V.U.: Geert Messiaen, Livornostraat 25, 1050 Brussel - 49ste jaargang, verschijnt tweemaandelijks (verschijnt niet in juli en augustus)
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Ledenblad Landsbond
Liberale Mutualiteiten

Afgiftekantoor Aalst
Erkenningsnr. P 307388

SEPTEMBER

22

Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest
Livornostraat 25, 1050 Brussel
NOVEMBER-DECEMBER 2018
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10 vragen bij
arbeidsongeschiktheid

Alles over sporten
met astma

0027 |

V.U.: Roni De Waele, Livornostraat 25, 1050 Brussel - 53ste jaargang, verschijnt tweemaandelijks (verschijnt niet in juli en augustus)

Aloïs Van de Speeten
Achtermael 147
9486 Uitbergen

Gele zone
hoogte 140 mm
Breedte 40 mm
vrijhouden
voor
bpost

16

Ontdek onze podcast
De Comeback

Wij
zijn echt
met je
gezondheid
bezig !

geen fut
meer in.

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

www.denkfoud.be

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

Ouderen,
daar zit

HIGHLIGHT
JE TOEKOMST!

BEN JE TUSSEN
18 EN 25 JAAR?

SCAN DE QR-CODE
EN WIN EEN SKIREIS
VOOR TWEE NAAR
VAL DI SOLE!

MAAK
KENNIS
MET

Bram Swinnen:
“We helpen mensen met hun
thuissituatie, zodat ze zo
lang mogelijk thuis kunnen
wonen of sneller naar huis
kunnen na een ziekenhuisopname”

Wie al eens zorgmateriaal heeft geleend bij
LM Plus in de regio Limburg, heeft wellicht reeds
kennisgemaakt met Bram Swinnen. Bram werkt al
zes jaar op de uitleendienst van LM Plus en springt
af en toe bij in de Zorgboetiek van Hasselt. Een
boeiende job vol afwisseling, zegt hij zelf.
Na zijn uren crost Bram graag op zijn motor langs
de idyllische Limburgse wegen.
“Voordat ik bij LM Plus begon te werken, heb
ik vervangingen gedaan in het buitengewoon
basisonderwijs en andere bedrijven, maar ik was
op zoek naar een vaste job. Ik had er zelf nooit aan
gedacht om bij de uitleendienst van LM Plus te
werken, de vacature kwam toevallig op mijn pad.
Maar de job sprak mij wel aan en sloot goed aan
bij mijn studies ergotherapie, dus besloot ik om
te solliciteren.” Al werd Bram initieel ook als een
vervanging aangenomen bij LM Plus, het werd snel
een vaste job en zo is hij reeds zes jaar een vaste
waarde bij de uitleendienst.
Leden die tijdelijk extra zorg nodig hebben,
kunnen altijd hulpmiddelen lenen bij de
uitleendienst van LM Plus. Dat kan eender wat
zijn: een ziekenhuisbed, een rollator, krukken, een
afkolftoestel, een rolstoel of een ander hulpmiddel.
Je leent het materiaal volledig gratis of tegen
een kleine vergoeding. “Het zijn vooral ouderen
of mensen die revalideren van een ongeval of
ziekte die van onze diensten gebruikmaken”, zegt
Bram. “We helpen mensen met hun thuissituatie,
zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen wonen
of sneller naar huis kunnen komen na een
ziekenhuisopname. Daarom proberen we ook altijd
zo snel mogelijk te leveren.”
Dankzij Bram loopt de uitleendienst in de regio
Limburg gesmeerd: “Ik verzorg de planning van
de leveringen, behandel de telefonie en mails die
binnenkomen en bestel materiaal bij. Daarnaast

help ik mensen verder die zelf materiaal komen
afhalen op kantoor en lever ik ook hulpmiddelen,
maar dat laatste is eerder uitzonderlijk. We
hebben voor de regio Limburg twee collega’s die
dagelijks de baan opgaan om groot hulpmateriaal
zo snel mogelijk bij leden te bezorgen. Om kleiner
materiaal te lenen, zoals een rolstoel of krukken,
kunnen leden terecht in elk LM Plus-kantoor.” Bram
raadt wel aan om kleiner materiaal minstens een
week op voorhand te reserveren bij een kantoor in
de buurt. “Zo ben je zeker dat er voorraad is.”
Is Bram niet in zijn kantoor terug te vinden, dan
bevindt hij zich waarschijnlijk in de Zorgboetiek
van Hasselt. “De Zorgboetiek is naast mijn kantoor,

dus ik spring af en toe bij als het druk is. Ik heb een
vrij afwisselende job, maar dat is ook waarom ik
hier al jaren graag werk!”
In zijn vrije tijd vertoeft Bram graag op banden, niet
die van een rollator of rolstoel, maar van een echte
motor. Hij behaalde zijn voorlopig motorrijbewijs in
maart en hoopt in september zijn praktijkexamen
te kunnen afleggen. “Ik heb altijd al willen leren
motorrijden, maar het was er nooit van gekomen.
Vroeger ging ik vaak vissen en had ik ook een
viskajak. Die heb ik een tijdje geleden verkocht
en met dat geld heb ik een motor gekocht. Ik heb
eigenlijk de ene hobby ingeruild voor een andere.”

Hulpmiddelen nodig van de uitleendienst?
Contacteer een medewerker in een kantoor in jouw buurt,
bel naar 0800 17 417 of e-mail naar uitleendienst@LMPlus.be.
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T E L E C O N S U LTAT I E
N I E T L A N G E R G R AT I S
Sinds 1 augustus is een telefonische consultatie of een videogesprek met
je huisarts niet langer gratis. Tijdens de coronapandemie had het RIZIV een
terugbetalingsregeling uitgewerkt waarbij artsen 20 euro per telefonische
raadpleging konden aanrekenen, volledig ten laste van het ziekenfonds.
Voortaan mogen artsen voor een telefonische consultatie 10,38 euro aanrekenen en betaalt de patiënt 2 euro remgeld. Voor een videogesprek bedraagt
het honorarium 23,06 euro, waarvan 4 euro remgeld. Wie recht heeft op een
verhoogde tegemoetkoming betaalt in beide gevallen maar 1 euro.

ACTIEMAAND TEGEN
B O R S T KA N K E R
De maand oktober is de internationale actiemaand in de strijd
tegen borstkanker. Dan gaat extra aandacht naar het
Bevolkingsonderzoek Borstkanker, een campagne waarbij
vrouwen tussen 50 en 70 jaar het advies krijgen om gratis een
screeningsmammografie te laten nemen. Daardoor kunnen
afwijkingen vroegtijdig opgespoord worden, kunnen
verwikkelingen of een (zwaardere) behandeling worden
vermeden en is de kans op volledige genezing groter.
Meer info vind je op www.borstkanker.bevolkingsonderzoek.be.

ACTUA

N I E U W P L AT FO R M
PROGEZONDHEID
Zorgverleners hebben vaak meerdere applicaties om te
interageren met overheidsinstellingen. Daarom ontwikkelen
de FOD Volksgezondheid en het RIZIV samen ProGezondheid,
een nieuw portaal dat op 25 juli in testfase werd gelanceerd
en dat ervoor moet zorgen dat zorgverleners meer tijd
kunnen besteden aan kwaliteitszorg. Op dit portaal kan de
zorgverlener bijvoorbeeld op korte termijn contactgegevens
doorgeven en officiële documenten downloaden. Eind 2022
zullen alle zorgverleners toegang krijgen tot het portaal.

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

Eerstvolgende betalingen primaire
arbeidsongeschiktheid/moederschapsrust:
19 september 2022
3 en 18 oktober 2022
2 en 17 november 2022

Eerstvolgende betalingen invaliditeit:
28 september 2022
27 oktober 2022
28 november 2022
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L M P LU S O P B A B Y D AYS
ANTWERPEN EN KORTRIJK
Dit najaar kun je LM Plus spotten tijdens Babydays in Antwerpen en Kortrijk,
een veelzijdige beurs voor jonge en toekomstige ouders. De babybeurs in
Antwerpen vindt plaats in Antwerp Expo op zaterdag 24 en zondag
25 september 2022. Op zaterdag 1 en zondag 2 oktober 2022 vind je ons
in Kortrijk Xpo. Aan de stand van LM Plus kun je terecht met vragen over
je zwangerschap, je krijgt een leuke goodiebag én je maakt kans op een
prachtige babyuitzet t.w.v. 1000 euro aangeboden door Zorgboetiek.
Via www.LMPlus.be schenken we 20 duotickets weg!

S C H O O LT O E S L A G V R O E G E R U I T B E TA A L D

ACTUA

Een half miljoen kinderen en jongeren die naar een Nederlandstalige kleuter-,
lagere of secundaire school gaan in Vlaanderen of Brussel, hebben recht op een
schooltoeslag, de vroegere schooltoelage. Het bedrag hangt af van het gezinsinkomen, de gezinssituatie en het type onderwijs. Dit jaar startte de automatische
uitbetaling al vanaf de laatste week van augustus.

OVERAL ELEKTRONISCH
B E TA L E N V O O R
GEZONDHEIDSZORG
Sinds 1 juli kun je als patiënt altijd en overal elektronisch
betalen voor jouw gezondheidszorg en dit zonder extra kosten.
Zorgverleners zoals huisartsen, tandartsen, kinesisten of
logopedisten moeten voortaan dus minstens één elektronisch
betaalmiddel aanbieden, bv. Bancontact, Payconiq of
overschrijving.

WINTER OP KOMST?
HAAL SNEL JE GRIEPPRIK!
Wist je dat elke winter 1 op de 10 mensen griep krijgt? Je laat
je daarom best tussen midden oktober en midden december
vaccineren. Zo wordt de kans dat je griep krijgt een stuk kleiner.
Behoor je tot een van de risicogroepen, vraag dan je vaccin aan
bij je apotheek zodra het beschikbaar is. Je hebt daarvoor geen
voorschrift meer nodig.
Meer weten over griep en griepvaccinatie?
Surf naar www.laatjevaccineren.be.

S C O O R TA L VA N K O RT I N G E N
A L S L M P LU S - L I D !
Wist je dat je van tal van kortingen kunt genieten bij kleine shops en lokale
handelaars in heel Vlaanderen? Je krijgt de korting bij vertoning van een blauwe
klever op jouw naam. Een pretparkfan? Goed nieuws! Bij Bellewaerde, Walibi,
Aqualibi en Bellewaerde Aquapark geniet je van een korting op inkomtickets.
De kortingscode LMPLUS kan enkel digitaal gebruikt worden via
www.tickets-for-parks.be. Als lid van LM Plus krijg je ook tot 5 procent korting via
onze betrouwbare reispartners Rantour, Se7en en Sunweb.
Scan de code voor een overzicht van alle kortingen!

Factcheck:
Lopen we
sneller met
muziek?
Joggen met wat loeiharde beats in je oren,
heerlijk toch? Maar beïnvloedt muziek eigenlijk
je prestaties tijdens het bewegen, zodat
je bijvoorbeeld sneller loopt? Dat was de
onderzoeksvraag van enkele Australische en Britse
onderzoekers. Spoiler alert: de uitkomst geeft je
nog meer zin om je sportschoenen aan te trekken!

De onderzoekers voerden een literatuurstudie uit
waarbij ze 139 studies bestudeerden, met in totaal
3.599 deelnemers. Alle onderzochte studies waren
interventiestudies, waarbij deelnemers zowel
met als zonder muziek moesten bewegen (lopen,
wandelen, fietsen of krachttraining).
Aan de hand van vijf criteria werd de invloed van
muziek op bewegen geëvalueerd: het gevoel van
de deelnemers na het bewegen, het hartritme van
de deelnemers, hun prestaties, hun ervaring bij de
inspanning en hun zuurstofgebruik.
Van de vijf criteria verbeterden er vier wanneer
deelnemers naar muziek luisterden tijdens het
sporten. Vooral het gevoel van de deelnemers
na de inspanning was opmerkelijk beter door
tijdens de inspanning naar muziek te luisteren.
Het effect van muziek was dan weer klein op het
zuurstofgebruik van de deelnemers. Verder werd
hun hartslag niet beïnvloed.
Maar waarom heeft muziek zo’n positief effect op
onze sportprestaties? Volgens de onderzoekers
zorgen leuke deuntjes voor afleiding tijdens het
bewegen en kan het ritme van de muziek de
snelheid waarmee je beweegt bewust of onbewust
beïnvloeden. Dat is dan wel afhankelijk van het
tempo van de muziek en of dat tempo dicht bij je
comfortzone ligt.
Het besluit? Door naar muziek te luisteren
tijdens het bewegen, genoten deelnemers
meer van de inspanning en verbeterden hun
prestaties tot wel 15 procent. Goed nieuws: uit
het onderzoek blijkt dat het effect onafhankelijk
is van het trainingsniveau van de deelnemers
en van de intensiteit van het sporten. Toch is
er een belangrijke nuance bij de resultaten.
Het is mogelijk dat muziek je sportprestaties
wat verbetert, maar het is niet realistisch om
verbazingwekkende resultaten te verwachten.
Bron: Gezondheid en Wetenschap

Kan je niet werken omdat je ziek bent,
een ongeval hebt gehad of opgenomen
wordt in het ziekenhuis?
Dan ben je arbeidsongeschikt.
Waarschijnlijk heb je daar heel wat
vragen bij, LM Plus staat je graag bij.

1

Wat moet je
doen als je ziek
bent?
Hoe vervelend het ook is, als je ziek
bent, moet je een aantal zaken in
orde brengen. Zo moet je je werkgever
verwittigen en hem of haar binnen de
twee dagen het medisch attest van
de dokter bezorgen. Vraag aan je arts
om naast het medisch attest voor je
werkgever ook een getuigschrift van
arbeidsongeschiktheid (formulier
‘vertrouwelijk’) in te vullen.
Dat laatste document dien je aan je
ziekenfonds te bezorgen als je langer
dan 14 dagen ziek bent. Opgelet,
je arts moet op beide documenten
zowel de begindatum als de voorziene
einddatum van de ziekte invullen.

3

Mag je het
‘vertrouwelijk’
via mail
doorsturen?
Je mag het getuigschrift van
arbeidsongeschiktheid of
'vertrouwelijk' via mail doorsturen
naar info@LMPlus.be, zodat we je
dossier kunnen opstarten, maar we
hebben sowieso ook het origineel
nodig. Het originele formulier stuur
je, ongeacht je woonplaats, naar:
LM Plus, Lange Nieuwstraat 109,
2000 Antwerpen.

10
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Waar vind je het
getuigschrift van
arbeidsongeschiktheid
(of formulier
‘vertrouwelijk’) terug?

Je kunt het formulier ophalen
in een LM Plus-kantoor in je buurt
of je kunt het terugvinden op onze
website www.LMPlus.be.
Klik onderaan op 'Documenten',
kies de regio LM Plus en kies voor
het thema 'Arbeidsongeschiktheid
& invaliditeit'.

4

Wat als je ons het
getuigschrift van
arbeidsongeschiktheid
te laat bezorgt?
Om recht te hebben op een uitkering is
het belangrijk dat je aangifte van ziekte
tijdig gebeurt. Als je je getuigschrift van
arbeidsongeschiktheid te laat opstuurt,
verlies je 10 procent van je uitkering
tot en met de datum van verzending.
De poststempel geldt daarbij als bewijs.
De termijn die je hiervoor moet respecteren
hangt af van je situatie.
Welke termijn voor jou geldt, vind je
terug via www.LMPlus.be, klik op
‘Wat te doen bij?’ en daarna op
‘Arbeidsongeschiktheid’.

9

vragen en antwoorden
bij arbeidsongeschiktheid
5

Hoe kan ik mijn
arbeidsongeschiktheid
verlengen?

6

Het is mogelijk dat je tijdens je
arbeidsongeschiktheid opgeroepen wordt door
de adviserend arts van je ziekenfonds voor
een medisch onderzoek. Ga altijd in op zo’n
uitnodiging, zo vermijd je een onderbreking van
de uitbetaling van je uitkering. De adviserend
arts evalueert tijdens een medische controle de
toestand van je arbeidsongeschiktheid.

Nadert de einddatum van je
arbeidsongeschiktheid, maar ben je nog niet
genezen? In dat geval moet je binnen de
48 uur na de einddatum een nieuw
getuigschrift van arbeidsongeschiktheid
bezorgen aan je ziekenfonds. Op dat
getuigschrift geef je aan dat het om een
verlenging gaat.
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Mag je reizen tijdens je
arbeidsongeschiktheid?
Je mag wel degelijk reizen tijdens je
arbeidsongeschiktheid, maar je moet
het altijd melden aan de adviserend
arts. Als je buiten Europa reist,
ongeacht de duur van de reis, heb je
de expliciete toestemming nodig van de
adviserend arts. Contacteer de
adviserend arts minstens één week voor je
eigenlijke vertrek, anders loop je het
risico dat je uitkering wordt stopgezet.

Wat moet ik doen
als ik het werk wil
hervatten?
Hervat je het werk op de eerste dag na de
einddatum vermeld op je getuigschrift van
arbeidsongeschiktheid, dan hoef je niks te
doen. Als je voor de voorziene einddatum
weer aan het werk gaat, dan moet je een
bewijs van werkhervatting aan een
LM Plus-kantoor in je buurt bezorgen.
Zo'n bewijs kan je in een LM Plus-kantoor
aanvragen of vind je op de website
van www.LMPlus.be. Klik onderaan op
'Documenten', kies de regio LM Plus en
kies voor het thema 'Arbeidsongeschiktheid
& invaliditeit'.

Wanneer en waarom
moet je op medische
controle gaan?
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Wat is invaliditeit?
Als je langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt bent,
dan kom je op invaliditeit terecht. Vanaf dat
moment wordt je dossier behandeld door de
Geneeskundige Raad voor Invaliditeit. Je hoeft
dan geen getuigschrift van arbeidsongeschiktheid
op te sturen, behalve als je weer
arbeidsongeschikt wordt nadat je opnieuw was
gaan werken. Zodra je op invaliditeit terechtkomt,
stuurt je ziekenfonds je een inkomensverklaring
die je moet invullen en zo snel mogelijk aan een
LM Plus-kantoor in je buurt moet bezorgen.

Wanneer ontvang je je
uitkering?
Zodra je dossier volledig in orde is en we alle
nodige documenten hebben ontvangen, wordt
je ziekte-uitkering op vaste dagen uitbetaald.
De betaalkalender kan je op onze website
terugvinden. Hou er rekening mee dat het bedrag
mogelijk pas één of twee werkdagen later op
je rekening staat. Indien je een buitenlandse
rekening hebt, kan de transfer meer tijd in beslag
nemen. Afhankelijk van je statuut als arbeider,
bediende, zelfstandige of werkloze gelden andere
regels voor het berekenen en uitbetalen van je
uitkering.
Heb je vragen over je uitkering, dan kan je altijd
terecht in een LM Plus-kantoor in je buurt. Je
vindt alle contactgegevens en openingsuren op
onze website. Je kunt ook altijd een mail sturen
naar uitkeringen@LMPlus.be.

Was je in 2022
arbeidsongeschikt?
Vergeet niet je
vakantieattest aan
je ziekenfonds te
bezorgen!
Voor de vakantiedagen die
nog openstaan, mogen
wij als ziekenfonds geen
vervangingsinkomen of
uitkering uitbetalen. Daarom
is het belangrijk dat je ons
voor december die informatie
geeft via het vakantieattest,
ingevuld door je werkgever of
werkloosheidsinstelling.
Als we die informatie niet krijgen,
gaan we ervan uit dat je nog al je
vakantiedagen moet opnemen.
In dat geval moeten we dus
24 dagen van je uitkering afhouden
en loop je het risico om in december
bijna geen uitkering te krijgen.
Het vakantieattest kun je
downloaden op www.LMPlus.be.
Klik onderaan op 'Documenten',
kies de regio LM Plus en kies voor
het thema 'Arbeidsongeschiktheid &
invaliditeit'.
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SAMEN OP VAKANTIE

EXCLUSIEVE KORTINGEN VOOR LEDEN

niet als LM Plus-lid van 10% korting op autocaranties en 5% korting op begeleide vliegvakanties.
en reservaties: 053/66.68.94

GASTRONOMIE
& WIJN
Bekijk het volledige aabod op
SANCERRE
- POUILLY
www.rantour.be
CHABLIS

TZTAL - OOSTENRIJK
e prachtige bergwereld van Tirol

1/08/21 I 8 dagen volpension
otel Montana****

WIJ ZIJN ER KLAAR VOOR! U OOK?
De wereld opent opnieuw zijn deuren en reizen wordt
19/10/2022
weer mogelijk. Wij zijn er alvast klaar voor en
selecteerden
voor u alvast onze favoriete bestemmingen!
3 dagen – volpension

€ 589

Sancerre, Pouilly en Chablis: drie beroemde wijnstreken die op het
vlak van wijncultuur en gastronomie tot de absolute top in Frankrijk
vanaf
behoren. De focus op deze exclusieve reis gaat in het bijzonder naar
€ 1099
de plaatselijke gastronomie, enkele wereldberoemde wijnstreken en
het rijke erfgoed van het kasteel van Fontainebleau. We logeren in het
AMSTERDAM & VOLENDAM - NEDERLAND
Het bestepanoramisch
van Hollandgelegen hotel Le Panoramic, op wandelafstand van het
oude stadscentrum van Sancerre.

06/08/21 I 3 dagen halfpension
Hotel Van der Valk Volendam****

f

19

ROVENCE - FRANKRIJK
onovergoten zuiderse landschappen

9/08/21 I 7 dagen volpension
otel Mercure Orange****

GROTE
RANTOUR
06/12/2022
€ 1229
VERRASSINGS- 3 dagen
– volpension
LAGO
MAGGIORE
ITALIE
489
REIS Het balkon€van
Europa
vanaf

Na het grote succes van de 8 vorige edities organiseren we ook dit

16/08/21 I 8 dagen volpension
najaar een driedaagse reis met een onbekende bestemming die u
Hotel Simplon Baveno****

f

349

in de loop van de reis zal ontdekken. We hebben een programma
samengesteld dat qua reisroute en bezienswaardigheden elke
deelnemer ruime voldoening zal schenken. Uiteraard besteden
we ook aandacht aan de kerstsfeer en de plaatselijke gastronomie.
vanaf is de boodschap, het aantal plaatsen is beperkt!
Snel inschrijven

OMANTISCHE RIJNVALLEI - DUITSLAND
én van de meest tot de verbeelding sprekende rivieren

5/08/21 I 3 dagen volpension
ellevue Rheinhotel****

€ 469

PENISCOLA - SPANJE
GASTRONOMISCHE
De mooiste badplaats aan de Costa del Azahar

f

19/12/2022
2 dagen – volpension
HODOS - GRIEKENLAND
on & een rijke Griekse
geschiedenis
€ 469

019

VERWENNERIJ
19/09/21 I 9 dagen volpension
IN HET KLEINSTE
Gran Hotel Peniscola****
STADJE VAN
DE WERELD

2/09/21 I 10 dagen all-inclusive
Wij nemen je mee voor een gastronomisch verwenweekend in
otel Cosmopolitan****

f

195

Durbuy. In Le Sanglier Des Ardennes genieten we van culinaire
beleving bij meester-kok Wout Bru. Bovendien is het historisch
centrum van Durbuy fantastisch, de middeleeuwse stadskern
is de afgelopen eeuwen nauwelijks groter geworden en is echt
authentiek. De ideale uitstap om de feestdagen in te zetten.

vanaf

€ 1095
SICILIE - ITALIE
Schoonheid van erfgoed & natuur
25/09/21 I 8 dagen all-inclusive
Hotel Ceasar Palace****

OSTA DEL SOL - SPANJE
oudstranden & Andalusische charme

7/10/21 I 10 dagen all-inclusive
ubhotel RIU Costa Del Sol****

f

115

Kerstmarkten

vanaf

€ 1095

Kerstmarkten zijn het toppunt van gezelligheid. Geniet tijdens
"the most
wonderful time of the year", van gezellige kraampjes,
TENERIFE
- SPANJE
feeërieke
verlichting en heerlijke culinaire verwennerijen. Wil
Suptropisch klimaat & prachtig
maanlandschap
je nog kerstinkopen doen? Dan kan je kerstshoppen in mooiste
21/10/21 I 10 dagen all-inclusive
versierde winkelstraten en shoppingcentra. Met de bus kan
Best Tenerife**** / Iberostar Bouganville Playa****
je zorgeloos genieten want wij brengen je veilig terug op je
bestemming. Neem een kijkje op www.rantour.be voor alle
afreisdata.

!

LM Plus-leden genieten van
10% korting op meerdaagse
autocarvakanties en 5% korting op
begeleide vliegvakanties bij Rantour.

Cruise Westelijke Middel
6 tot 13 maart 2023

Cruise Westelijke Middellandse Zee
6 tot 13 maart 2023

Cruise Westelijke Middellandse Zee
Rome - Palermo
6 tot 13 maart 2023

- Valetta Marseille
Rome - Palermo - Valetta
- Barcelona - - Portofino - Rom

Rome - Palermo - Valetta - Barcelona Marseille - Portofino - Rome

Marseille - Portofino - Rome

Ontdek tijdens deze cruise de wondermooie steden
van Italië, Malta, Frankrijk en Spanje en geniet van de
lentezon in het zuiden van Europa. Maak jezelf klaar
om een duik te nemen in een van de zwembaden, of
trakteer jezelf op iets lekkers in een van de geweldige
restaurants van de MSC GRANDIOSA.
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Boek deze cruise nu via Se7en !
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Binnenkajuit
Fantastica IM2
Buitenkajuit
Fantastica QM1
Balkonkajuit
Fantastica BM1

Boek deze cruise nu via Se7en !

KORTING

DRANKENPAKKET

Prijs per 3e/4e pers.
persoon Volw. Kind

399 €

230 € 130 €

499 €

230 € 130 €

599 €

299 € 130 €

LEDEN Surf naar ww.se7en.be
US per nacht/volw
LM PL
Prijs

4%

Easy (verplicht bij te boeken)
Easy Plus
Premium Extra
KORTING
Non-alcoholisch

39 €
54 €
72 €
33 €

Inbegrepen
• Cruise met de MSC GRANDIOSA in vol pension
• Haventaksen en btw

Bel naar 016 31 02 40 of 016 31 38 20

Algemene boekingsvoorwaarden zie www.se7en.be | VU: Christoff Janssens, LV Travel, Diestsesteenweg 141 te 3201 Rillaar. BTW BE0650.583.651

KAJUITTYPE

Niet inbegrepen
• Easy drankenpakket verplicht bij te boeken
(optionele keuze voor een ander pakket)
• Vluchten volgens beschikbaarheid vanaf € 260
• Transferten naar de boot en terug
• Fooien: € 10 per nacht per persoon
• Verplichte verzekering tegen Covid: € 30
• Dossierkost: € 30

Bel naar 016 31 02 40

Boek deze cruise nu via Se7en !

Surf naar www.se7en.be en
geniet van 4% korting op alle
reizen in 2022 en 2023.

Surf

Sporten
met
astma
“Zonder
medicatie
zou ik niet
kunnen
sporten”

Hardlopen, fietsen, tennissen of zwemmen:
voor velen onder ons is sporten iets alledaags.
Voor wie aan astma lijdt, is sporten echter
geen sinecure. Toch is het voor hen belangrijk
en zelfs gezonder om voldoende te bewegen,
zo ondervindt ook Louise Geldhof, die al jaren
astma heeft en sport.

“Astma werd al vroeg vastgesteld bij mij en
eigenlijk zeiden dokters toen dat het zou
verdwijnen naarmate ik ouder werd”, begint Louise.
“Maar dat is nooit gebeurd. Ik heb vandaag nog
steeds last van astma, vooral als ik zware fysieke
inspanningen doe.” Louise is 24 jaar en werkt
fulltime in een bakkerij die ze samen met haar
ouders runt. Het feit dat ze al jaren last heeft
van astma, schrikt haar niet af om na het werk
regelmatig te sporten. Ze jogt, tennist en gaat af en
toe eens skiën. “Ik sport graag en heb op school
ook altijd meegedaan met de lessen lichamelijke
opvoeding, al had ik soms last van astma. Vooral
de beeptest was moeilijk voor mij, maar ik vond het
wel leuk om te doen, dus ben ik rond mijn 15de zelf
beginnen hardlopen, op mijn eigen tempo.”

Sporten en bewegen als je aan astma lijdt, is
eigenlijk heel gezond, dat merkt Louise ook. “Mijn
dokter heeft mij altijd aangespoord om te sporten
en dat regelmatig te doen. Ik moet om de zes
maanden op controle en bij mijn laatste check-up
lag mijn longcapaciteit rond de 70 procent, terwijl
dat de keer daarvoor rond de 80 procent was. Een
flinke vermindering dus. Mijn dokter vroeg mij
meteen of ik minder gesport had. Dat was nu niet
het geval, ik had waarschijnlijk gewoon een slechte
dag, waardoor het dan net iets minder was. Maar
ik merk zelf ook op dat als ik een tijd niet gesport
heb, dat een negatieve invloed heeft op mijn
longcapaciteit.”
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“Mijn dokter heeft mij
altijd aangespoord
om te sporten en dat
regelmatig te doen.”
Louise Geldhof

Tips om te
sporten met
astma
Vergeet niet op te warmen! Neem zo’n
10 tot 15 minuten de tijd om je lichaam
langzaam op te warmen. Zo vermijd je
dat het te intensief wordt voor je.

Wat is
astma?
Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen. Het
is wereldwijd een van de meest voorkomende chronische
aandoeningen bij kinderen en volwassenen. In België lijdt vier
tot zeven procent aan een of andere vorm van astma. Bij astma
zijn de luchtpijptakken constant ontstoken en reageren de longen
overgevoelig op prikkels (koude lucht, inspanningen, rook of
luchtvervuiling) of op allergenen (huisstofmijt, huidschilfers van
dieren of pollen). Tijdens een aanval zwellen de slijmvliezen in de
neus, keel en longen op. De spieren die om de luchtwegen heen
zitten, verkrampen en trekken dan samen, waardoor de luchtwegen
smaller worden. Dit leidt tot kortademigheid, een benauwd gevoel
op de borstkas, hoesten en een piepende ademhaling.

Voordat ze gaat sporten, neemt Louise altijd
medicatie in via een puffer of inhalator: “Zonder
medicatie zou ik niet kunnen sporten. Dan voel ik
al na een paar minuten sporten dat ik een aanval
ga krijgen. Als ik een slechte dag heb, is het zelfs
met medicatie moeilijk om intensief te sporten,
gelukkig komen zulke dagen niet vaak voor.”
Naast medicatie heeft de omgeving en het
weer waarin gesport wordt een invloed op haar
prestaties: “Ik voel wel een verschil tussen binnen
en buiten sporten. Vroeger tenniste ik vooral
binnen, dat ging zonder moeite. In de zomer
buiten sporten is sowieso intensiever voor mij,
omdat ik ook last heb van hooikoorts. Tijdens de
wintermaanden is het dan weer moeilijk als het
heel koud en mistig is. Verder merk ik ook dat de
lucht aan zee of hoog in de bergen schoner is. Ik
heb dan minder last van astma. Zelfs skiën lukt
zonder moeite, behalve als het mistig wordt, dat is
een ander verhaal.”

Heb je zelf astma en wil je beginnen sporten? Dan
is het belangrijk om naar je lichaam te luisteren
en het tempo of de intensiteit langzaamaan op te
bouwen. “Toen ik zelf begon te joggen, voelde ik na
anderhalve kilometer al dat ik het moeilijk kreeg,
ondanks het feit dat ik op voorhand medicatie
ingenomen had. Dus stopte ik en liep ik de
volgende keer evenveel. Zodra ik aanvoelde
dat het beter ging, liep ik dan wat langer. Op die
manier bouwde ik langzaam op tot het niveau waar
ik nu sta.”

Sport niet als je koorts, een
verkoudheid of andere infectie hebt.
Voel je je niet optimaal, dan wacht je
beter een paar dagen tot een week
vooraleer je opnieuw gaat sporten.
Adem zo veel mogelijk door je neus.
Op die manier wordt de lucht die je
inademt voorverwarmd en gezuiverd.
Ga je bij koude temperaturen buiten
sporten? Dan kan het helpen om een
sjaal voor je neus en mond te houden.

Sportprikkel
Op sporten staat toch geen
leeftijd? Blijven bewegen is
belangrijk om gezond en sterk
te blijven. Dat vinden we bij LM
Plus ook!
Daarom krijg je jaarlijks 25
euro van je lid-, inschrijvings-,
aansluitingsgeld of
abonnement voor sport
terugbetaald. Jongeren tot
19 jaar krijgen zelfs 35 euro
terug. En dat is niet alles! Wie
recht heeft op de terugbetaling
voor sport, ontvangt ook
een sportwaardebon van 25
euro voor de Zorgboetiek. Je
kunt de waardebon in een
van de Zorgboetiekwinkels
inruilen of op de webshop van
Zorgboetiek.
Ideaal om jouw nieuwe
sportuitrusting aan te schaffen!

Nieuw

Sporthorloge
Polar Pacer en
Polar Pacer Pro

run!

Ready, set,

Na een ontspannende zomervakantie duiken we met opgeladen
batterijen het najaar in. Met volle goesting om er terug in te vliegen,
ook op sportief vlak! Haal alvast je loopschoenen uit de kast en
maak je klaar om verliefd te worden op hardlopen. Of heb je niet
stilgezeten afgelopen maanden en wil je jouw prestaties naar een
next level tillen? Zorgboetiek heeft alvast de geschikte tools.

Geniet van

15%

Jouw sportuitrusting
compleet maken?

ledenkorting!

We helpen je graag verder in onze
Zorgboetiekwinkels in Asse, Aalst, Hasselt
en Roeselare voor advies op maat. Geen
Zorgboetiek in de buurt? Bezoek dan onze
webshop op www.zorgboetiek.be.
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Testimonial

Jill Jochems (34) is een actieve mama van drie. Naast
achter haar kids aanhollen, gaat ze regelmatig een rondje
hardlopen. Op vakantie staan er onvermijdelijk enkele
avontuurlijke hikes op de planning. Als kinesiste weet ze
natuurlijk als geen ander hoe belangrijk het is om voldoende
lichaamsbeweging en nachtrust in je levensstijl te integreren.
Jill testte de Polar Pacer voor ons uit.

Eerste indruk?
“Het is een fijn horloge voor zowel een gedreven hardloper als
een start-to-runner. Heel handig in gebruik en gemakkelijk om
alle gegevens over te zetten naar en te bekijken in de Polar
Flow app. De werking van het horloge wijst zichzelf helemaal
uit, je hebt geen handleiding nodig. Tijdens het lopen, krijg
je een duidelijke weergave op het scherm van je tijd, tempo,
snelheid en hartslag. Ook na je training heb je onmiddellijk
een compleet overzicht van de verschillende hartslagzones
waarin je getraind hebt.”

Van welke feature op dit horloge ben je
het meest verrast?
“Momenteel revalideer ik van een knieblessure en ben
ik op het niveau van een start-to-runner. De optische
hartslagmeting werkt erg accuraat, zelfs zonder het dragen
van een hartslagmeterband. Dit helpt om weer laagdrempelig
te kunnen starten met sporten. Details die toch een rol spelen
wanneer het sporten gecombineerd wordt met een druk
gezinsleven.”

Zijn er naast het hardlopen nog sporten
die je met je horloge trackt?
“Er zijn heel veel uiteenlopende sporten die geregistreerd
kunnen worden. De sportprofielen die ik zelf het meeste
gebruik zijn lopen, fietsen, wandelen, crosstrainer, zwemmen
en core stability. Die laatste is een handige om mijn
oefeningen bij de kine te registreren.”

Welke voordelen ondervond je door het dragen van de
Polar Pacer?
“Na jaren van korte nachten is de slaapregistratie een handige
functie om een zicht te krijgen op je slaapsituatie. Slaap die
zowel naar recuperatie na de trainingen als gedurende een
revalidatie merkbaar van belang zijn. Ook de muziekbediening
is een leuke plus.”

Hoe bevalt het design je?
“Het is een zeer aangenaam model om te dragen, het voelt
licht aan en oogt elegant voor een sporthorloge. De enige
moeilijkheid die ik ondervond bij dit horloge was een keuze
maken tussen de verschillende beschikbare kleuren! Ik koos
voor lila en ben er helemaal weg van.”

Zou je de Pacer aan anderen aanraden?
“Ik zou het zeker aanraden als een zeer volledig,
gebruiksvriendelijk en ook een mooi sporthorloge, zowel voor
de gevorderde als de beginnende hardloper of sporter.”

Op zoek naar een no-nonsense
sporthorloge dat jouw resultaten
nauwgezet trackt? Ontdek de Polar
Pacer. Geniet van alle essentiële functies
tijdens het hardlopen of talrijke andere
disciplines. Natuurlijk kan je steeds
rekenen op de kwaliteit van Polar. Dat
betekent onder andere een helder
display voor optimale leesbaarheid
onder alle omstandigheden, batterij
met lange levensduur en optische
hartslagmeting. Heb je de sportmicrobe
volledig te pakken? Dan brengt de Polar
Pacer Pro je nog verder. Dit ultralichte
design voorziet serieuze lopers van
geavanceerde trainingstools waarmee
je jouw loopervaring kan optimaliseren.
Zo meet de geïntegreerde barometer je
hardloopvermogen en krijg je inzicht in
jouw persoonlijke VO2max of maximale
zuurstofopnamevermogen. Kortom, maak
elke run de moeite waard.

Tip Sportprikkel
aangevraagd?
Dan ontvang je naast een
terugbetaling van het
inschrijvingsgeld bij je sportclub
een extra sportwaardebon van
25 euro. Gebruik deze bon
voor een item naar keuze bij
Zorgboetiek en ontvang bovendien
15% ledenkorting, van een mooi
extraatje gesproken!

LUISTER NAAR
DE PODCASTREEKS

Eline Bruneel
In september is LM Plus met een eigen
podcastserie gestart. De Comeback geeft
het persoonlijke verhaal weer van gewone
mensen die door ziekte of een ongeval in een
spreekwoordelijk dal zijn terechtgekomen, maar
toch de moed en de kracht gevonden hebben om
niet op te geven en weer op te staan. In de eerste
aflevering praat gastvrouw Eline Bruneel met
Laurence Bauffe, een straffe West-Vlaamse die
met een eetstoornis leeft.

“Een podcast kun je zien als een luisterverhaal
of radioprogramma dat je kunt beluisteren
waar en wanneer het jou uitkomt, ofwel via een
streamingdienst zoals Spotify ofwel via een
gedownload bestand”, vertelt Eline Bruneel van
de dienst communicatie van LM Plus. “De inhoud
van de podcast kan informatief of verhalend
zijn: van een boekbespreking of inzicht in de
Duitse grammatica tot een serie over onopgeloste
misdaden.”
“In onze podcastserie praten we met mensen zoals
jij en ik die uit een dal kruipen en een berg willen
beklimmen. Laurence leeft al meer dan
13 jaar met haar eetstoornis maar in januari heeft
ze met haar opname in het UZ Gent een grote stap
richting herstel gezet. Ze is heel open over het
drama dat een hardnekkige eetstoornis met zich
meebrengt en probeert op die manier lotgenoten
een hart onder de riem te steken. Dit najaar
verschijnt er trouwens een boek van haar hand:
Dag eetstoornis. Genoeg is genoeg.”

Laurence Bauffe

Waar vind je
De Comeback?

Ben je benieuwd naar de
verhalen in onze podcastreeks?
Scan de QR-code, bezoek
www.LMPlus.be of check ons
account op Spotify.

“In een andere aflevering laten we Sonja Masco,
drager van de ziekte van Parkinson, aan het
woord. Sonja richtte in Opwijk een parkiboksclub
op om lotgenoten meer te laten bewegen en uit
hun sociale isolatie te halen. Ook Joke Massart,
slachtoffer van zware brandwonden, schrijft haar
eigen verhaal als ambassadrice van de Stichting
Brandwonden. En zo tonen al onze gasten dat ook
gewone mensen eigenlijk buitengewoon zijn.”

Korte geschiedenis
van de podcast
De podcast, een samensmelting van
iPod en broadcast, werd in 2004 geboren
wanneer audiofragmenten via de iPod
beschikbaar kwamen. De grote doorbraak
kwam pas later, in 2014, toen de
Amerikaanse podcast Serial meer dan
3 miljoen downloads per aflevering haalde.
In 2017 creëerde de podcastreeks Bob
eenzelfde effect in België en Nederland.
In 2020 explodeerde de podcast dankzij
Spotify én de coronacrisis.
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AC T I V I T E I T E N
KALENDER

Gratis

Webinar

Rookstopbegeleiding

15 september 2022

Wil je 2023 rookvrij beginnen? Start dan nu al
met je goede voornemens om te stoppen met
roken! Dat kan tijdens een gratis webinar op
donderdag 15 september 2022 met tabakoloog
Eline Tommelein.
Met jaarlijks bijna 6 miljoen overlijdens is roken
de belangrijkste vermijdbare doodsoorzaak
ter wereld. Naast een hoger risico op kanker,
leidt het ook tot hart- en vaatziekten en
longaandoeningen. Ook wie passief meerookt
ontsnapt niet aan de negatieve gevolgen van
roken. Reden genoeg om ermee te stoppen,
maar dat is niet gemakkelijk. Stoppen met roken
gaat gepaard met vallen en opstaan en een
flinke dosis doorzettingsvermogen. Een terugval
is dan ook volledig normaal en hoort bij het
rookstopproces.
Tijdens dit webinar maakt tabakoloog
Eline Tommelein jou wegwijs in het
rookstopproces. Van de rol van een tabakoloog
tot de medicatie die voorhanden is en het
verschil tussen een individueel rookstoptraject of
een groepstraject: ze beantwoordt al jouw vragen.
Daarnaast krijgen LM Plus-leden na het webinar
de kans om gratis rookstopbegeleiding te volgen
bij een tabakoloog in jouw buurt.
LM Plus betaalt daarbij alles terug. Zo’n
tabakoloog biedt psychologische hulp en
ondersteuning en adviseert jou tijdens je traject.
Dankzij zijn of haar hulp verhoogt de kans op een
definitieve rookstop aanzienlijk. Een unieke kans
dus om eindelijk eens komaf te maken met je
rookverslaving!

Gratis
Webinar

‘Snurken en
slaapapneu’

27 september 2022
Snurken kennen we allemaal. Meestal heeft
diegene die naast de snurker slaapt er meer last
van dan de snurker zelf. Maar slaapapneu is veel
ernstiger en kan zelfs levensbedreigend zijn.
Spreker dokter Dochy is gespecialiseerd in neus-,
keel- en oorheelkunde en hoofd- en halsheelkunde.
Hij is verbonden aan het UZ Gent en AZ Sint-Lucas
Brugge en Sint-Jan Brugge. Daarnaast bekwaamde
hij zich in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen in
innovatieve chirurgie voor sociaal storend snurken
en obstructief slaapapneu.

Wanneer?
Donderdag 15 september, vanaf 20u15.

Wanneer?
Dinsdag 27 september, vanaf 20u.

Waar?
Live vanuit je zetel!

Waar?
Live vanuit je zetel!

Kostprijs?
Dit webinar wordt gratis aangeboden.

Kostprijs?
Dit webinar wordt gratis aangeboden door
Onbegrensd LM en Liever Thuis LM.

Lezing
‘Een andere kijk
op verslaving’

29 september 2022
Op donderdag 29 september biedt LM Plus jou, in samenwerking
met het centrum voor verslaafdenzorg Katarsis, een andere kijk
op verslaving. Deze lezing staat in het teken van het stigma rond
verslaving en hoe het doorbroken kan worden.
Of het nu gaat om alcohol, illegale drugs, medicatie, gokken
of gamen, onze samenleving veroordeelt verslavingen en de
problemen die daarmee gepaard gaan. Maar door de stempel die
mensen met een verslaving krijgen, voelen ze zich vaak geremd
om hulp te zoeken. Nochtans is problematisch gebruik nooit een
keuze en wordt het bepaald door een samenloop van verschillende
factoren zoals traumatische gebeurtenissen, moeilijke
levensomstandigheden of erfelijkheid.
Door te getuigen over wat verslaving is en wat het kan inhouden,
kan het cliché en het stigma dat rond verslaving bestaat,
doorbroken worden. Dat is precies wat Jurgen Bonroy, medewerker
van Katarsis (centrum voor verslaafdenzorg in Genk), tijdens deze
lezing wil aantonen. Hij wordt daarvoor bijgestaan door iemand die
zijn of haar verslaving heeft overwonnen. Samen gaan ze dieper in
op de verslavingsproblematiek, hoe het tot stand komt en hoe het
alles kan verwoesten.
Daarnaast licht Jurgen Bonroy de hulpverlening toe die Katarsis
aanbiedt, in het bijzonder die van de therapeutische gemeenschap
(TG). TG is een langdurig therapeutisch programma waarbij mensen
met een verslaving zelf hun dagelijks leven organiseren om zo
opnieuw aandacht te geven aan belangrijke elementaire aspecten
van het leven die ze tijdens hun verslaving verwaarloosd hebben.
Wanneer?
Donderdag 29 september, vanaf 19u30.
Waar?
CC Hasselt (vergaderzaal 3),
Kunstlaan 5 3500 Hasselt.
Kostprijs?
3 euro.

Gratis
Webinar
‘Mijn hoorreis’
1 december 2022

Rob Beenders heeft een cochleair hoorapparaat.
Door een banale ontsteking is hij van het ene
op het andere moment bijna volledig doof
geworden. Hij vertelt over wat hem overkomen is
en hoe hij met zijn slechthorigheid omgaat.
Rob Beenders is ook auteur van het boek
Mijn Hoorreis.
Wanneer?
Donderdag 1 december, vanaf 20u.
Waar?
Live vanuit je zetel!
Kostprijs?
Dit webinar wordt gratis aangeboden door
Onbegrensd LM en Liever Thuis LM.

Voor alle activiteiten kan je
je inschrijven via de website
www.LMPlus.be en klik door
naar 'Evenementen'. Vooraf
inschrijven is steeds verplicht.

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

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-envaatziekten-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-huismijn-werkplek/mensen-werken-bij-mij-thuis
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“Ook al voel je je niet goed, trek
je kleren aan en ga naar buiten”
“Ik leef van dag
tot dag.
Dat heb ik
moeten leren”
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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 Sofie (42),
gezondheidscoördinator met
hart en ziel. Je bent alvast
gewaarschuwd: dit artikel
bevat power van de bovenste
plank.

Nooit verwacht
Sofie: “Ik was 24 toen ik de ziekte van
Hodgkin kreeg, een zeldzame vorm van
lymfklierkanker. 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
Sofie: “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
www.lm.be /september-oktober 2022

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.”

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

Pyjama uit, kleren aan

Ondersteuning

Sofie: “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.”

Sofie: “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.”

“Je bent ervan af”,
een misvatting
Sofie: “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
Sofie: “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,

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

Op vakantie met lotgenoten
Sofie: “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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Steun uit omgeving

Bewegen houdt je gezond

Sofie: “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)

Sofie: “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
voorschrift nodig. Iedereen kan het en
het is gratis.”

Wees aandachtig voor
veranderingen
Sofie: “Op elke leeftijd 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.”

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

Terugbetaling
Als lid van LM ontvang je een
terugbetaling voor mammografie,
borstreconstructie, massage en
schoonheidsbehandelingen, een
pruik en prostaatonderzoek.
Meer info: www.lm.be >
terugbetalingen > kanker

“Om te bewegen heb je geen voorschrift nodig.
Iedereen kan het en het is gratis”

Think Pink
De nationale borstkankerorganisatie
Think Pink vraagt aandacht voor
borstkanker, de meest voorkomende
kanker bij vrouwen in België.
Think Pink heeft vier duidelijke
doelstellingen: informeren en
sensibiliseren, wetenschappelijk
onderzoek financieren, zorg- en
nazorgprojecten ondersteunen en
patiëntenrechten verdedigen.
Meer info: think-pink.be
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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 treft 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 mammografie, een
echografie 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.”
www.lm.be /september-oktober 2022
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7 oktober:
Internationale Dag
van de BorstkankerMAN
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.”

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

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’
heeft 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 fijne
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.”
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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.

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

www.lm.be /september-oktober 2022

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!
Kies voor volkorenbrood

Volkorenbrood bevat meer voedingsstoffen,
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 doorheeft.

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 kippenfilet 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).

Salade

Experimenteer ook eens met koude pastasalades of rijstsalades. Ideaal om restjes
van de avond voordien in te verwerken.

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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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,
fijngesneden 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:
schijfjes aardbei, appel, perzik, peer
of plakjes banaan, al dan niet op een
bedje van plattekaas.

Bron: nice-info.be

25

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 leeft in de mond, de neus en de
keel van een besmet persoon. De infectie verspreidt zich door de lucht via kleine, besmette speekseldruppeltjes die vrijkomen bij het
praten, hoesten of niezen. Kinderen jonger
dan 1 jaar zijn gevoeliger voor ernstige complicaties. 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 zuurstoftekort
en er kunnen onderbrekingen van de ademhaling zijn. Een
gevaarlijke situatie die kan leiden tot een hersenletsel of zelfs
overlijden.
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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 antistoffen doorgegeven aan de baby.
Cocoonvaccinatie
Ook voor volwassenen die in contact komen met jonge
kinderen (familieleden, oppassers,…) is een herhalingsinenting 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 e
n
praktisc
he info:
www.lib
ertyblanken
berge.be
of 050 41
42 24

30/9 - 3/10

3-7/10

10-17/10

28/10 – 6/11

Verwenweekend

Elvis Tribute

Promo week

Herfstvakantie halloween

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 verwenkoffie
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.

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