sport zelf 
ook groeiende aandacht voor vrouwenvoetbal, alleen komt 
daar nu ook de broodnodige media-aandacht bij. Het is 
mede te danken aan het succes van de Rode Duivels, waarbij 
de KBVB (Koninklijke Belgische Voetbalbond) ook de Red 
Flames mee lanceerde. Het creëerde een momentum waar 
ze handig gebruik van gemaakt hebben, en ondertussen 
hebben de Flames dat ópnieuw gecreëerd door de kwartfina-
le op een groot tornooi te halen. Intussen is vrouwenvoetbal 
met de jaren professioneler geworden. Vroeger bestond een 
ploeg uit een coach en een dokter, terwijl de 'staff' van de 

Red Flames met bijna 30 mensen vandaag even groot is als 
die van de mannen. Maar er zijn zeker nog veel stappen te 
zetten. Alles op zijn tijd, het gaat sowieso al behoorlijk voor-
uit. De maatschappij is er in elk geval klaar voor; mensen 
vragen er zelf naar. Er zijn natuurlijk nog altijd supporters 
die een moeilijke verhouding hebben met vrouwenvoetbal 
en te veel de vergelijking maken met mannenvoetbal. Dat zal 
helaas nooit helemaal verdwijnen. De fysieke componenten 
zijn nu eenmaal anders; mannen hebben van nature meer 
van een bepaald type spiervezel en een andere hormoon-
huishouding waardoor ze onder andere sneller kunnen lo-
pen. Maar dat maakt niet dat je voetbaltechnisch geen even 
mooie prestaties kan leveren.” 

Als ex-Red Flame kan ik me voorstellen dat gezondheid heel 
erg belangrijk is. Wat betekent gezondheid voor jou?  
“Dat is vooral mezelf thuis voelen in mijn lichaam en niet 
geconfronteerd worden met een lichamelijke beperking die 
voelbaar is in mijn dagelijkse leven. Als je hoofdpijn of een 
gebroken voet hebt of je voelt je mentaal niet goed, dan zal 
dat altijd vooraan in je gedachten zitten bij alles wat je dag 
in, dag uit, doet, of dat nu gewoon koffie drinken is of naar 
televisie kijken. Dat is het rare: dat je niet beseft hoe handig 
je lichaam kan zijn in je dag. Terwijl gezond zijn daar wel om 
draait, zowel geestelijk als fysiek: als het niet op de voor-
grond staat, wil dat zeggen dat je gezond bent.” 

“Ik heb voor mezelf ontdekt dat ik 
beter boodschappen ga doen als 
ik pas gesport heb, omdat ik dan 
automatisch gezondere voeding kies.” 
Ben je daar gezien je achtergrond en opleiding wel ergens 
dagelijks mee bezig?  
“Ik ben nog relatief jong en heb op dat vlak nog niet veel 
miserie gekend. Ik leef nu ook niet echt übergezond of zo. Ik 
sport veel, ik rook niet, ik drink amper een glas, dat zijn wel 
allemaal grote pluspunten. Maar ik eet niet altijd gezond; ik 
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heb de aanleg om mager te blijven, wat een extra valkuil is 
voor mij. Ik heb daar ook heel vaak een schuldgevoel over. 
Ik ben altijd veel bezig geweest met mijn lichaam want het 
is fijn om je fit te voelen. Maar dat maakt ook dat als ik iets 
ongezonder leef, zoals vijf keer per week pasta en te weinig 
groenten of fruit eten, ik me echt schuldig voel. Ik zit trou-
wens momenteel weer heel erg in zo’n fase (lacht). Ik kan er 
ook niet bij dat gezond eten veel duurder is dan ongezond 
eten...” 

Heb je een dagelijkse routine die je niet kan missen? 
“Mijn routine is sporten. Om de dag probeer ik iets te doen 
van sport. Ik probeer dagelijks te variëren en te kiezen 
tussen lopen, corestability-oefeningen of padellen. Mijn 
lichaam reageert het best op afwisseling. Ik kan echt niet 
zonder beweging; soms zitten er twee dagen tussen en dan 
speelt mijn schuldgevoel weer op. Ik heb het geluk gehad 
om van jongs af heel graag te bewegen en dat altijd routine-
matig te hebben gedaan. Dat maakt dat ik regelmatig geen 
zin heb, maar mijn lichaam mij er toch toe aanzet om te 
sporten.” 

Je bent zelf kinesiste en ergotherapeut van opleiding. Wat 
zou de gemiddelde Belg volgens jou op het vlak van gezond-
heid nog beter kunnen doen? 
“Ik ben een grote voorstander van bewegen. Ik probeer bij 
mensen in mijn directe omgeving die niet graag sporten de 
drempel te verlagen. Mensen denken vaak dat ik graag sport, 
dat klopt ook, maar dat is zeker niet altijd het geval. Als ik 
vijf keer in de week ga lopen heb ik daar zeker twee van de 
vijf keer niet echt veel zin in en zou ik veel liever in mijn zetel 
blijven zitten of iets anders doen. Dus ik probeer ook voor 
anderen de verwachtingen naar beneden te halen. Je hoeft 
niet altijd 5 of 10 kilometer te lopen, 2 is ook al goed. Of 
gewoon gaan wandelen is ook al goed. Maar het zit ook in 

kleine stomme dingen. Zo heb ik voor mezelf ontdekt dat ik 
beter boodschappen ga doen als ik pas gesport heb, omdat 
ik dan automatisch gezondere voeding kies. Het is heel raar, 
maar voor mij werkt dat enorm goed.” 

Je zegt zelf dat je goed luistert naar je lichaam. Voor velen is 
dat moeilijker; ze negeren soms lang bepaalde alarmsigna-
len. Is dat iets dat je kan leren, je lichaam beter aanvoelen?  
“Er is altijd een wisselwerking tussen wat je denkt en voelt, 
in die mate dat je je ratio en lichaam amper uit mekaar kunt 
trekken en geen van beiden ondergeschikt is. Al is het ook 
een kunst om in bepaalde situaties toch prioriteit te geven 
aan het ene of het andere. Het is opvallend hoe ik mezelf 
op een bepaalde manier heb aangeleerd om aan te voelen 
dat er iets is met mijn lichaam en te weten wat dat probleem 
dan ook is. Als ik een MRI of echo in het ziekenhuis moet 
laten uitvoeren, kan ik meestal met 95 procent zekerheid van 
tevoren zeggen wat er mis zou kunnen zijn. Ik vertrouw ook 
echt enorm op mijn buikgevoel, ook bij rationele beslissin-
gen. Als je een huis gaat kopen, kan je wel een checklist van 
voorwaarden in je hoofd hebben waaraan je toekomstige 
huis moet voldoen, maar je moet nog altijd ook echt een huis 
binnenstappen en overvallen worden door een specifiek ge-
voel van ‘dit is het’. Bewegen helpt dat gevoel te vinden, je 
wordt bewuster van je lichaam en leert het te gebruiken als 
een soort van informatiebron. Ik ben heel dankbaar dat ik als 
kind al heel graag sportte en daarin werd gestimuleerd door 
mijn moeder waardoor ik nog jarenlang ben blijven sporten.” 

“Lichaam en geest gaan hand in 
hand: als ik me lichamelijk goed voel, 
voel ik me ook mentaal weerbaarder.”
Wat betekent mentale gezondheid voor jou?  
“Ik denk dat de verhouding tussen lichaam en geest hele-
maal goed moet zitten. Lichaam en geest gaan hand in hand: 
als ik me lichamelijk goed voel, voel ik me ook mentaal weer-
baarder. Als ik een periode weinig sport of slechter slaap, 
dan zal ik me slechter beginnen voelen in mijn lichaam. Op 
zulke momenten probeer ik dat recht te trekken door weer 
gezonder te eten, meer te bewegen en me te omringen met 
vrienden en familie. Ik ben heel graag thuis in mijn rustige 
omgeving. Ik ben het gelukkigst als ik meegesleept word 
door iets en veel opwinding en enthousiasme ervaar, maar 
tegelijk een stabiele en rustige achtergrond heb waarop ik 
kan terugvallen. Geen te grote pieken en dalen dus, maar 
wel genoeg zaken die me kunnen voeden en waarvan ik be-
ter word, terwijl ik rustig in mijn kern kan staan. Dat is voor 
mij de definitie van geluk.”  
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Contacteer ons en

word 

vrijwilliger  !

09 235 72 82
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Met het boek 'Abnormaal Goed' ontdek je je sterkte via je afwijking 

 “Je aandoening herkennen kan juist tot 
een opluchting leiden”  
 

Veel mensen bevinden zich, meestal zonder het zelf te beseffen, ergens op het spectrum van  
een neurodiverse aandoening zoals ASS (autismespectrumstoornis), ADHD, dyslexie of OCS  
(obsessief-compulsieve stoornis). Voor Peter Ampe kwam het besef dat hij wellicht ASS heeft pas 
toen zijn zoontje op 6-jarige leeftijd de diagnose ASS kreeg. Het vormde meteen de aanleiding om 
het boek ‘Abnormaal Goed’ te schrijven, waarin de focus ligt op hoe je een aandoening in een talent 
kan omzetten en vlotter je weg kan vinden op de arbeidsmarkt.  

“We hadden als ouders zelf echt een 
boodschap van hoop nodig en we 
wilden die ook brengen naar anderen 
toe”, vertelt co-auteur en echtgenote 
Emily Rammant. “We zien dat Peter 
echt succesvol is kunnen worden en 
we hopen dat dat ook het geval zal zijn 
voor ons zoontje en anderen die ons 
boek lezen.” 
 
Voor wie hebben jullie het boek ge-
schreven? 
Peter: “Minstens een vierde van de 
mensen bevindt zich op de rechterkant 
van het spectrum van een neurodiver-
se aandoening. Dat wil zeggen dat ze 
een diagnose krijgen en uitgesproken 
symptomen vertonen. Hoe verder 
naar rechts, hoe groter de kans dat 
de symptomen in de weg zitten van 
normaal functioneren. Mensen die zich 
eerder aan de linkerkant bevinden, 
vertonen milde symptomen, die niet 
voldoende zijn voor een diagnose. Dat 
maakt dat ze zich niet altijd bewust zijn 
van hun aandoening, maar zich tegelijk 
hun hele leven anders kunnen voe-
len. Ik denk dat veel mensen dan een 
soort van aha-gevoel zullen hebben 
als ze het boek lezen. Ze voelen zich 
misschien sociaal onaangepast in een 
groep, op school hebben ze minder 
affiniteit met de leerstof, de collega’s 
merken op dat ze een aparte manier 
van denken en doen hebben, ze kun-

nen niet stilzitten… Ik wil aantonen dat 
heel veel mensen wel degelijk ergens 
op dat spectrum zitten en dat een her-
kenning van je aandoening juist tot een 
opluchting kan leiden, omdat het je 
toegang kan geven tot je sterke kanten 
en talenten.” 
Emily: “Het etiket van een neurodiverse 
aandoening is eigenlijk een handicap, 
maar wij herkaderen het in het boek 
naar een sterkte.” 
 

“Ik ben 10 % anders, 
100 % speciaal. Dat 
maakt je uniek” 
Zelf ontdekte je pas op volwassen leef-
tijd dat je ook duidelijke kenmerken 
van ASS hebt.  
Peter: “Het was pas toen onze zoon 
de diagnose van ASS kreeg dat mijn 
puzzel ook in elkaar viel. Na de eerste 
shock en de aanvaarding kwam het 
omarmingsproces. Vroeger voelde ik 
dat het moeilijk was om een sociaal 
gesprek gaande houden, tenzij het over 
een onderwerp ging dat mij interes-
seerde (lacht). Ik voelde bij heel wat 
dingen dat ik anders was. Nu kan ik dat 
anders zijn plaatsen en dat vormt een 
opluchting. Ik kan het ook veel meer 
uitspelen. Mijn collega’s die dat weten 
verwachten bijvoorbeeld niet dat ik 
supersociaal ben en weten dat het nor-

maal is dat ik na een half uur wegloop 
van een feestje.” 

Het is niet eenvoudig je talent te ont-
dekken, en kan je omgeving daar ook 
een ondersteunende rol in spelen?  
Emily: “We werken bij onze zoon heel 
erg op zijn zelfbeeld en zijn zelfvertrou-
wen, en benadrukken zoveel mogelijk 
de positieve kanten van zijn anders 
denken.” 
Peter: “Hij heeft een enorm sterk 
geheugen en is heel goed in systema-
tiseren. Dat maakt dat hij heel snel zal 
opmerken wanneer iets verandert rond 
hem. We benoemen dat dan en zeggen: 
‘Wow, Noah, ik denk dat jij de enige 
bent die dat gezien heeft!’, dan is hij 
altijd heel fier. Het punt van het boek 
is: aanvaard je aandoening en vind je 
talent. En vooral ook: omring je met de 
juiste mensen en de juiste werkomge-
ving. Ik weet van mezelf bijvoorbeeld 
dat ik me moet omringen met mensen 
met ADHD, omdat ik redelijk introvert 
ben. Ik zal misschien wel een goed idee 
hebben, maar ik heb een tafelspringer 
nodig die dat idee kan verkopen. Ik heb 
in reclamebureaus gewerkt waar ik me 
totaal niet thuis voelde, maar ook in 
andere waar ik me wel helemaal thuis 
voelde, alleen wist ik niet waarom. 
Nu weet ik dat wel, omdat ik mezelf in 
kaart heb kunnen brengen. Ik weet nu 
veel beter wat ik nodig heb.” 
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Wat zou je ouders van een kind met 
een neurodiverse aandoening willen 
aanraden?  
Emily: “Probeer eerst en vooral de 
unieke gebruiksaanwijzing van je kind 
te ontdekken. Wij hebben bijvoorbeeld 
een prikkelprofiel voor Noah laten op-
stellen en ontdekten zo dat hij heel ge-
voelig is voor licht. Ik zorg er sindsdien 
voor dat ik altijd een zonnebril voor hem 
bij heb zodat hij niet te snel overprik-
keld geraakt. Als je als ouder dezelfde 
aandoening hebt, kan je er ook meer 
begrip voor opbrengen. Ik vraag vaak 
aan Peter om Noahs gedrag aan mij toe 
te lichten, zeker op momenten dat het 
voor mij een raadsel is. Verder is het in 
feite voor alle ouders heel belangrijk 
om jezelf goed te kennen en je eigen 
gedrag te kunnen plaatsen; het zal je in 
staat stellen om beter te connecteren 
met je kind. En nog een tip: negeer de 
goedbedoelde adviezen van bezorgde 
familieleden, tenzij ze weten waar het 
over gaat. Je hebt een kind dat ‘moei-
lijk’ doet in bepaalde omstandigheden, 
waardoor ze je al snel zullen zeggen dat 
je het niet goed doet en niet streng ge-
noeg bent. Zoek genoeg ondersteuning 
en bevestiging bij de juiste mensen of 

bij gespecialiseerde hulpverleners.” 
Peter: “Wat ook vaak terugkomt is: ‘hij 
groeit er nog wel uit.’ Maar dat is niet 
zo.” 

De maatschappij vandaag is nog altijd 
gefocust op onderwijs en werk op maat 
van de grote groep, en staat ver van 
het benaderen van elk individu en zijn 
talent. Toch eindigen jullie het boek 
met hoop. 
Peter: “Het enige wat vandaag telt op 
een schoolrapport is of je goed in taal 
of in wiskunde bent. Er zijn zoveel 
zaken waarin je supergoed kan zijn, 
maar dat telt precies niet mee. Toch is 
de wereld zodanig aan het veranderen 
dat die klassieke competenties niet 
meer zo belangrijk zullen zijn. En zodra 
die verandering is doorgevoerd, zal je 
misschien sneller kunnen zeggen: ‘Die 
persoon is supergoed in het monteren 
van video’s of in het bedenken van 
verhalen. Dat is even belangrijk als 
goed zijn in taal of rekenen.’ ADHD’ers 
of mensen met dyslexie zijn bijvoor-
beeld niet altijd goed in taal, maar wel 
supergoed in ondernemen, en laat dat 
nu net iets zijn dat steeds meer gesti-
muleerd wordt vandaag. De cognitieve 

scholen zwaaien nog altijd de plak, 
maar tegelijk hoor je ook in het nieuws 
dat een masterdiploma het minst 
gevraagd wordt op de werkvloer… Er zal 
ergens wel een kentering komen, maar 
wanneer, dat is de vraag. In elk geval 
heeft het besef van mijn aandoening 
mij alleen maar meer zelfvertrouwen 
gegeven. Voordien was ik heel snel 
heel onzeker, nu is dat weg. Mijn zoon 
heeft dat eens mooi verwoord: ‘Ik ben 
10 % anders, 100  % speciaal.’ Voordien 
voelde ik me eerder 100 % anders, 10 % 
speciaal. Dat is een positief gevoel. Het 
maakt je uniek.” 
 

Peter Ampe (56) is gelauwerd reclamecreatief bij FamousGrey en columnist voor het Engelse creativiteitsmagazine 
Little Black Book. Hij heeft uitgesproken kenmerken van ASS en lichte symptomen van ADHD. 

Emily Rammant (42) is keynotespreker, Professional Certified Coach en mede-oprichtster van Yin United.  
Zij focust op identiteit en innovatie voor individuen en bedrijven.

WIN !
LM geeft vijf exem-
plaren van ‘Abnor-
maal goed’ weg. 
Wat moet je daar-
voor doen? Stuur 

voor 30 september een e-mail 
naar wedstrijd.ov@lm.be met als 
onderwerp ‘Abnormaal goed’ en 
vermeld je contactgegevens en 
waarom je graag kans wil maken. 
Veel succes!
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Tatika Bovendaerde schittert als  
Belgisch kampioen kunstwielrijden
Kunstwielrijden is vandaag – volledig onterecht – misschien wel één van de minst bekende spor-
ten. Je kan het vergelijken met kunstschaatsen voor fietsen: in een kühr van 5 minuten moeten er 
25 tot 30 oefeningen in een bepaalde vorm worden afgewerkt. De bescheidenheid zelve en het ge-
zicht van het kunstwielrijden voor België op internationaal vlak is huidig Belgisch kampioen Tatika 
Bovendaerde. 

Naast haar voltijdse job als thuisver-
pleegkundige én mama van twee kleine 
dochters coacht ze ook nog eens vrij-
willig drie keer per week de leden van 
de club in Merelbeke. “Wat mij zo moti-
veert is dat er zoveel schoonheid zit in 
de vriendschap tussen onze leden, we 
zijn echt één grote vriendengroep.”
zegt Tatika

Wat moeten we ons bij kunstwielrijden 
voorstellen? 
Tatika: “Het indoor wielrennen kent 
twee disciplines, namelijk cyclobal, 
dat is voetbal maar dan met de fiets, 
en kunstwielrijden. Dat zou ergens in 
de negentiende eeuw ontstaan zijn in 
de VS. Op wedstrijden moeten we 25 
oefeningen (voor de -18) tot 30 oefenin-
gen (voor +18) afwerken op 5 minuten 
in een ronde, een halve ronde, een 
S- of een achtvorm. Een halve ronde is 
minder punten waard dan een volledige 
ronde en een S-vorm, een achtvorm is 
dan weer meer punten waard. Je kunt 
het alleen doen, met twee of met vier. 
Bij ons in de club trainen we het alleen 
en in duo.”

Hoe ben je er zelf mee in contact  
gekomen?
“Mijn vader is al sinds zijn zestiende 
een enorm enthousiaste recreatieve 
fietser. Hij was lid van een wielerclub 
waar er ook aan cyclobal en kunst-
wielrijden werd gedaan. Mijn oudste 
zus Maya is eerst met kunstwielrijden 
begonnen, dan volgden ik en uiteinde-

lijk ook mijn jongste zus. Zij heeft dat 
niet zo heel lang gedaan, Maya en ik 
hebben nog een tijdje in duo getraind. 
Daarna is ze ook gestopt, ik ben de die-
hard van de familie (lacht). Het is echt 
een deel van mij geworden. Let wel, 
ik heb er altijd heel hard voor moeten 
werken.”

Je deed zelfs in juni nog mee aan het EK 
in Hongarije, met een mooi resultaat?
“Ik ben inderdaad negende geworden 
van de achttien deelnemers. Meestal 
scoren Belgen bovengemiddeld. We 
zijn zeker niet slecht, maar we bereiken 
nog geen podiumplaatsen. Die zijn 
meestal voor Duitsers, Zwitsers of Oos-
tenrijkers. Hun trucs zijn nog zotter; ze 
springen bijvoorbeeld vanop hun zadel 
naar hun stuur terwijl de fiets aan het 
rijden is. De trainingen zijn daar ook 
navenant: in Duitsland hebben sommi-
ge kunstwielrenners een topsportsta-
tuut met dagelijkse trainingen.”

Dat is een groot verschil met België, 
hier moet je bijna alles zelf bekosti-
gen?
“Toch wel. Voor het WK krijgen we vaak 
wel een klein budget, meestal om het 
hotel te betalen. Voor de rest voorzien 
wij alles zelf. Voor het WK in Japan net 
na de tsunami in 2011 werd uitzonder-
lijk ook ons vliegtuigticket betaald, 
omdat de Vlaamse Wielerbond iets 
extra wou doen als steunbetuiging. 
We krijgen een beetje, maar niet veel 
(lacht).”

Je hebt ook zelf al heel lang geen coach 
meer?
“Toen ik begon op mijn vijfde had ik 
nog een trainer. In 2001 veranderde ik 
van club en daar heb ik nog een aantal 
jaren een trainster gehad tot zij ziek 
werd. Sindsdien heb ik inderdaad geen 
trainer meer. Ik geef samen met mijn 
papa als vrijwilliger les in de club. Met 
resultaat, want Lien Pattyn en Jelle  
Delporte behaalden in 2019 een bron-
zen medaille op het EK bij de jeugd.”

“Als we een 
demonstratie geven op 
een sportdag zien we 
dat jongeren dat vrij 
snel kunnen” 
Het ziet er enorm spectaculair uit als je 
naar filmpjes kijkt, een bezorgde ouder 
zou denken dat je snel een been zou 
breken bij zo’n hobby?
“(lacht) Dat is één van de hardnekkige 
misverstanden. Het eerste wat we aan-
leren is hoe je correct moet vallen. We 
raden ook altijd aan dat je je beter laat 
vallen als je je niet zeker voelt in plaats 
van toch vol te houden en dan minder 
gecontroleerd te vallen. Ik heb in al die 
jaren, en ik doe dit al van mijn zesde, 
nog niets gebroken. Het enige wat je 
hiervan krijgt zijn blauwe plekken. Je 
begint uiteraard ook niet met die hals-
brekende trucs, we bouwen echt heel 

MIJN SPORT
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geleidelijk aan op. We laten mensen 
eerst altijd even wennen aan de fiet-
sen, want het zijn toch speciale, iets 
kleinere fietsen met een omgekeerd 
stuur van een koersfiets, een zadel 
met een ophoging, zonder remmen of 
versnellingen. Het lijkt moeilijk, met 
één been op je zadel staan en het an-
dere laten hangen, maar eens je voelt 
hoe je je evenwicht en stabiliteit kunt 
bewaren gaat het vrij gemakkelijk. Als 
we een demonstratie geven op een 
sportdag zien we dat jongeren dat vrij 
snel kunnen. In elk geval: je hoeft geen 
groot talent te zijn van bij het begin, 
het groeit echt gaandeweg. Er is bij ons 
geen grote druk dat iets moet. Je be-
paalt ook zelf aan hoeveel wedstrijden 
je wil deelnemen.”

Er zijn maar twee clubs, (W.A.S. Won-
delgem en SNA Gent) vandaag en wei-
nig erkenning voor jullie ongelooflijke 
kunsten. Is dat soms niet demotive-
rend?
“Ik vind dat wel heel spijtig, ja. We had-
den net voor corona een heropleving, 
de twee clubs groeiden. Maar sinds 
de pandemie kennen we weer een te-
rugval, net zoals veel andere sporten. 
Het zou wel tof zijn mochten we weer 
wat groeien, maar tegelijk wil ik niet 
dat we te groot zouden worden. Dan 
zou het over geld beginnen gaan, en 
zou de echte passie verdwijnen want 
dan zou je moeten winnen om geld te 
verdienen. Terwijl er nu geen druk is: 
winnen we, dan winnen we, en als we 
niet winnen, dan is dat ook oké. We zijn 
net naar Hongarije geweest en hebben 
een mooi stukje van het land gezien. 
Nu genieten we er nog van. Naast het 
veld zijn wij een grote vriendengroep; 
na de wedstrijd gaan we samen nog 
iets drinken en wordt er wel eens 
feedback uitgewisseld. Een kleinere 
sport heeft ook wel zijn charmes. Ik zie 
zoveel schoonheid in al onze vriend-
schappen op wedstrijden in binnen- en 
buitenland. Het is echt iets speciaals, 
onze sport.”

Tatika Bovendaerde (34)
uit Balegem, werkt voltijds als 
thuisverpleegkundige en geeft 
op vrijwillige basis training aan 
de leden van Kunstwielrijden 
W.A.S. Daarnaast neemt ze ook 
zelf deel aan competitie. 

Benieuwd naar de sport? Bezoek 
het WK Cycloball en Kunstwielrijden 
op 4 tot 6 november 2022 in  
Topsporthal Vlaanderen in Gent.  
Je kan Tatika komen aanmoedigen 
op vrijdag om 10u45.
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Steven Laureys (54)
is onderzoeksdirecteur aan het 
fonds voor wetenschappelijk 
onderzoek (FNRS), hoofd van 
de hersenkliniek en GIGA-
Consciousness onderzoekseenheid 
aan het UZ Luik en lid van de 
Koninklijke Belgische Academie van 
Geneeskunde en de World Sleep 
Society.
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DOSSIER: SLAAP

Slapen met Steven Laureys
De overgrote meerderheid van mensen heeft zeven à negen uur slaap nodig. Toch heerst er tot op 
vandaag nog een machocultuur als het gaat over slaap en klinkt “ik heb maar vijf uur slaap nodig” 
moediger dan toe te geven dat je je acht uur slaap nodig hebt. In zijn nieuwste boek ‘Het no-nonsen-
se slaapboek’ wil neuroloog Steven Laureys daarmee komaf maken. “Het wordt tijd dat we afstappen 
van het idee dat slapen tijdverlies is. Er gebeurt zoveel tijdens je slaap.”

Een op de drie tot zelfs de helft van 
de Vlamingen slaapt slecht. Vaak zijn 
er medische oorzaken voor, maar de 
grootste verstoorders voor ons natuur-
lijk bioritme zijn stress en de prikkels 
van onze beeldschermen. Toch is slaap 
zo belangrijk; een tekort kan dodelijke 
gevolgen hebben, zo ondervond pro-
fessor Laureys dat bijna zelf toen hij in 
1993 als jonge, overwerkte arts met zijn 
wagen tegen de vangrail botste op weg 
naar zijn avondshift. “Als je al vijftien 
uur wakker bent, heb je vier keer meer 
kans op een aanrijding, na twintig uur 
is dat zelfs dertig keer meer”, vertelt 
de dokter. Slaap is, naast gezonde voe-
ding en beweging, één van de pijlers 
voor een goede gezondheid. “Slaap 
is cruciaal voor het geheugen, doet je 
langer leven en helpt je zowel fysiek als 
mentaal beter voelen.”

Veel slaapproblemen zoals niet kunnen 
inslapen of doorslapen worden veroor-
zaakt door slechte gewoontes, zeg je. 
Prof. dr. Laureys: “Studies tonen dat 
een groot deel veroorzaakt wordt door 
dat stemmetje in je hoofd, door gepie-
ker. Ook ’s nachts wakker worden, is 
een illustratie van hoe we bezig zijn 
met dingen die in ons hoofd zitten. Het 
slaapritueel begint eigenlijk al overdag; 
we moeten meer tijd besteden aan 
ontspannen naar de avond toe. Ge-
noeg slapen is enorm belangrijk, want 
slaaptekort maakt ons gevoeliger voor 
ziektes zoals dementie, een beroerte 
en hart- en vaataandoeningen, maar 
ook kanker, chronische ontstekingen, 
immuunaandoeningen, hypertensie, 
overgewicht en niet te vergeten men-

taal onevenwicht zoals angst, depres-
sie en burn-out.”

We wéten wat er beter kan om beter 
te slapen, maar toch is het zo moeilijk 
om dat te doen. Het is o zo verleidelijk 
om veel te lang naar televisie te kijken, 
omdat dat bij velen het enige me-time-
momentje van de dag is…  
“Ik ben geen politieman, ik wil in het 
boek vooral de boodschap geven dat je 
doet wat je kunt. Iedereen heeft eigen 
behoeftes, praktische mogelijkheden 
en een eigen leefwereld; leg de lat 
daarom niet te hoog – zeker niet als 
ouder van jonge kindjes. Maar toch 
hoor ik nog te vaak macho-uitspraken 
als ‘Ik heb vannacht maar vier uur ge-
slapen’, afkomstig van politici, CEO’s 
of mijn collega-artsen, en dat is wel 
echt een verkeerde boodschap. Slechts 
1% van ons komt maar toe met vier uur 
slaap en onderhouden daarbij op lange 
termijn een goede gezondheid. Die 
mentaliteit moet er echt uit. 

“Je hersenen zijn juist 
heel erg actief tijdens je 
slaap” 
Een andere misvatting is dat slaap 
tijdverlies is. Dat is het allesbehalve; je 
hersenen zijn juist heel erg actief tij-
dens je slaap. Daarom vind ik het be-
langrijk om in dit boek op de barricades 
te gaan staan en te roepen: ‘Kom uit de 
kast en zeg dat je acht uur slaap nodig 
hebt’. Het is helemaal oké dat je zoveel 
slaap nodig hebt; ook ik heb mijn acht 
uur slaap nodig.”

Er zijn wel een aantal zaken die je beter 
niet doet vóór het slapengaan. 
“Het draait grotendeels om gezond 
boerenverstand. Koffie na 14 uur is 
geen goed idee, maar ook alcohol, een 
zware maaltijd of hard sporten vóór het 
slapengaan zijn allemaal niet bevorder-
lijk. Idealiter ga je elke dag op onge-
veer hetzelfde uur slapen en sta je rond 
hetzelfde tijdstip op. Maar hoe doe je 
dat als je toch nog een leuk avondje 
wilt hebben? Het is zoeken naar een 
goed evenwicht, maar het kan. Ik heb 
zelf vijf kinderen en ben dus goed ge-
plaatst om te weten wat voor een uitda-
ging het is (lacht). Het begint al met het 
feit dat je voldoende slaap belangrijk 
vindt. Dat maakt dat je voldoende ge-
motiveerd bent om je gewoontes aan 
te passen en voor jezelf te ondervinden 
wat er goed werkt en wat minder. Als je 
bijvoorbeeld ervaart dat je door vaker 
te sporten en mediteren ook een betere 
nachtrust hebt, dan word je nog beter 
gemotiveerd om dat vol te houden. Het 
belangrijkste is dat je gaat inzien dat 
het geen tijdverlies is, integendeel: het 
is tijdwinst, want je bent gewoon effici-
enter als je meer inzet op rust en slaap. 
Het is zelfs relatietherapie; als je niet 
goed slaapt worden kleine irritaties 
vaak uitvergroot. Onderzoek toont ook 
aan dat je bij slaapgebrek snelle fouten 
maakt en je je er bovendien niet van 
bewust bent, wat dubbel zo erg is. Je 
krijgt een negatieve kijk op de zaak en 
blijft daarin vastzitten. Je maakt ook ap-
preciatiefouten en hebt geen cognitie-
ve flexibiliteit meer; je kunt niet meer je 
mening bijsturen als er nieuwe elemen-
ten bijkomen. Terwijl je denkt dat je wél 



goed bezig bent, wat niet meteen best 
is voor een CEO of politicus die belang-
rijke beslissingen moeten nemen.”

Piloten doen het wel goed, schrijf je. 
“Niemand wil met een slaperige piloot 
vliegen. De luchtvaart heeft een fantas-
tisch systeem ontwikkeld waarbij de 
werk- en rusttijd van piloten gedetail-
leerd in kaart wordt gebracht. Er wordt 
precies bijgehouden wanneer welke 
piloot vliegt, wat hij vóór zijn vlucht 
deed en of hij nog last heeft van een 
jetlag of moeheid. Op basis van hun 
tijdzone, rust en werkpatroon bepaalt 
het systeem wanneer piloten kunnen 
vliegen. Piloten worden ook gesti-
muleerd om een fatigue report in te 
dienen als vermoeidheid heeft geleid 
tot een incident of een probleem. Dat 
zou ook zo moeten zijn voor ieder van 
ons; zo zouden verkeersongelukken of 
incidenten op het werk deels kunnen 
vermeden worden.”

Kan slecht slapen ook erfelijk zijn?
“Dat wordt toch nog serieus overschat. 
Ik hoor bij mijn (tele)consultaties nog 
te vaak patiënten tegen me zeggen: 
‘Het is nu eenmaal zo, mijn moeder 
kon ook niet goed slapen.’ Recent we-
tenschappelijk onderzoek heeft toch 
kunnen aantonen dat we meer dan 
90% zelf in handen hebben en dat 
slechts 7% echt erfelijk vastligt. Le-
vensgewoontes spelen dus een enorm 
belangrijke rol, maar ook positieve psy-
chologie. Dat zijn dan technieken zoals 
meditatie die je anders met stress en 
piekeren leren omgaan.”

We grijpen nog te snel naar de 
slaappillen, stel je ook vast. 
“Vlaanderen blijft inderdaad helaas 
een overgebruiker van slaappillen, 
maar ook van kalmeringspillen en 
angstremmers. Het is soms een quick-
fix waar we nog te snel naar grijpen en 
zeker niet de enige oplossing bij slaap-
problemen. We weten intussen dat we 
verslaafd geraken aan die medicijnen, 
maar ook dat ze leiden tot meer ver-
keersongevallen en heupfracturen. De 
link tussen slaapmiddelen en dementie 
wordt ook steeds duidelijker. Het zou 
goed zijn dat elke arts meer in dialoog 
gaat met de patiënt en vraagt naar zijn 
levensgewoontes. Het is geen of-ver-
haal, het is complementair.  

Het heeft geen zin om slaappillen voor 
te schrijven als de patiënt thuis met 
stress en blijvende problemen zit of in 
een omgeving woont die schadelijk is 
voor zijn nachtrust. Ik schrijf nog wel 
slaappillen voor, maar dan met een 
specifiek schema, en altijd in combi-
natie met cognitieve gedragstherapie, 
mindfulness of hypnose. We moeten 
als arts iemand met slaapproblemen 
nog meer informeren over wat hij zelf 
kan doen. Dat werkt empowerend; de 
patiënt krijgt het gevoel dat hij wél een 
rol kan spelen en het samen met de 
arts anders kan aanpakken.  
Wat ik vooral wil meegeven in het 
no-nonenseboek is: leer te houden en 
te genieten van je slaap en je slaapka-
mer en beschouw het alsjeblief niet als 
verloren tijd.”
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Doe de test:  
slaap jij genoeg?  
(uit Het no-nonsense slaapboek)

Hoe uitgerust ben jij bij het opstaan? 
Word je spontaan wakker of moet je 
je wekker zetten? En zou je opnieuw 
in slaap kunnen vallen om tien of 
elf uur ’s ochtends? Als de wekker 
afgaat terwijl je eigenlijk nog zou 
willen doorslapen en je je in de uren 
nadien nog slaperig voelt, dan slaap 
je ’s nachts te weinig. Als je niet op-
timaal presteert zonder koffie, heb je 
mogelijk zelfs chronisch slaaptekort. 
Er bestaat zoiets als de SATED-lijst 
met vijf eenvoudige vragen waarop je 
een score geeft:
SATISFACTIE: Ben je tevreden met je 
slaap? 
ALERTHEID: Blijf je de hele dag wak-
ker zonder knikkebollen?
TIMING: Ben je van twee tot vier uur 
’s nachts aan het slapen (of dat aan 
het proberen)?
EFFICIËNTIE: Ben je minder dan der-
tig minuten wakker ’s nachts? (Inclu-
sief de tijd om in slaap te vallen en 
wakkere momenten ’s nachts). 
DUUR: Slaap je tussen de zes en acht 
uur per nacht? 

Geef voor elke vraag een score:  
0 (zelden of nooit), 1 (soms),  
2 (meestal of altijd). Tel alle scores 
samen en dan krijg je een uitslag 
op tien over je slaapkwaliteit. Zeker 
als je minder dan 5/10 haalt, is het 
tijd om je huisarts of professionele 
hulpverlener aan te spreken over je 
slaapproblemen.
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Sekswerkers beter 
beschermd door  
arbeidsrecht
In principe is het verboden om seksuele diensten vast te 
leggen in een arbeidscontract. Sekswerkers worden steeds 
vaker tewerkgesteld via een arbeidsovereenkomst. In die 
arbeidsovereenkomst worden de prostitutieactiviteiten dan 
in bedekte termen beschreven, bijvoorbeeld als “horeca- 
bediening” of “massage”. 

Het probleem is dat er in de realiteit een arbeidsovereen-
komst werd gesloten voor niet-toegelaten activiteiten. Als 
zo’n prostitutiecontract voor de arbeidsrechtbank komt dan 
stelt bepaalde rechtspraak dat zulke arbeidsafspraken in-
druisen tegen de openbare orde of de goede zeden. De ar-
beidsovereenkomst wordt dan nietig verklaard. Dit betekent 
dat niemand nog met dat papier rekening moet houden. 

Die rechtspraak is volgens mij achterhaald, temeer omdat 
prostitutie door en voor meerderjarigen op zich niet strafbaar 
is in België. Enkel het organiseren en adverteren daarvan is 
onwettig. Een arbeidscontract voor dergelijke diensten hoeft 
niet onder die noemer te vallen. Vaak worden die contracten 
juist gesloten om aan sekswerkers meer zekerheid en be-
scherming te bieden in plaats van sekswerk aan hen op te 
leggen. 

Hoe dan ook, als zo’n contract nietig wordt verklaard door 
een rechtbank, dan heeft dit verregaande gevolgen voor 
sekswerkers. Het gaat zowel om vrouwen als om mannen die 
actief zijn in een hard milieu, en hierdoor kwetsbaar zijn. 
De werkgever kan dan weigeren om achterstallig loon uit te 
betalen en de instellingen van de sociale zekerheid kunnen 
tussenkomsten schrappen, waaronder een werkloosheids-
uitkering. Dit komt omdat de verzekerbaarheid niet meer in 
orde is. Die verzekerbaarheid is immers afhankelijk van een 
geldige tewerkstelling in het verleden en een minimum aan 
gepresteerde officiële arbeidsdagen. 
Het federaal parlement wou daarin verandering brengen. Op 
22 februari 2022 werd een wet aangenomen, waarin te lezen 
staat (artikel 2):

“De nietigheid van de arbeidsovereenkomst kan niet worden 
ingeroepen ten aanzien van de rechten van de werknemer 
die voortvloeien uit de toepassing van de bepalingen van 
de arbeidswetgeving en van de wetgeving inzake de sociale 
zekerheid, wanneer de werknemer zich prostitueert.”
 
Dit is een wat vreemde regel: rechters kunnen nog steeds 
oordelen dat een (verdoken) prostitutiecontract immoreel 
is en moet worden vernietigd, maar die nietigheid bestaat 
zogezegd niet voor de werkgever en de sociale instellingen. 
Kortom, aan een sekswerker mag geen enkel arbeidsvoor-
deel en geen enkele sociale uitkering worden ontzegd, om-
dat zijn/haar arbeidscontract onverenigbaar is met de goede 
zeden.

Hoewel dat een beetje omslachtig is, worden sekswerkers op 
die manier beter beschermd. Zij krijgen bij arbeidsbetwistin-
gen hetzelfde vangnet als dat van de “reguliere” beroepen. 
Maar het fundamentele maatschappelijke debat is welke 
arbeidsstatus en wettelijke erkenning erotische dienstver-
lening moet krijgen als volwaardig beroep in de huidige 
samenleving. 

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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“Als ik één ding kan  
aanraden aan ouders:  
volg je gevoel”
Veronique Ots heeft twee dochters: Sterre (10) en Lente (7).  
Allebei volgden ze een paar jaar logopedie, zij het elk om ver-
schillende redenen: bij Sterre was een gehoorprobleem de oor-
zaak van een spraakprobleem, bij Lente was er sprake van een 
waarschijnlijk aangeboren spraakafwijking. Het was een hobbe-
lig en intensief parcours, maar wel eentje met een prachtig eind-
resultaat. “Ik ben zo dankbaar dat Lentes juf ons zo vroeg heeft 
gesteund, het was misschien allemaal veel ernstiger geweest als 
we er niet zo snel bij waren.” 

Hoe en wanneer ontdekte je dat je oud-
ste dochter spraakproblemen had? 
Veronique: “Het was de juf van de 
derde kleuterklas die voor het eerst 
aangaf dat Sterre bepaalde woorden 
heel vreemd uitsprak en andere woor-
den niet kende. Een giraf was een hond 
met een lange nek, een zebra was een 
paard. Blijkbaar — en daar heb ik me 
achteraf zo vaak schuldig over gevoeld 
— liep ze al heel lang rond met gehoor-
problemen. Ze bleek vocht achter haar 
trommelvlies te hebben, waardoor 
ze ons hoorde alsof ze onder water 
zat. Normaal gezien geven de meeste 
kinderen wel aan dat ze je niet goed 
kunnen horen door eens ‘wablief?’ of 
‘wat zeg je?’ te vragen, maar Sterre 
had dat nooit gedaan. Ze had zichzelf 
op vrij jonge leeftijd aangeleerd om te 
liplezen, waardoor ze heel veel com-
penseerde. Dat gehoorprobleem werd 
met buisjes opgelost en nadien kon ze 
perfect horen, maar ze had intussen 
heel wat basiswoorden niet geleerd. 
We zochten hulp bij een logopedist.  
Ze moest onder meer haar mond- en 

tongspieren trainen, omdat ze bepaal-
de klanken niet uitsprak. Dat ging dan 
wel door iets in de mond te steken of te 
werken met een elastiekje. In de loop 
van die twee jaar is haar spraakpro-
bleem helemaal verdwenen. Ze heeft 
nooit leerachterstand gehad, alleen 
had ze het wat lastig met begrijpend 
lezen als er een woord stond dat ze 
niet begreep. Daar hebben we dan ook 
samen met de logopedist aan gewerkt. 
Vandaag is er niets meer te horen, 
behalve dat ze heel af en toe nog eens 
zelf een woord durft te verzinnen.”

“Ik had nooit kunnen 
dromen dat ze ooit zo 
normaal zou kunnen 
praten” 
En ook bij je jongste dochter was er 
een spraakprobleem? 
“Ik voelde vrij snel dat er iets aan de 
hand was. Ik merkte dat ze al in de crè-
che geen connectie maakte met andere 

kinderen. Ze is heel laat beginnen pra-
ten, op anderhalf jaar, toen was ze echt 
onverstaanbaar. In die periode begon 
ze ook enorm slecht te slapen, waar-
schijnlijk uit frustratie omdat ze zich 
niet verstaanbaar kon maken. 

In de eerste kleuterklas kon ze niet pra-
ten, ze kroop in haar schulp zodra de 
leerkracht iets vroeg. Achteraf gezien 
had ik haar toen nog niet naar school 
mogen sturen, ik denk dat ze niet ge-
lukkig was. Bij een andere juf voelde ze 
zich wel goed in haar vel en durfde ze 
toch te praten. Het was die juf die aan-
gaf dat ze vermoedde dat er met Lente 
meer aan de hand was en suggereerde 
om een logopedist te raadplegen. Dat 
was heel vroeg; Lente was nog maar 
vier jaar. Normaal gezien wordt logope-
die maar op latere leeftijd aanbevolen. 
De logopedist van onze oudste dochter 
twijfelde ook eerst of hij al iets kon 
betekenen, maar besliste om dan toch 
al wat testen uit te voeren. De resul-
taten daarvan waren heel duidelijk: 
Lente kampte met ernstige spraakpro-

Veronique Ots (35) woont in 
Machelen met haar man Wietse 
(37) en twee welbespraakte 
dochters Sterre (10) en Lente (7).
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blemen die waarschijnlijk aangeboren 
waren. Het zou een lang proces worden 
waarbij we heel lang geen verbetering 
zouden opmerken, maar we moesten 
volhouden, zo gaf de logopedist nog 
mee.”

“Lente is een echte 
boekenwurm geworden, 
een fijn gevolg van 
logopedie.”
Uiteindelijk kwam die verbetering er 
toch? 
“Absoluut. Het duurde inderdaad heel 
lang, pakweg twee jaar, maar zodra 
er een beetje beterschap was op te 
merken ging het heel snel vooruit. En 
Lente bloeide echt helemaal open: ze 
werd een pak rustiger, begon beter te 
slapen, ze kreeg heel veel zelfvertrou-
wen en werd een spraakwaterval. De 
enige klank die moeilijk bleef, was de 
‘r’, maar ook die klank is er op een dag 
juist uitgekomen. In totaal is Lente ge-

durende twee jaar twee keer per week 
naar de logopedie gegaan, daarna 
nog een keer per week gedurende een 
half jaar. Ze zit intussen in het eerste 
leerjaar en is een echte boekenwurm 
geworden, een fijn gevolg van de logo-
pedie waar ze al heel vroeg met letters 
en woorden leerde werken. Ze leest 
nu zelfs boeken van AVI 6, dat is het 
niveau van het derde leerjaar. Ik ben 
echt dankbaar dat we er zo vroeg bij 
waren. Het is zeker niet gemakkelijk ge-
weest om het organisatorisch allemaal 
geregeld te krijgen; op een gegeven 
moment moesten we voor onze twee 
dochters naar de logopedist, maar 
uiteraard op andere tijdstippen. Ik heb 
ook een tijdje 90 procent moeten wer-
ken, omdat het anders niet te regelen 
was. Het moeilijkste vond ik de thuis-
opdrachten, zeker toen Lente nog een 
kleuter was. Op die leeftijd was ze ook 
nog geen huiswerk gewoon, laat staan 
taken van de logopedist. Als ik één 
ding kan aanraden aan ouders: volg je 
gevoel. Als je voelt dat je kind niet goed 
kan praten, laat je dan goed informeren 

en zoek naar een oplossing. Spraak is 
de basis van alles. En er komt echt ver-
betering. Wij hebben lang gedacht dat 
het niet goed ging komen, maar het is 
ongelooflijk hoe goed mijn twee doch-
ters nu kunnen praten.”        >

LM-voordeel
'Logopedie' kan voor kinderen, 
jongvolwassenen, volwassenen 
en senioren vaak een grote hulp 
betekenen bij leer-, spraak- of 
slikproblemen. LM voorziet ook 
voor iedereen een terugbetaling 
wanneer de wettelijke ziektever-
zekering niet tussenkomt in jouw 
behandeling. Geniet van een 
tegemoetkoming van 10 euro per 
sessie, met een maximum van 
100 sessies. Op voorschrift van 
je arts kan je langsgaan bij de 
logopedist, dien je facturen in bij 
jouw LM-kantoor. 



20

Nele Baudonck, logopediste UZ Gent

Logopedie: hoe, wat en wanneer ?
Vanaf welke leeftijd kan je starten met 
logopedie? 
Nele: “Daar kan je eigenlijk geen leef-
tijd op plakken. Er bestaat ook zoiets 
als prelogopedie, dat is logopedie voor-
dat je kind leert spreken. Het advies 
van een logopedist kan bijvoorbeeld 
nodig zijn wanneer een baby of peuter 
problemen heeft met drinken, eten en/
of slikken. Ook wanneer er problemen 
zijn bij beginnende communicatie, 
bijvoorbeeld wanneer je kind moeilijk 
of niet leert spreken. Vooral wanneer je 
zou verwachten dat hij toch al woorden 
of korte zinnen kan vormen. Op iets 
oudere leeftijd, bij kleuters, hebben 
kleuterjuffen en -meesters en het CLB 
een belangrijke signaalfunctie. Als ou-
der kan je ook zeker advies vragen aan 
een logopedist als je het gevoel hebt 
dat er iets aan de hand is.  
 
Of een kind al dan niet moet en kan 
starten met logopedie hangt af van 
meerdere factoren: hoe oud is je kind 
en is hij therapierijp? Toont hij frus-
traties omdat hij zich niet kan uiten? 
Is er sprake van een taalachterstand, 
een vermoeden van een taalstoornis 
of is je kind moeilijk verstaanbaar? 
Het komt erop neer dat de logopedist 
deontologisch correct handelt en durft 
een standpunt in te nemen of het wel of 
niet aangewezen is om al een behande-
ling op te starten. Soms kan er abso-
luut mee gewacht worden, bijvoorbeeld 
als de achterstand nog heel mild is en 
het kindje nog niet rijp is voor therapie. 
Veel hangt ook af van de logopedist in 
kwestie en of die voldoende ervaring 
heeft met de juiste therapievorm voor 
een heel jong kind. 

Waarvoor kan je allemaal terecht bij 
een logopedist? 
“We maken een onderscheid tussen 

een spraak- en taalachterstand en 
taalstoornissen. Achterstand kan je 
op latere leeftijd nog inhalen, maar bij 
een stoornis is het best om al op jonge 
leeftijd te starten met therapie als je 
kind gefrustreerd is en er bovendien 
klaar voor is. De meest voorkomende 
stoornissen waar kinderen bij een 
logopedist hulp voor krijgen zijn: taal- 
en articulatiestoornissen, stotteren, 
stem- en leerstoornissen. Die laatste 
omvat oudere kinderen die kampen 
met dyscalculie en dyslexie. Er zijn ook 
myofunctionele stoornissen, dat zijn 
stoornissen die veroorzaakt worden 
door afwijkende mondgewoonten om-
wille van een foutieve tongligging. Dat 
heeft gevolgen op de articulatie en kan 
ook kaak- en tandstandvergroeiingen 
in de hand werken. Daarnaast komen 
ook kinderen met gehoorstoornissenen 
met een meervoudige problematiek bij 
de logopedist terecht, al is dat meestal 
binnen een multidisciplinaire werking 
zoals in een Centrum voor Ambulante 
Revalidatie.”

Hoe ontstaan taal- en spraakstoornis-
sen? 
“Dat is moeilijk vast te stellen, ook in 
het geval van Lente en Sterre. Soms 
spreken we van een primaire spraak- en 
taalstoornis, dat zijn stoornissen die 
op zichzelf staan en waarvan men dus 
geen rechtstreekse oorzaak kan vinden. 
Bij Lente is dat het geval: daar spreken 
we van een ontwikkelingsstoornis. We 
gaan ervan uit dat in zo’n situatie de 
taalontwikkeling, meer bepaald de 
fonologische ontwikkeling, van bij het 
begin anders verloopt. Bij het oudste 
zusje kunnen we eventueel spreken 
van een secundaire stoornis, omdat 
hier wel een externe oorzaak – het 
gehoorprobleem door het vocht in het 
middenoor – kan worden aangewezen. 

Maar ook daarbij kunnen nog andere 
factoren een rol spelen. Een kind kan 
bijvoorbeeld qua aanleg iets minder 
taalgevoel hebben of te weinig worden 
gestimuleerd. In de meeste gevallen 
spelen er verschillende factoren een 
rol. Belangrijk is wel dat gehoorproble-
men eerst verholpen moeten worden 
voor de therapie bij een logopedist 
start.  
 

Nele Baudonck
is logopediste aan het UZ Gent 
en heeft een privépraktijk Luis-
ter & Groei. Haar specialisatie 
is prelogopedie, spraak- en 
taalontwikkelingsstoornissen 
en begeleiding van personen 
met gehoorstoornissen. 
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LM ZORGSHOPLM TESTPERSONEN

Verzorgingsproducten van Ray 

Over Karen
Ik werk als schoonheidsspecialiste dus 
ik ben dagelijks bezig met producten 
voor de huid. Daarom leek het me leuk 
om deze Ray-producten uit te testen. Ik 
ben altijd opzoek naar de nieuwe bes-
te producten, zowel op professioneel 
vlak, als voor mij persoonlijk. Geur, 
textuur en ingrediënten zijn belangrijke 
elementen waar ik rekening mee houd. 

Bevindingen
De producten hebben een moderne 
look en zitten allemaal in een handige 
verpakking. Sommige producten zijn 
zelfs hervulbaar, dat is niet alleen 
financieel interessant maar ook milieu-
vriendelijk. Wat ik een enorm pluspunt 
vind, is dat alles geproduceerd wordt in 
België, namelijk in Gent. De prijs-kwa-
liteitverhouding is ook altijd een be-
langrijke factor, het moet voor iedereen 
toegankelijk zijn; en daar ben je bij Ray 
zéker aan het juiste adres.

Mijn persoonlijke favoriet is de deo van 
Ray. Ik ben van nature iemand die snel 
gaat transpireren en er is niks vervelen-
der dan onfris ruiken. Ik testte de deo 
met de oolong tea geur, die kon de hele 
dag mijn oksels fris houden!

“Mijn persoonlijke 
favoriet is de deo van 
Ray”
1. Deo  9 - Fruitig van geur, houdt mijn  
 oksels de hele dag fris. 
2. Shampoo  9 – Een fijne lichtschui- 
 mende shampoo in een lekkere  
 citrusgeur. 
3.  Wasgel  8 – Voelt goed aan, de  
 geur is iets neutraler, mag wat  
 sterker ruiken. 
4. Zonnecrème  2 – Persoonlijk niet  
 zo’n grote fan, het is iets te lopend  
 van textuur en de geur staat me  
 minder aan  
5. Gezichtscrème  8 – Smeert heel  
 gemakkelijk open, met 1 pompje  
 heb je voldoende om je hele  
 gezicht te hydrateren 
6. Bodylotion  8 – Handige verpak- 
 king, het product plakt niet en trekt  
 snel in
 

Besluit
Mijn algemene indruk van het merk 
Ray is dat het duurzaam en ecologisch 
is, er natuurlijke ingrediënten worden 
gebruikt en in een prijscategorie valt 
die voor iedereen toegankelijk is. Ik zou 
de producten van Ray zeker aanraden 
omwille van het gebruiksgemak en de 
prijs-kwaliteitverhouding.

Ook benieuwd naar alle verschillende 
Ray-producten? Bekijk ze in de  
LM Zorgshop of www.lmzorgshop.be. 
 

Score op 10

Prijs/kwaliteit 9

Werking 9

Gebruiksgemak 9

Geur 9

Algemeen 9

Pluspunten
+  Mooie moderne look 
+  Gezonde ingrediënten 
+  Lokaal: geproduceerd in België

Minpunten
	− De geur en textuur van de zonne-

crème

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

➊ ➋ ➌

➍ ➎ ➏
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Stomadragers voelen zich weer  
zelfzeker dankzij Bellawear
Het was nooit de bedoeling om een bedrijf op te richten, maar Kelly Eerdekens begon uit eigen nood-
zaak te ondernemen. Als modebewuste jonge vrouw met een stoma vond ze geen mooi en voldoende 
ondersteunend ondergoed en begon ze maar zelf in 2014 ondergoed en badmode voor stomagebrui-
kers te maken. “Ik haal er zoveel genot uit als iemand me een foto opstuurt van op vakantie in één 
van mijn zwembroeken om me te laten weten dat hij zo dankbaar is.”

Hoe is het verhaal achter Bellawear 
begonnen? 
Kelly: “Op mijn zestiende werd ik in-
eens ziek aan mijn darmen. Ik moest 
tot twintig keer per dag naar het toilet 
lopen met diarree en wist dan niet of ik 
het ging halen. Het duurde maanden 
vooraleer de artsen hadden uitgedok-
terd dat ik aan de ziekte van Crohn 
leed, een ongeneeslijke darmaandoe-
ning. Ik voelde me getekend voor het 
leven. Op mijn vierentwintigste viel 
voor het eerst het woord ‘stoma’. Ik 
heb me daar onmiddellijk enorm tegen 
verzet, maar de pijn was echt niet te 
houden. In december 2010 werd er 
een tijdelijke stoma geplaatst met de 
bedoeling om de darm te ontlasten. Ik 
merkte dat dat meteen een opluchting 
gaf; ik had eindelijk geen pijn meer en 
kon voor het eerst kerst meevieren aan 
tafel zonder de hele tijd naar het toilet 
te moeten lopen. Nadien volgden er 
veel mislukte ingrepen en stelden de 
artsen me voor de keuze: ofwel zoeken 
we nog andere oplossingen, zonder 
garantie op succes, ofwel halen we een 
stuk van de dikke darm weg en plaat-
sen we een permanente stoma. Het was 
geen gemakkelijke keuze, zeker omdat 
het voor de rest van mijn leven was, 
maar ik wist wat ik wou. Ik wou einde-
lijk vooruit met mijn leven; ik had al 
zo lang tussen de vier muren van mijn 

huis en van het ziekenhuis geleefd. In 
april 2011 werd mijn definitieve stoma 
geplaatst en ik vond eindelijk rust in 
mijn leven.”

“Ik wil vooral tonen dat 
het kan, actief zijn met 
een stoma”
Onderweg in dat zware parcours onder-
vond je dat er geen mooi aanbod was 
Van ondergoed voor stomadragers? 
“Sinds mijn stoma kon ik eindelijk 
beginnen leven. Ik heb altijd gedacht 
dat ik niet meer ging kunnen sporten of 
actief zijn, maar sinds mijn stoma doe 
ik juist veel meer dan daarvoor. Ik doe 
aan vechtsport, ik ga op vakantie, ik 
ben mama geworden van twee kinde-
ren… Alleen vond ik op de markt niet de 
juiste hulpmiddelen qua ondergoed. Ik 
ben dan met een andere stomadraag-
ster die ik had leren kennen, ondergoed 
beginnen ontwikkelen. We wonnen een 
wedstrijd met 150 jonge ondernemers 
en kregen heel wat persaandacht, wat 
de bal aan het rollen deed gaan. Met 
de onderkleding van Bellawear loop je 
er mooi bij en zit het zakje mooi aange-
drukt tegen je lichaam, zodat het niet 
gaat lekken of doorhangen. Het geeft 
ook ondersteuning bij een stomabreuk. 
Het is dus niet alleen mooi, maar is ook 

functioneel. We willen de mensen echt 
helpen. Intussen verkoop ik in de Bene-
lux en binnenkort in Frankrijk, dus het 
gaat eigenlijk heel goed. Ik heb door 
mijn ziekte nog altijd slechte dagen, 
maar ik ben gelukkig mijn eigen baas.”

Je hebt ook een community op je  
website.
“Het geeft een fijn gevoel als ik iemand 
kan helpen of inspireren. Het is be-
langrijk dat lotgenoten beseffen dat ze 
niet alleen zijn. We zijn met veel, maar 
niemand loopt er mee te koop. Ik orga-
niseer ook regelmatig dagen waarop 
stomadragers bijvoorbeeld gratis kun-
nen leren surfen of een yoga- of zumba-
les kunnen volgen. Ik wil vooral tonen 
dat het kan, actief zijn met een stoma. 
Het is fijn om dat eerst in een veilige 
omgeving, in het bijzijn van lotgeno-
ten, uit te testen. Een van de mooiste 
momenten was op een zwemnamiddag 
voor stomadragers. Ik zag ineens een 
oudere man huilen en ik vreesde al 
dat zwemmen met een stoma toch was 
tegengevallen, maar hij bleek juist te 
huilen van geluk. Hij was altijd een 
waterrat geweest maar durfde sinds 
zijn stoma niet meer te zwemmen. Het 
zijn die momenten waarvoor je het doet 
als ondernemer.”

www.bellawear.be



Kelly Eerdekens (35)
leeft al jaren met de ziekte van 
Crohn. Ze richtte Bellawear op, een 
lingeriemerk voor stomapatiënten. 
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Start-up Arkaï maakt meegroeiende 
beha voor tieners
De start-up Arkaï van zes UHasselt-studenten sleepte in mei de prijs voor het beste Small Business 
Project van Vlaamse Jonge Ondernemingen (VLAJO) in de wacht. Het bedrijf wil een nieuwe soort 
beha op de markt brengen die tot drie maten meegroeit met het lichaam van tieners. De jonge on-
dernemers willen zo ingaan tegen fast fashion én komaf maken met het typische schoonheidsideaal. 
“Onze opties voor de toekomst zijn eindeloos: zo willen we ook genderneutrale lingerie en lingerie 
voor zwangere vrouwen en vrouwen met gewichtsschommelingen maken”, vertelt Sabrine Mol,  
mede-oprichter en Marketing Officer binnen Arkaï. 

Hoe zijn jullie op dit idee gekomen?
Sabrine: “In september 2021 moesten 
we als opdracht binnen onze richting 
Handelswetenschappen, in een groep 
van zes een eigen onderneming star-
ten. We begonnen te brainstormen en 
kwamen echt met de gekste ideeën op 
de proppen. Toen kreeg ik het idee om 
iets met een beha te doen, maar ik wist 

nog niet wat. We wilden eerst iets doen 
voor zwangere vrouwen, maar na wat 
research merkten we dat er eigenlijk 
niets specifieks gemaakt wordt voor 
jonge meisjes. Daarnaast zagen we dat 
er in Amerika een shift wordt gemaakt 
van sexy push-up beha’s naar eerder 
comfortabele lingerie waar je je ge-
woon fijn in voelt. Daarenboven wilden 

we ook een steentje bijdragen aan het 
milieu. Heel veel lingeriemerken verko-
pen beha’s die minder kwalitatief zijn, 
omdat hun businessmodel gebaseerd 
is op fast fashion. Daar wilden wij van-
af. Daarom willen we een beha op de 
markt brengen die gemaakt is van gere-
cycleerde polyester.” 
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Sabrine Mol (r, 20)
studeert Handelswetenschappen 
aan de UHasselt en won als 
tweedejaarbachelorstudent met 
vijf medestudenten de prijs voor 
beste Small Business Project van 
VLAJO. Arkaï is mee opgericht 
door Laura Stefani, Berdien 
Robinne, Wout Dens, Shalina 
Franssen en Kaan Agdere.
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Hoever staan jullie intussen in de  
productie? 
“Voor onze opdracht moesten we wel 
een product hebben, maar hoefden 
er niet zoveel te verkopen. De vraag is 
groter dan we hadden verwacht, het 
explodeerde eigenlijk. Op de website 
kunnen jongeren zich al registreren 
voor een bestelling en intussen wach-
ten er al 900 op een beha. De tweede 
sample is net af. We hebben toch 
ergens onderschat hoe moeilijk het 
op technisch vlak is om een beha te 
maken. Alle onderdelen moeten apart 
besteld worden bij verschillende leve-
ranciers die op hun beurt een minimale 
afname vragen. Op basis van onze 
tweede sample weten we nu dat we nog 
verschillende aanpassingen moeten 
maken, maar het is wel degelijk de 
bedoeling om de beha te produceren. 
We zijn goed op weg, alleen kwamen 
de examens ertussen. We willen echt 
comfortabele beha’s maken zonder 
voorgevormde cups en ook de drie slui-

tingshaakjes vervangen door een stuk 
dat 13 centimeter verstelbaar is. Op die 
manier pas je in een A-, B- of C-cup.  
De traditionele oncomfortabele beugel 
willen we vervangen door een halve 
beugel die we in de toekomst hopen te 
3D-printen. Onze vier kernwaarden zijn 
daarom: technologie, duurzaamheid, 
het loslaten van de schoonheidsidea-
len en traditionele waarden.”

“Als je een goed idee 
hebt, blijf er dan niet 
mee zitten”
Wat is jullie volgende stap?
“Het is de bedoeling om een Besloten 
Vennootschap op te richten, maar we 
moeten daarvoor eerst kijken wie van 
ons zessen er mee instapt. Niet ieder-
een van onze groep is erdoor gepassio-
neerd, wat volledig te begrijpen is. We 
moeten allemaal nog een masterjaar 
doen en enkelen van ons willen deze 

kans grijpen om een beha voor elk 
lichaam te ontwikkelen. We geloven 
dat iedere vrouw het recht heeft om 
een perfecte beha te vinden, op elk 
levensmoment. Onze volgende stap is 
dus een nieuwe doelgroep uitkiezen 
en zo stilaan voor elke doelgroep een 
beha te ontwikkelen. 

Wat zou je jonge ondernemers willen 
aanraden?
“Als je een goed idee hebt, blijf er dan 
niet mee zitten. Begin er gewoon mee. 
Verdien geld als jobstudent en inves-
teer in je bedrijf. Stuur mails, bel rond 
en onderga alle tegenslagen. Veel men-
sen houden er dan mee op, maar dat is 
net het moment om door te zetten. Ik 
heb zelf een TSO-richting gestudeerd, 
ook al wilde ik dat eigenlijk niet, maar 
nu studeer ik verder aan de universiteit. 
Als je ergens in gelooft, laat niemand je 
tegenhouden en probeer het gewoon!”

www.arkai.be
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ZoJong! biedt (h)erkenning en geeft online tips aan jonge mantelzorgers  

“Ook als kleuter kan je al jonge  
mantelzorger zijn”  
 

Naar schatting is 1 op de 5 scholieren een jonge mantelzorger. Omgerekend gaat het om 20.000 
tot 40.000 jongeren die opgroeien in een gezin waar iemand hulp nodig heeft. Op veel erkenning 
moeten de meeste jongeren niet rekenen, meer zelfs; het grootste deel beseft eigenlijk niet dat ze 
mantelzorger zijn. Met haar vzw wil Julie Everix naast begeleiding en ondersteuning ook de nodige 
erkenning geven. 
 
Hoe is ZoJong! begonnen?  
Julie: “Ik moest voor mijn studies pedagogische wetenschap-
pen aan de UGent een taak maken rond een orthopedago-
gische praktijk en werd al snel sterk aangetrokken door het 
thema jonge mantelzorg. Ik stond ervan versteld dat in een 
welvaartstaat zoals België helemaal niets rond dat thema 
bestond, zeker als je ziet hoeveel mantelzorgers er zijn. Ik 
wou daar als gemotiveerde student meteen verandering in 
brengen (lacht). In de zomervakantie van 2019 maakte ik 
de website van ZoJong! die in september van dat jaar online 
kwam, in 2020 werd het een vzw.” 

Wat zijn de grootste misverstanden rond jonge mantelzorg? 
“Dat het alleen maar iets is dat je vanaf je tienerjaren kunt 
doen, terwijl je in werkelijkheid ook al als kleuter jonge 
mantelzorger kunt zijn. Je maakt je op die leeftijd ook al zor-
gen om je zieke ouder en doet misschien al huishoudelijke 
taken. En een tweede: dat het iets is dat alleen draait rond 
het verlenen van ‘instrumentele’ hulp zoals eten maken of 
helpen met de rolstoel. Veel jongeren van een ouder met een 
verslavingsproblematiek of psychische problemen dragen 
ook een enorme psychische last en hebben door hun onvoor-
spelbare situatie voortdurend stress. Die groep van kinderen 
en jongeren hebben veel meer zelfdodings- en zelfvermin-
kingsgedachten dan de gemiddelde jongere.” 

Wat bied je aan op je platform? 
“Wij zijn momenteel het enige punt waar zowel professionals 
als jonge mantelzorgers met hun vragen terechtkunnen. Voor 
de jonge mantelzorgers zijn we vooral online erg aanwezig. 
Ik geef veel tips op sociale media en zorg voor posts die 
troosten en herkenbaar zijn. Ik wil af en toe eens zeggen: 
‘Het is zwaar wat je doet.’ Die erkenning is gewoon essen-
tieel en doet zoveel deugd. Jonge mantelzorgers laten mij 
vaak weten dat ze niet wisten dat ze zich zo voelden, 
tot ik het benoemde. Bij kerst kan het bijvoorbeeld heel 
zwaar zijn; het lijkt alsof iedereen dan een mooie, warme 

familie heeft waar alles goed gaat. Voor een jonge mantel-
zorger kunnen die feestdagen juist heel confronterend zijn, 
omdat ze ook dan moeten zorgdragen voor iemand. Een post 
die dat bespreekbaar maakt doet dan heel veel deugd heb 
ik gemerkt. Ik organiseer ook regelmatig babbels in heel 
kleine groepjes waarbij Yasmine, een rouw- en verliesexper-
te, aanwezig is om de jongeren goed te begeleiden. Daar 
kunnen jongeren eindelijk eens open spreken over het jonge 
mantelzorger-zijn. Daarnaast voorzie ik een gratis zelfhulp-
cursus die bestaat uit modules die ze op hun eigen tempo 
kunnen doorlopen. Die cursus is trouwens ook beschikbaar 
voor professionals, zodat ze jongeren daar beter bij kunnen 
ondersteunen. Tot slot is er nog de chat die ik persoonlijk 
beantwoord, en die bijna 24 op 7, voor zover dat haalbaar is 
voor mij natuurlijk, bereikbaar is.” 

Hoe kan een jonge mantelzorger aan zelfzorg doen? 
“Alles moet eigenlijk uit de sfeer van vanzelfsprekendheid 
worden gehaald. Als je op jonge leeftijd voor iemand moet 
zorgen, wordt dat snel jouw ‘normaal’, terwijl dat wel zwaar 
kan wegen en het je frustreert of verdrietig kan maken 
zonder dat je het beseft. Het is ook belangrijk dat de jongere 
voor zichzelf uitzoekt wat zelfzorg voor hem of haar bete-
kent. We geven ook workshops op scholen rond zelfzorg en 
het is echt ongelooflijk hoe weinig jongeren in het algemeen 
weten wat ze kunnen doen om zich gelukkiger te voelen. 
Bovendien vind ik het ook belangrijk om verder te gaan dan 
alleen maar activiteiten doen in functie van zelfzorg, zoals 
mediteren, muziek luisteren, gaan wandelen. Het kan even-
goed gaan over je eigen grenzen stellen, wat voor heel wat 
jonge mantelzorgers moeilijk is, terwijl het een basisrecht is 
en een manier van zorgen voor jezelf.” 

Heb je nog tips voor jonge ondernemers zoals jij die de 
sprong willen wagen en iets willen uitbouwen? 
“Durf fouten maken, je leert er zoveel uit. En omring je met 
mensen die in je geloven en van wie je kunt leren.”



Julie Everix (22) 
is studente pedagogische 
wetenschappen aan UGent en 
richtte daarnaast de vzw ZoJong! 
op voor jonge mantelzorgers.  
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Meer dan 80.000 vacatures raken niet ingevuld
De krapte op de arbeidsmarkt is groter dan ooit. Voor heel wat jobs zijn er 
honderden tot duizenden vacatures. De top-20:
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7 op 10 jobstudenten 
werken hele jaar door

Studenten die een centje willen 
bijverdienen, doen dat steeds 
meer het hele jaar door. 72 pro-
cent van hen werkt niet alleen 
meer in de zomermaanden. Een 
derde werkt ook in de kortere 
vakanties, evenveel klussen bij in 
het weekend of een vaste dag in 
de week. Populairst zijn de hore-
ca en de detailhandel. 

per duizend
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Met LM op fietsvakantie naar Mojacar 
van 14 tot en met 21 mei 2023 

In 2023 kan je opnieuw op LM-fietsvakantie 
met Kortweg Cycling Travel naar Mojacar 
van zondag 14 tot zondag 21 mei. Wacht niet 
met inschrijven, volzet is volzet!

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

Er is fietsplezier voor iedereen: drie groe-
pen met eigen begeleiding, volgwagen met 
technische assistentie en bevoorrading. Je 
eigen koersfiets gaat met een professioneel 
fietstransport over de weg naar Spanje. Er 
is gratis gebruik van technisch/poetsmate-
riaal, gratis wasdienst voor uw wielerkledij, 
gratis gebruik van fitness, sauna en jacuzzi.

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

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

Deelnemingsprijs:  € 945         
Toeslag single kamer: € 155
Niet-fietser: - € 80

Inschrijven kan alleen 
via www.kortweg.be

Premie bij aanwerving van 
langdurig werkzoekende
Tot 4.250 euro kan je als werkgever 
krijgen als je een langdurig werkzoe-
kende aanwerft die minstens twee jaar 
werkloos is geweest en tussen 25 en 
58 jaar is. De tewerkstelling moet ge-
beuren binnen het Vlaams Gewest en 
de werknemer moet minstens voor 30 
procent tewerkgesteld zijn.  
Voorwaarden en aanvragen op  
www-loket.vlaanderen.be

Dicht bij huis werken 
is het belangrijkst
Een geluksenquête van de UGent leert 
dat drie op de vier Vlamingen dicht 
bij huis werken als het belangrijkste 
criterium zien om ergens aan de slag 
te gaan. Veel verlofdagen staat op 
tweede, minder weekendwerk op de 
derde plaats. Daarna volgen weinig 
avondwerk, minder werken dan de 
huidige werkuren, weinig overwerken 
en de mogelijkheid tot telewerk. Zes op 
de tien ervaart weinig of geen stress op 
het werk, 20 procent daarentegen vrij 
tot heel veel.

Betaal elektronisch 
of gepast
Steeds meer handelaars hebben 
moeite om wisselstukken terug 
te geven bij contante betaling. 
Vooral aan muntstukken van 5 en 
10 eurocent is er een tekort. Daar-
om roept FOD Financiën op om 
elektronisch te beta-
len of met gepast 
geld te betalen. 
Volgens de FOD 
Financiën zijn 
veel muntstuk-
ken opgepot bij 
gezinnen, en zou het 
helpen die in omloop te brengen. 
Zo zijn er maar liefst 763 miljoen 
stukken van 5 en 469 miljoen 
stukken van 10 cent uitgegeven 
door de Nationale Bank.



Van luisteren tot zorgen,
we staan er elke dag voor jou

www.lmziekenfonds.be
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Dit is een denkfout. Heel wat 65-plussers beleven 
een tweede jeugd via sport, vrijwilligerswerk, 
opvang kleinkinderen of een nieuwe hobby! 

www.denkfoud.be
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10-daagse van de Geestelijke Gezondheid

Van 1 tot 10 oktober zetten we samen het belang van geestelijke 
gezondheid en veerkracht in de kijker. Dit jaar staat de 10-daagse van 
de Geestelijke Gezondheid in het teken van ‘kracht’. Tal van organisaties 
organiseren allerlei activiteiten onder het motto ‘Samen VeerKRACHTig’. 
Wil je dansen? Schilderen? Mediteren? Een documentaire, � lm, concert 
of lezing bijwonen? Ontdek jouw kracht en neem deel aan één van de 
honderden activiteiten. Vaak gratis en altijd boeiend!

Meer info: www.samenveerkrachtig.be

ACTUA

Hart- en vaatziekten bij 
vrouwen: beter herkennen, 
beter bestrijden

Het hart van vrouwen is anatomisch 
kleiner en de slagaders zijn dunner 
(ze raken dus gemakkelijker verstopt), 
waardoor ze vatbaarder zijn voor bepaalde 
risicofactoren (cholesterol, stress, roken, 
sedentaire levensstijl, diabetes, hoge 
bloeddruk). Onderneem daarom preventief 
actie en kies voor een gezonde leefstijl.

Meer info: liguecardioliga.be/hart-en-
vaatziekten-bij-vrouwenbeter

Silver, een serious game voor jongeren

Vraag jij je soms af wat er 
omgaat in het hoofd van 
anderen? Ben jij benieuwd 
naar hoe het komt dat 
anderen op een bepaalde 
manier reageren? Wil jij graag 
meer weten over het verband 
tussen gedachten, gevoelens 
en gedrag? Dan is Silver iets 
voor jou. Silver is een serious 
game gericht op jongeren 
tussen 12 en 16 jaar.

Meer info: www.silvergame.be

Jouw huis, mijn werkplek

Als jij rookt in huis, roken ook de mensen die bij je thuis 
werken mee. Denk maar aan verzorgenden, huishoudhulp 
en verpleegkundigen. Het is niet gemakkelijk om de 
gewoonte om binnen te roken te doorbreken, maar 
bescherm ook hun gezondheid en maak je huis rookvrij. 
Zet de ramen minstens een half uur open voor ze bij jou 
beginnen te werken.

Meer info: www.gezondleven.be/projecten/jouw-huis-
mijn-werkplek/mensen-werken-bij-mij-thuis
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“Ik leef van dag 
tot dag. 
Dat heb ik 
moeten leren”

“Ook al voel je je niet goed, trek
je kleren aan en ga naar buiten”
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Haar enthousiasme en 
engagement kent geen 
grenzen. Ook niet als ze voor 
de tweede maal de diagnose 
kanker krijgt. “Ik wil een 
positief verhaal brengen 
en lotgenoten inspireren. 
Dat is mijn kracht.” Laat je 
begeesteren door Sofi e (42), 
gezondheidscoördinator met 
hart en ziel. Je bent alvast 
gewaarschuwd: dit artikel 
bevat power van de bovenste 
plank.

Nooit verwacht
So� e: “Ik was 24 toen ik de ziekte van 
Hodgkin kreeg, een zeldzame vorm van 
lym� lierkanker. Er volgde een jaar van 
zware chemo en bestraling. Ik had nooit 
verwacht dat ik een tweede keer kanker 
zou krijgen. Tot ik in juli 2021 een 
bolletje ontdekte in mijn linkerborst. 
Geen herval, geen uitzaaiing van 
de vorige kanker, maar een nieuwe 
kanker: borstkanker. Daarna ging 
het razendsnel: borstamputatie in 
september, chemo van oktober tot 
begin februari 2022, bestraling in maart 
en april.”  

Positieve ingesteldheid
So� e: “Ik ben altijd heel positief 
geweest en heb hiermee al heel wat 
lotgenoten kunnen inspireren. Dat is 
mijn kracht. Door de manier waarop 
je zelf met de ziekte omgaat, maak 
je het draaglijker voor jezelf, maar 
ook voor je partner en je kinderen. 
Tijdens de behandeling probeerde ik 
nog zoveel mogelijk te doen in huis en 
voor mijn gezin. Het enige dat ik niet 
kan doen is plannen. Ik weet nooit op 

voorhand of ik volgende week naar een 
verjaardagsfeestje of een huwelijk zal 
kunnen gaan. Ik leef van dag tot dag. 
Dat heb ik moeten leren.”

Pyjama uit, kleren aan
So� e: “Ik heb ook moeilijke momenten 
gehad. Tijdens de chemo waren er 
weken dat ik niet kon eten en niet 
uit mijn zetel geraakte. Door de 
behandeling begon mijn haar uit te 
vallen. In dikke plukken. Dat vond ik 
het ergste. Toen mijn mama mijn haar 
afschoor heb ik hard geweend. Maar 
hoe slecht ik me soms ook voelde, 
ik heb steeds geprobeerd om elke 
dag op te staan en mijn kleren aan te 
doen. Het is een raad die ik anderen 
wil meegeven: blijf niet de hele dag 
in pyjama zitten. Neem een lekkere 
douche, doe je kleren aan en ga even 
buiten. Je zal je meteen wat beter 
voelen.” 

“Je bent ervan af”,
een misvatting
So� e: “Er komt heel wat kijken bij de 
behandeling. Ik denk hierbij aan de 
bijwerkingen en de impact van chemo 
op andere organen, zoals het hart en 
de lever. Maar ook na de behandeling 
is het nog niet voorbij. Mensen zeggen 
weleens ‘Nu ben je ervan af’, maar 
dat is een misvatting. Ze weten niet 
dat er nog een jarenlang traject volgt 
van antihormoonbehandelingen, 
behandelingen voor botversterking en 
eventueel een reconstructie. Er is nog 
zo weinig over geweten.” 

Fotoboek
So� e: “Om mensen te informeren maar 
ook om mijn ziekte te verwerken, heb 
ik mijn verhaal en foto’s gedeeld op 
sociale media. Van mijn haarverlies tot 
de plaatsing van een poortkatheter. 
Een anekdote waarop ik veel reacties 
heb gekregen gaat over mijn hondje, 

dat mijn buddy is geweest tijdens het 
hele traject. Hij lag steeds naast me, en 
toen ik moest overgeven, moest hij ook 
overgeven.” 

Ondersteuning
So� e: “De ondersteuning die 
vrouwen met borstkanker krijgen 
van de borstkliniek en Think Pink is 
fenomenaal. Zo krijg je in de erkende 
borstklinieken een doos vol nuttige 
zaken, zoals een kussen voor een 
comfortabele slaaphouding en een 
boek vol informatie over de ziekte, de 
behandeling en de revalidatie. Maar 
ook tips over huid- en voetverzorging 
bijvoorbeeld. Je kan steeds terecht 
bij een borstverpleegkundige en een 
psycholoog. Ook de partner en de 
kinderen worden betrokken bij het 
traject, dat voor iedere lotgenoot 
anders is.”

“Controle start bij 
jezelf. Er is heel 
wat beeldmateriaal 
beschikbaar, onder meer 
met foto’s van citroenen”

Op vakantie met lotgenoten
So� e: “Het contact met lotgenoten 
is heel belangrijk. Je kan bij elkaar 
terecht met vragen en als je je eens een 
dag niet goed voelt, word je opgekrikt 
door de groep. Ik ben net terug van 
een vakantieweek met lotgenoten 
in Zwitserland, georganiseerd door 
Think Pink. Iedereen kijkt ernaar uit, 
lotgenoten én vrijwilligers. Het is de 
beste week van het jaar!”
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Terugbetaling

Als lid van LM ontvang je een 
terugbetaling voor mammogra� e, 
borstreconstructie, massage en 
schoonheidsbehandelingen, een 
pruik en prostaatonderzoek. 

Meer info: www.lm.be >
terugbetalingen > kanker

Steun uit omgeving
So� e: “Ik ben op handen gedragen 
door mijn familie, mijn vrienden en mijn 
collega’s. Doordat ik open praat over 
mijn kanker, waren mensen niet bang 
om op me toe te stappen en te vragen 
hoe het met me ging. Ik ben zelfs bij 
mijn collega’s langsgeweest om hun 
een zakje ‘tieten’-snoep te brengen. De 
postbode kwam elke dag bloemen en 
pakjes leveren. Ik schaamde me bijna 
dat ik hem zoveel werk bezorgde.” 
(lacht)

Wees aandachtig voor 
veranderingen
So� e: “Op elke lee� ijd is het 
belangrijk om aandacht te hebben 
voor veranderingen aan de borsten, 
zowel meisjes als jongens, vrouwen 
en mannen. Controle start immers bij 
jezelf. Er is heel wat beeldmateriaal 
beschikbaar, onder meer met foto’s van 
citroenen.” 

Bewegen houdt je gezond
So� e: “Als gezondheidscoördinator bij 
LM zijn gezondheid en beweging mijn 
passie. Ik wandel dagelijks. In januari, 
tijdens de chemo, ben ik zelfs gaan 
skiën. Met flanellen benen en op mijn 
gemak, maar ik wist dat ik beneden zou 
geraken. In april, een maand na mijn 
behandeling, heb ik deelgenomen aan 
een loopwedstrijd van vier kilometer 
en in juli aan een bike&run van negen 
kilometer. Ik wil sporten aantrekkelijk 
maken voor iedereen. Daarom heb 
ik #sportenissexy gelanceerd op 
Instagram. Het maakt niet uit of je 
gaat wandelen met je hond of gaat 
zwemmen. Om te bewegen heb je geen 
voorschri�  nodig. Iedereen kan het en 
het is gratis.”

Bevolkingsonderzoek

Heb je klachten, ga dan naar een 
arts. Deze zal samen met jou 
bekijken wat de beste aanpak 
is. Vrouwen tussen 50 en 69 jaar 
kunnen elke twee jaar gratis 
deelnemen aan het Vlaamse 
Bevolkingsonderzoek Borstkanker. 

Meer info: 
borstkanker.bevolkingsonderzoek.be

Think Pink 

De nationale borstkankerorganisatie 
Think Pink vraagt aandacht voor 
borstkanker, de meest voorkomende 
kanker bij vrouwen in België. 
Think Pink hee�  vier duidelijke 
doelstellingen: informeren en 
sensibiliseren, wetenschappelijk 
onderzoek � nancieren, zorg- en 
nazorgprojecten ondersteunen en 
patiëntenrechten verdedigen. 

Meer info: think-pink.be

“Om te bewegen heb je geen voorschri�  nodig. 
Iedereen kan het en het is gratis”
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“Borstkanker is niet alleen
een vrouwenziekte”

In 1997 overleed de broer van Kris (62) aan borstkanker. “Borstkanker bij mannen, daar werd toen nog 
niet over gesproken.” In 2010 kreeg Kris dezelfde diagnose. Met de lotgenotengroep ‘BorstkankerMAN’ 
wil hij mannen bewustmaken dat ook zij borstkanker kunnen krijgen.

100 mannen per jaar
Kris: “Borstkanker bij mannen, het 
fenomeen moet opboksen tegen twee 
clichés: ‘mannen worden niet ziek’ en 
‘borstkanker is een vrouwenziekte’. 
Borstkanker tre�  jaarlijks meer vrouwen 
(ca. 11.000) dan mannen. Toch krijgen 
elk jaar zo’n 100 mannen in België de 
diagnose.” 

Niet de enigen ter wereld
Kris: “In 1992 kreeg mijn broer Jan de 
diagnose borstkanker. Vijf jaar later 
is hij eraan overleden. Hij was slechts 
42 jaar. In die tijd was er nauwelijks 
aandacht voor borstkanker bij mannen. 
In 2010 voelde ik zelf iets aan mijn 
rechtertepel. Een mammogra� e, een 
echogra� e en een punctie bevestigden 
de diagnose: borstkanker. Ik was 50. 
Ik wist dat borstkanker ook bij mannen 
kon voorkomen, maar veel mannen 
denken dat zij de enigen ter wereld 
zijn. Dat maakt de diagnose extra 
beangstigend.”

“Veel mannen denken dat 
zij de enigen ter wereld 
zijn met borstkanker”

Dezelfde behandeling als 
vrouwen
Kris: “Er volgde meteen een operatie, 
chemo en stralen. Als man kreeg ik 
dezelfde behandeling voor borstkanker 
als een vrouw. In 2011 heb ik preventief 
de andere borst laten weghalen.”
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Lotgenotengroep voor 
mannen met borstkanker
Kris: “In 2018 zocht de net opgerichte 
lotgenotengroep ‘BorstkankerMAN’ 
versterking. Dat sprak me wel aan. In de 
lotgenotengroep kom je andere mannen 
tegen met hetzelfde verhaal. Dat kan 
helend werken. De lotgenotengroep 
legt zich vooral toe op bewustmaking 
en ijvert voor een gelijk recht op 
terugbetaling. We leggen contacten 
met ziekenhuizen en nemen deel aan 
events van andere organisaties die 
zich inzetten in de strijd tegen kanker. 
Momenteel helpen we Think Pink om 
een goodie box samen te stellen voor 
mannen met borstkanker.”

Bewustmaken via theater
Kris: “Met de lotgenotengroep bereiden 
we een theaterstuk voor waarin 
lotgenoten hun verhaal vertellen. Dit 
alles doorweven met dans, muziek, 
beeldende kunst en een vleugje humor. 
Hiermee hopen we een grote stap te 
zetten in de algemene bewustmaking 
rond borstkanker bij mannen.”

“Ja, ik wil”
Kris: “Sinds mijn ziekte en mijn 
engagement voor ‘BorstkankerMAN’ 
hee�  mijn leven een andere wending 
genomen. Ik zeg volop ‘ja’ tegen het 
leven. Als je bewust ‘ja’ zegt tegen 
uitdagingen, maak je zoveel leuke 
dingen mee en ontmoet je heel wat � jne 
mensen.”

Mannen, wacht niet om 
naar de dokter te gaan!
Kris: “Voel je iets in je borst, wacht dan 
niet om naar de dokter te gaan! Wees 
niet bang om erover te praten en weet 
dat je van harte welkom bent in onze 
lotgenotengroep.” 

7 oktober: 
Internationale Dag 

van de BorstkankerMAN 

Met een knipoog naar de übermacho 007 
James Bond nam BorstkankerMAN vzw in 2019 
het initiatief tot een internationale dag van 
de borstkankerman. Op deze dag speelt het 
theaterstuk ‘Mannen met borstkanker…

et alors?’ in de Grote Post in Oostende.

Meer info:
www.borstkankerman.be

BorstkankerMAN 
vzw

Wil je graag meewerken 
aan de bewustwording 
rond borstkanker bij 
mannen? Of heb je 
zin in een praatje met 
lotgenoten? Wees welkom 
bij de lotengenotengroep 
BorstkankerMAN!

Meer info:
www.borstkankerman.be

Veelvoorkomende 
symptomen van borstkanker

• Knobbel of zwelling in de borststreek
• Ingetrokken tepel, jeukende uitslag 

rond de tepel of vochtverlies langs de 
tepel

• Gezwollen okselklieren

Wat te doen?
Doe aan zelfonderzoek en raadpleeg een 
arts bij verdachte signalen. Hoe sneller 
kanker wordt ontdekt, hoe meer kans op 
een goede afloop.
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Kies voor volkorenbrood
Volkorenbrood bevat meer voedingssto� en, 
mineralen en vezels, waardoor de honger 
langer gestild is. Eet je kind niet graag 
volkorenbrood? Wissel af of gebruik wit 
brood voor een kant van de boterham en 
volkorenbrood voor de andere kant.

Wraps
Een alternatief voor brood zijn wraps. Je kan 
ze boordevol groentjes stoppen zonder dat 
je kleintje het doorhee� .

Salade
Experimenteer ook eens met koude pasta-
salades of rijstsalades. Ideaal om restjes 
van de avond voordien in te verwerken.

Zo maak je een gezonde brooddoos
Een boterham met chocopasta is de favoriet van vele kinderen, maar niet de gezondste keuze. 
Met deze tips stel jij een lunchbox samen die gezond én lekker is. Varieer en wees matig!

En wat smeer je nu best op die boterham?
Kaas, vlees, ei, vis en vegetarisch broodbeleg. Zij zijn een belangrijke bron van 
eiwitten, vitaminen en mineralen zoals calcium, zink en ijzer.

Magere kazen (< 20 g vet per 100 g
kaas) zoals plattekaas, magere 
smeerkaas, cottagecheese, ricotta en 
de meeste lightkazen.

Zelf gebakken kippen� let in sneetjes 
(vers vlees) is een betere keuze 
dan kippenham (bewerkt vlees) of 
gekookte ham (bewerkt rood vlees).

Kalkoenham (bewerkt mager vlees) is 
een betere keuze dan kalkoensalami 
(bewerkt vet vlees).

Vette vissoorten zoals sardienen, 
haring, zalm en makreel brengen 
essentiële omega 3-vetzuren aan. 
Vis uit blik is handig en kan worden 
verwerkt met yoghurt, kappertjes, 
� jngesneden ui en augurken, blokjes 
tomaat en verse kruiden. 

Een gekookt eitje, een spiegelei of 
een roerei op smaak gebracht met 
bijvoorbeeld ui, champignons of 
andere groenten brengt afwisseling 
in het dagelijkse broodbeleg. Maak 
zelf eiersalade met weinig dressing of 
lightsaus.

Vegetarisch broodbeleg op basis van 
soja, granen, peulvruchten, noten of 
groenten vormen vaak de basis voor 
plantaardige spreads: tapenades, 
pindakaas (100%) en andere 
notenpasta’s (100%), hummus op 
basis van kikkererwten, sesampasta 
en olijfolie en groentespreads. 

Zoet broodbeleg met vers fruit:
schij� es aardbei, appel, perzik, peer 
of plakjes banaan, al dan niet op een 
bedje van plattekaas.

Bron: nice-info.be

TIP
Geef minigroentjes mee. 

Babykomkommers, babyworteltjes of 
minipaprika’s zijn meestal zoeter dan 

de gewone varianten en zo heb jij 
geen snijwerk meer.
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Bescherm kinderen tegen kinkhoest.
Laat je vaccineren!

Kinkhoest is een zeer besmettelijke infectie 
van de bovenste luchtwegen die veroorzaakt 
wordt door de bacterie Bordetella pertussis. 
De bacterie lee�  in de mond, de neus en de 
keel van een besmet persoon. De infectie ver-
spreidt zich door de lucht via kleine, besmet-
te speekseldruppeltjes die vrijkomen bij het 
praten, hoesten of niezen. Kinderen jonger 
dan 1 jaar zijn gevoeliger voor ernstige com-
plicaties. Kom je in contact met zuigelingen, 
dan is het aangeraden je te laten vaccineren. 

Symptomen

Bij kinderen lijkt kinkhoest in de beginfase op een gewone 
verkoudheid: een loopneus, niezen, koorts en licht 
hoesten. Binnen twee weken wordt de hoest zwaarder en 
treden er hoestaanvallen op. Die gaan gepaard met een 
piepende ademhaling en het ophoesten van taai slijm. De 
hoestaanvallen zijn 's nachts vaak erger. 

Bij volwassenen en oudere kinderen zijn de symptomen 
minder uitgesproken. Meestal hebben ze enkel last van een 
milde tot hevige hoest die enkele weken aanhoudt.

Bij premature en pasgeboren baby’s is de hoest vaak volledig 
afwezig. Zij vertonen andere symptomen: de lippen, vingers 
en tenen kunnen blauw kleuren als gevolg van zuursto� ekort 
en er kunnen onderbrekingen van de ademhaling zijn. Een 
gevaarlijke situatie die kan leiden tot een hersenletsel of zelfs 
overlijden.

Vaccinatie

Zuigelingen, kinderen en jongeren
De vaccinatie tegen kinkhoest is opgenomen in het 
basisvaccinatieschema en gebeurt op 8, 12 en 16 weken en
15 maanden. Een herhaling is aanbevolen op 6 en 14 jaar. 

Zwangere vrouwen
Om de baby tijdens de eerste weken te beschermen laten 
zwangere vrouwen zich best elke zwangerschap vaccineren 
tussen week 24 en 32 van de zwangerschap. Zo worden er al 
voor de geboorte antisto� en doorgegeven aan de baby. 

Cocoonvaccinatie
Ook voor volwassenen die in contact komen met jonge
kinderen (familieleden, oppassers,…) is een herhalings-
inenting aangeraden. Kreeg je de voorbije 10 jaar al een 
herhalingsinenting, dan is hervaccinatie niet nodig. 

Herinner je je niet meer wanneer je de laatste keer 
gevaccineerd werd tegen kinkhoest? Check dit dan via de
My Health Viewer (www.myhealthviewer.be). Via deze 
toepassing kun je je vaccinatiegegevens raadplegen, voor 
zover ze in Vaccinnet werden geregistreerd. Vind je daar geen 
info, vraag het dan aan je huisarts.

Meer info: surf naar
www.lm.be en
download de brochure 
'Gezond van bij de start'.

Het vaccin is 
gratis als je arts ze 

via Vaccinnet bestelt. 
Je betaalt dan alleen de 

consultatie bij
je arts. 
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WEEKENDJE WEG AAN DE BELGISCHE KUST
Het najaar aan zee, dat wordt genieten!

Prijzen en
praktische info:www.liberty-blankenberge.be of 050 41 42 24

Een verwenweekendje 
nazomeren in de Liberty: 
dat mag je jezelf wel
gunnen. Nog wat 
Blankenbergse sfeer
komen opsnuiven, een
lekker etentje in ons 
restaurant, een glaasje
cava hier, een verwenko�  e 
daar… En als het wat meer 
mag zijn, kan je zaterdag
op de dansvloer het beste 
van jezelf geven met een
live optreden van
Rudy Hammond.

“Elvis has entered the 
Liberty”. The king is alive 
met één van Europa’s
meest gekende Elvis 
imitatoren: Steve Ryckier. 
Trek jullie ‘blue suede
shoes’ aan, we gaan voor 
een avond met ‘a little
less conversation’ en veel 
‘shake, rattle and roll’.

In een kalme periode 
genieten van de rust aan
zee, ruimte en plaats op
het strand en de dijk.
Met een extra gratis 
overnachting om er eens 
volledig uit te zijn.

De ganse week zijn er tal van 
leuke Halloweenactiviteiten 
voorzien in Blankenberge.
De binnenstad en 
handelszaken krijgen 
een griezelige versiering 
en er trekt een heuse 
Halloweenstoet door de 
straten. De jongsten kunnen 
in het hotel terecht voor een 
heuse halloweenshow met 
Papa Chico.

30/9 - 3/10 

Verwenweekend

3-7/10

Elvis Tribute

10-17/10

Promo week

28/10 – 6/11

Herfstvakantie halloween

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