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Winnaars!  
We kozen vijf winnaars uit die het boek ‘Abnormaal goed’ van Bart De 
Strooper in de brievenbus kregen. De winnaars zijn: Jelle Verheirstraeten, 
Katrien Machtelinckx, Saskia Desmedt, Kay Herssens en Martine Nollet. 
Veel leesplezier! 
Deze editie kan je het boek 'Dag eetstoornis, genoeg is genoeg' van  
Laurence Bauffe winnen. Lees het interview op pagina 10. 

Voorwoord

Hop-in heeft je nodig!
Hop-in is de vrijwilligersorganisatie van onze mutualiteit. Meer dan 100 
enthousiaste vrijwilligers zetten zich elke keer opnieuw in voor anderen. 
Ze brrengen je naar het ziekenhuis, de dokter, tandarts, de kapper, waar je 
ook naartoe moet. Ze gaan ook boodschappen met je doen of gewoon een 
wandeling of een koffie drinken.
 
Hop-in is een groot succes, en dat betekent ook dat we graag nieuwe 
vrijwilligers verwelkomen om de vele vragen voor hulp te kunnen opnemen. 
De dankbaarheid die je ervoor terugkrijgt is groot. Op pagina 20 van dit 
magazine lees je het verhaal van Carla, Rita en Herman. Als vrijwilliger bij 
Hop-in kom je thuis met een fijn gevoel en nieuwe vriendschappen. Op onze 
vrijwilligersbijeenkomsten leggen we jou in de watten als waardering voor je 
werk en kom je in contact met andere enthousiaste vrijwilligers.

Heb je een groot hart voor mensen en wil je helpen waar het telt? Mijn advies? 
Niet aarzelen! Mail naar hopin@lm.be of bel ons op 09 235 72 82.  
We verwelkomen je graag in onze warme en dienstvaardige Hop-in-familie.

Cathy De Waele
Algemeen directeur,
LM Oost-Vlaanderen
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LM ZORGPUNT
Wij zijn 24/24, 7 dagen op 7 bereikbaar voor al je dringende 
zorgvragen in de meest brede zin op het nummer 
078 050 551.  
 

DIENST MAATSCHAPPELIJK WERK
Onze maatschappelijk werkers, ergotherapeuten en zorg- 
consulenten staan voor je klaar met advies en ondersteu-
ning. Wie ernstig ziek is of revalideert, heeft zorgen nodig. 
Onze maatschappelijk werkers helpen je met vragen over 
thuiszorg en tegemoetkomingen. Zij zoeken naar oplossin-
gen voor sociale en psychische problemen bij langdurige 
ziekte of bij ontslag of opname in het ziekenhuis. Zij zorgen 
ook voor de aanvraag van thuiszorgdiensten zoals thuisver-
pleging, poetshulp of gezinshulp. 
 

ERGOTHERAPEUTISCH ADVIES
Onze ergotherapeuten adviseren je over hulpmiddelen of 
noodzakelijke aanpassingen aan de woning. Ze delen ook 
tips om je makkelijker te verplaatsen of gewoonten aan te 
passen. Ze komen op afspraak bij je thuis. 
 

ZORGCONSULENTEN
Bij een opname in het ziekenhuis komt heel wat kijken.  
LM helpt je om je opname en ontslag goed voor te bereiden. 
Onze zorgconsulent komt gratis bij je thuis of in het zieken-
huis langs om al je vragen te beantwoorden en om ervoor te 
zorgen dat ook de herstelperiode vlot verloopt. 
 

ZIEKENVERVOER
Voor niet-dringend vervoer is er een tussenkomst mogelijk 
bij opname in of ontslag uit het ziekenhuis of hersteloord 
en bij meerdere behandelingen (radio- en chemotherapie, 
nierdialyse, revalidatie, enz.). Gedetailleerde informatie op 
www.lmziekenfonds.be.
* Belangrijk om in aanmerking te komen voor de eventuele  

tussenkomsten georganiseerd niet-dringend vervoer: 
 aanvragen via Mutas 078 15 95 95.

THUISZORGDIENSTEN
Revalideren of langer thuis wonen? We zoeken naar de beste 
oplossingen voor zorgbehoevenden en mantelzorgers. Onze 
maatschappelijk werkers en zorgconsulenten helpen je 
verder. 
 

RESPIJTHUIS
In een respijthuis, zoals Villa Rozerood in De Panne, is er niet 
alleen een gepaste zorgondersteuning voor het zieke kind 
aanwezig. Ook gezinsleden kunnen op adem komen. Gezins-
leden van het zieke kind genieten een tussenkomst van 10 
euro per nacht in een erkende instelling, met een maximum 
van 14 nachten per kalenderjaar. 
 

TUSSENKOMST GEZINSZORG EN AANVULLENDE 
THUISZORG
LM geeft een tussenkomst van 0.30 euro per gepresteerd uur 
erkende dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg 
met een maximum van 60 euro per kalenderjaar. 
 

PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING VOOR  
VOLWASSENEN
LM biedt alle leden een tussenkomst in de kostprijs van psy-
chologische begeleiding of een cursus mindfulness.  
Wij voorzien een terugbetaling tot 60 euro per jaar. 
 

LM-ZORGKAS
Ben je zwaar zorgbehoevend, heb je een beperking of ben je 
een oudere met een zorgnood? Dan heb je misschien recht op 
één van de tegemoetkomingen van de Vlaamse sociale 
bescherming. De LM Zorgkas doet onderzoek naar de aan-
vraag voor erkenning en betaalt de zorgbudgetten uit. 
 

GRATIS JURIDISCH ADVIES
Nood aan rechtsbijstand? Je kan in alle LM-kantoren terecht 
voor gratis eerstelijnsadvies voor alle problemen of vragen 
van juridische, administratieve of sociale aard.

ONDERSTEUNING
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VRIJWILLIGERSORGANISATIE HOP-IN
>  Een rit nodig naar je dokter, specialist of ziekenhuis?  

Rij mee met de chauffeurs van Hop-in, de vrijwilligers- 
organisatie van LM Oost-Vlaanderen.

>  Ook voor niet-medisch vervoer kan je gebruikmaken van 
Hop-in. Onze vrijwilligers helpen je bijvoorbeeld met een 
rit naar de kapper of de bank.

>  Hop-in wil een steun zijn voor iedereen die het moeilijk 
heeft.  Schakel daarom onze Hoppers in voor een praatje, 
een wandeling of om samen boodschappen te doen.

 

MEDISCHE APPLICATIES
LM-leden ontvangen een terugbetaling van 20 euro per jaar 
voor medische apps voor o.a. de opvolging van patiënten 
met hartritmestoornissen, kanker, diabetes, slaapstoornis-
sen en revalidatieapps. De apps moeten erkend zijn door 
mHealthBelgium of voorgeschreven zijn door een arts. 
 

VOORDELIG HULPMIDDELEN HUREN EN KOPEN
LM-leden krijgen een korting van 15% op elke aankoop in de 
LM Zorgshop. Je kan er terecht voor een ziekenhuisbed, een 
personenalarmsysteem, krukken, revalidatietoestellen, een 
aërosoltoestel, steunkousen, incontinentiemateriaal, enz. 
Bekijk het aanbod op www.lmzorgshop.be.

BANDAGIST: HULPMIDDELEN OP MAAT
Braces, steunkousen en zolen, orthopedie, rolstoelen, 
scooters, stomamateriaal en (borst)prothesen. Wie hulpmid-
delen op maat nodig heeft, kan bij LM gratis een beroep 
doen op een bandagist. Kom in de LM Zorgshops langs voor 
een consultatie in alle vertrouwen. 
 

VIEF
Vief wil ouderen zoveel mogelijk bij het maatschappelijk 
leven betrekken via hun lokale afdelingen. Ze organiseren
verschillende activiteiten zoals uitstappen, voordrachten, 
tentoonstellingen, vakanties en studiedagen. Bekijk de 
activiteiten en vakanties op www.vief.be. 
 

ONZE ZORGAUTOMATEN
24/24 en 7/7 beschikbaar. In Eeklo, Deinze, Gent 
(Sint-Amandsberg), Lochristi, Lokeren, Oudenaarde, Sint- 
Niklaas, Wetteren en Zottegem. Je haalt er krukken, inconti-
nentiemateriaal, een bloeddrukmeter, mondmaskers, 
douchehoes voor arm en been, een zwangerschapstest, een 
afkolftoestel, braces, een bedpan- of fles en andere hulp-
middelen uit de muur. Meer info over de locatie en de 
inhoud op www.lmziekenfonds.be.
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OP DE GEZONDHEID VAN

“De maatschappij blijft vasthangen in 
het beeld van hiv tijdens de jaren ’90”
Christophe Ramont vormde twee jaar geleden het eerste homokoppel met Nick Laenen in Blind 
Getrouwd. Hun huwelijk hield geen stand, maar tijdens zijn publiekelijk liefdesavontuur leerde hij 
zichzelf beter kennen. “De levenswijsheid om zorg te dragen voor mijn mentale gezondheid had ik 
nog niet”, vertelt Christophe. In 2021 kreeg Christophe de diagnose dat hij leeft met hiv. Om het 
stigma rond dit thema te breken, kwam hij naar buiten met zijn verhaal.

Heb je jezelf beter leren kennen tijdens 
Blind Getrouwd?
Christophe: “Het programma filmen, 
is heel heftig. Maar als het wordt uit-
gezonden, beleef je dat hele verhaal 
opnieuw. Dat zorgt voor veel ups en 
downs. Ik ben daardoor meer waak-
zaam geworden voor mijn mentaal 
welzijn. Het is nog steeds taboe om te 
zeggen dat je naar een therapeut gaat. 
Hoewel het de laatste tijd - zeker sinds 
de covidpandemie - meer bespreek-
baar is, vind ik. Jammer genoeg kunnen 
sommige mensen zich financieel ge-
woonweg geen therapeut veroorloven, 
en dat is spijtig.”

Wanneer heb jij de stap gezet om voor 
professionele begeleiding te kiezen?
“Voor mij was dat gemakkelijk: naar 
aanloop van het huwelijk kregen we al 
begeleiding, toen werden we onder-
vraagd door allerlei therapeuten en 
seksuologen. Daardoor was de drempel 
voldoende laag om nadien opnieuw 
naar een therapeut te gaan. Als je voor 

de eerste keer die stap moet zetten, is 
dat altijd wel wat beangstigend. Ieder-
een is anders, en ook bij therapie moet 
je jouw gepaste stijl vinden en een klik 
hebben met je therapeut. Therapie is 
voor mij persoonlijk eerder aha-erleb-
nissen: dingen die ik weet, stelt de 
therapeut in vraag, en dan valt de euro 
‘aha ik heb het alweer gedaan’. Maar 
dat kan voor iedereen anders zijn.”

“Ook bij therapie moet 
je jouw gepaste stijl 
vinden” 
Jij testte vorig jaar positief op hiv, hoe 
ga je om met die diagnose? 
“Ik was dagenlang ziek met koorts en 
uitslag. Ik ging naar de dokter zonder 
enige kwade gedachten. Ik liet mijn 
bloed al regelmatig testen en koos dan 
ook altijd voor de bijbehorende hiv-
test. Wanneer de uitslag bekend was, 
belde de dokter me op om op gesprek 
te komen. Ik wist wat er getest werd, 

dus goed nieuws ging het niet zijn.  
De dokter verwees me door naar het 
hiv-referentiecentrum van het UZ Gent, 
waar ik de volgende dag al terecht kon. 
Wat goed was omdat er snel veel vra-
gen opstapelen. Ik werd daar onthaald 
geweest door een sociaal werker, the-
rapeut en behandelend arts. Je doktert 
samen met hen je medisch verhaal 
uit. Ondertussen gaat de behandeling 
goed. Ik nam meteen vrijwillig deel aan 
een studie rond het traceren van het 
hiv-restant in het lichaam. Vanaf het 
moment dat het virus in slaap gebracht 
is en dus niet detecteerbaar is, blijft er 
wel een hiv-restant over. Vanaf je met 
je medicatie stopt, komt dat weer tot 
leven en als je jezelf niet goed verzorgt 
kan dat leiden tot aids. De medicatie 
houdt het virus onderdrukt en tijdens 
die periode zijn ze op zoek naar waar 
dat restant zich bevindt in je lichaam. 
Dat zorgt er wel voor dat ik vaker langs-
ga in het ziekenhuis. Gelukkig heb 
ik geen angst van bloed en naalden 
(lacht), want als je hiv-positief bent 
moet je heel wat bloed laten afnemen.”

“De enige ‘negatieve’ 
reactie die ik kreeg, 
was dat het mijn eigen 
schuld was, en dat is 
ook zo”

Wat is hiv? 
Hiv is het virus dat aids veroorzaakt. Het staat voor humaan immunodefi-
ciëntievirus. Hiv is goed te behandelen, maar je kan er niet van genezen. 
Dankzij de hiv-medicatie en goede medische opvolging:
-  kan je lang en kwaliteitsvol leven met hiv en krijg je geen aids.
-  geef je het virus niet meer door via seks. 
(bron: Sensoa.be)



Christophe Ramont (41)
is geboren en getogen in Eeklo maar woont al 
jaren in Gent. Christophe was tot nu toe steeds 
werkzaam in de publieke sector met nadruk op 
alles wat lokale besturen en internationale  
solidariteit betreft.
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Je maakte jouw diagnose bekend via 
sociale media. Hoe voelde dat? 
“Vanaf het moment dat ik de post deel-
de, heb ik meteen mijn gsm aan de 
kant moeten leggen. De reacties bleven 
in bulk binnenkomen. Ik kreeg veel 
positieve reacties en begrip. Mensen 
kennen je van op tv en zijn ook geïnte-
resseerd in jouw persoonlijk leven. Ze 
hebben jouw verhaal weken aan een 
stuk meegemaakt dus ze maken een 
connectie. De enige ‘negatieve’ reactie 
die ik kreeg, was dat het mijn eigen 
schuld was, en dat is ook zo. Ik kan het 
niet ontkennen. Ik heb fouten gemaakt 
en dat heb ik ook eerst moeten ver-
werken alvorens ik ermee naar buiten 
kwam.”

Was jouw kennis over de ziekte dan 
toch beperkt?
“Een van mijn ex-vriendjes jaren gele-
den was hiv-positief, dus ergens ken 
je het wel. Totdat het jezelf overkomt 
en je eigenlijk beseft dat je niets weet. 
Ik wist dat er medicatie bestaat en 
dat je oud kan worden. Maar dat het 
correct innemen van je medicatie het 
ook niet-detecteerbaar maakt, en dat 
niet-detecteerbaar ook niet-overdraag-
baar betekent, dat wist ik niet. Dat zijn 
ontwikkelingen van de laatste jaren. 
Het zijn grote doorbraken voor mensen 
die leven met hiv: de angst dat je het 
overdraagt valt weg. Nu ik zelf verdiept 
ben in alles rond hiv voel ik de verant-

woordelijkheid om dat te delen. 
De kennis bij de algemene bevolking 
is eerlijk gezegd nog oké. Velen weten 
dat het een SOA is en een virus dat het 
immuunsysteem aanvalt. Ze weten dat 
er medicatie is en dat je niet meer sterft 
als je die medicatie ook juist inneemt. 
Maar die nieuwe ontwikkelingen blijven 
een zwart gat, en die veranderen nu 
net zoveel aan het stigma dat er rond 
hangt. De maatschappij blijft vast-
hangen in het beeld van hiv tijdens de 
jaren ’80 en ’90. Het wordt nog steeds 
gezien als iets vies en vuils, zeker met 
het seksuele aspect dat eraan vast-
hangt. Daarom blijven campagnes be-
langrijk om mensen te informeren. Seks 
is in Vlaanderen nog steeds een moei-
lijk onderwerp. Ondanks de jarenlange 
strijd van boegbeelden, zoals Goedele 
Liekens, die op de barricades stonden 
om seks bespreekbaar te maken, blijft 
het nog steeds een groot taboe.” 

“Als je jezelf niet herkent 
in personages op de 
televisie, dan ga je altijd 
het gevoel hebben dat je 
een uitzondering bent”
Voel je jou gesteund door je omgeving? 
“Ja. Vanaf het moment dat ik mijn  
diagnose kreeg, kon ik terecht bij mijn 
dichte kring. Maar eigenlijk zijn er ve-

len die hun status (red. diagnose) met 
niemand kunnen delen. Gelukkig zijn er 
ook structuren zoals Sensoa waarbij je 
terecht kan als je het moeilijk hebt. Zo 
heb je het lotgenotenweekend, waar ik 
zelf aan heb deelgenomen, maar ook 
praatcafés en webinars die Sensoa or-
ganiseert. Luisteren naar anderen kan 
ook helpen. Het maakt een wereld van 
verschil om lotgenoten te ontmoeten.”

Er komen steeds meer personages 
met hiv en aids in de media, is dat nog 
nodig?
“Representatie is belangrijk. Altijd en 
overal. Dat gaat niet enkel over mensen 
die leven met hiv, maar ook over alle 
soorten huidskleur, seksuele voorkeur, 
genderdiversiteit, lichaamstypes, men-
sen met een beperking… Als je jezelf 
niet herkent in personages op de televi-
sie, dan ga je altijd het gevoel hebben 
dat je een uitzondering bent. Kijk naar 
het transgender personage in 'Thuis'! 
Het toont de kijker dat zoiets echt be-
staat . Maar daarbij is het ook belang-
rijk dat je niet continu een clichébeeld 
ziet. Dat was indertijd ook één van de 
redenen waarom ik me heb ingeschre-
ven bij Blind Getrouwd. Voor velen was 
dat de eerste keer dat ze een homohu-
welijk zagen. We zijn geëvolueerd naar 
een maatschappij waarin we diversiteit 
omarmen, het opent gesprekken maar 
die gaan af en toe met pijnpunten ge-
paard.”
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“Meer dan de helft van de  
eetstoornissen zijn onzichtbaar”
Al meer dan 13 jaar strijdt Laurence Bauffe tegen een eetstoornis, maar vandaag straalt ze vol zelf-
vertrouwen en bewandelt ze met veel enthousiasme de weg naar genezing. Na haar laatste opname 
in het Centrum voor Eetstoornissen in het UZ Gent in het begin van 2022, voelde ze zich eindelijk 
sterk genoeg om haar verhaal neer te schrijven. ‘Dag eetstoornis, genoeg is genoeg’ is een boek vol 
hoop en rauwe eerlijkheid geworden, een tijdsdocument vol dagboekmomenten, zodat haar twee 
kinderen later kunnen lezen dat ze hen altijd, ook op de zwaarste dagen, honderd procent graag 
heeft gezien. “Hen achterlaten en in opname gaan was het moeilijkste dat ik ooit heb moeten doen 
in mijn leven”, vertelt Laurence.

Hoe is je eetstoornis begonnen? 
Laurence: “Het was een coping  
mechanisme voor het feit dat ik niet 
kon omgaan met emoties. Ik had van 
thuis uit niet geleerd hoe ik dat kon 
verwerken, dus focuste ik me op mijn 
eetstoornis, zodat ik niet meer moest 
voelen. Op emotioneel vlak heb ik me 
jarenlang gewoon neutraal gevoeld. Bij 
de bevalling van mijn kinderen heb ik 
geen traan gelaten, terwijl ik vroeger zo 
gevoelig en liefdevol was. Ik was wel 
blij, maar ik kon niet huilen. De gevoe-
ligheid over mijn uiterlijk zat er altijd 
al een beetje in bij mij. Ik herinner me 
dat ik in het middelbaar voor de spie-
gel ging staan en mijn billen smaller 
maakte; het was iets dat me altijd al 
fascineerde. Maar de echte eetstoornis 
is pas begonnen toen ik op kot ging; ik 
was enkele kilo’s bijgekomen door het 
typische studentenleven vol alcohol en 
fastfood. Ik had het zelf niet meteen 
door, maar mijn mama merkte op een 
keer op dat ik verdikt was. Ik ging thuis 
op de weegschaal staan en schrok. 
Vanaf dat moment begon ik nauwgezet 
mijn calorie-inname in de gaten te 
houden. Ik hongerde mezelf alsmaar 
meer uit, kreeg cravings (red. eetbuien) 
en gaf daarna over. Het werd een auto-
matisme. In 2013 ben ik voor het eerst 
opgenomen. Na zes weken in opname 

dacht ik dat ik genezen was, maar na 
twee weken herviel ik weer in mijn 
oude gewoontes.”

Tijdens de pandemie kreeg je het erg 
moeilijk en smeekte je zelf om opnieuw 
in opname te gaan.
“Door de pandemie was mijn eet-
stoornis enorm verslechterd. Thuis-
werken, niet meer kunnen afspreken 
met vrienden, niets meer kunnen 
doen; dat hakte er bij mij hard in. Ik 
had iets nodig om me op te focussen 
maar ineens viel alles weg, dus won 
die eetstoornis weer aan belang. Toen 
vond ik dat ik me dat eigenlijk niet kon 
veroorloven, in opname gaan: ik was 
mama van twee kinderen, en gezien 
de drukke job van mijn man nam ik de 
meeste huishoudelijke taken op mij. 
Tot mijn tante me in augustus 2021 zei 
dat het zo niet verder kon. ‘Dit ga je 
niet alleen kunnen oplossen’, zei ze. 
Het was de moeilijkste beslissing van 
mijn leven, maar deze keer was ik echt 
gemotiveerd om te genezen. Let wel, 
een opname is geen wondermiddel of 
garantie tot genezing. Je moet het écht 
zelf willen. Ik was dertig geworden en 
was er niet in geslaagd om te genezen, 
ook al had ik dat aan mezelf beloofd. 
Dat deed me nadenken over wat ik nog 
allemaal wilde in mijn leven. 

MIJN BOEK
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Laurence Bauffe (32) 
is getrouwd en mama van 
twee kindjes. Ze is leerkracht 
economie en is actief op sociale 
media. Sinds haar 18de worstelt 
Laurence met een eetstoornis. 
Begin dit jaar liet ze alles en 
iedereen achter om vier maanden 
aan zichzelf te werken in het UZ 
Gent. Ze wil mensen bereiken 
met haar verhaal en de daarbij 
horende boodschappen. 
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En ik wilde het ook doen voor mijn 
dochter die ouder werd. Ik wou niet dat 
ze dat zag.”

Wat waren de moeilijkste momenten 
tijdens je opname?
“Afscheid nemen van de kindjes. Ik 
herinner me een avond dat ik terug 
naar het Centrum voor Eetstoornissen 
moest. Mijn gevoelens die voordien 
wegwaren, kwamen intussen volop 
terug en ik voelde die avond al veel 
verdriet. Toen ik wat later via FaceTime 
met het thuisfront belde, zag ik on-
middellijk dat mijn dochtertje aan het 
huilen was omdat ze mij miste. Ik voel-
de me zo schuldig. Die beelden blijven 
me echt bij, maar dat motiveerde me 
tegelijk om vol te houden. Een ander 
zeer zwaar moment was toen ik te 
horen kreeg dat ik fase twee opnieuw 
moest doen (red. een opname is inge-
deeld in drie fasen). Ik zag het als een 
mislukking dat ik er niet in één keer in 
geslaagd was om door die fase te gaan. 
Maar achteraf was ik zo dankbaar voor 
die extra tijd.”

“Ik zie het lichaam van 
anderen wel correct, 
maar met dat van  
mezelf heb ik nog werk” 
Wanneer is er een kantelpunt gekomen 
in je opname?
“Gaandeweg kwamen mijn emoties 
terug. Emotie per emotie, om precies 
te zijn. Eerst kon ik me weer blij voelen. 
Ik was altijd al een enthousiast kind 
geweest, maar ik mocht me van mijn 
ouders niet te veel uiten omdat dat 
maatschappelijk niet gewenst was. Bij 
mijn lotgenoten in opname kon ik weer 
die enthousiaste Laurence zijn. Daarna 
kwam verdriet. Ik zocht het bewust op 
om een paar keer heel hard te huilen 
en ik was zo blij dat ik dat weer kon. 
Hoewel ik bij mijn kinderen en mijn 
man altijd wel mezelf kon zijn, lukte dat 

bij anderen niet echt. Nu ben ik overal 
mezelf. Ik zie in alles schoonheid, ik 
zou zelfs een boom kunnen knuffelen 
(lacht).”

Hoe gaat het nu met je?
“Ik heb nog terugvallen. Ik ben op een 
paar maanden enorm gegroeid en focus 
me vooral op het goede, maar er zijn 
ook wel moeilijke momenten. Ik volg 
nog altijd therapie om te werken aan 
mijn lichaamsbeeld. Ik zie het lichaam 
van anderen wel correct, maar met dat 
van mezelf heb ik nog werk. Maar het 
is vooral mijn stemming die enorm is 
veranderd; ik ben weer enthousiast en 
vol zelfliefde. Mijn man vindt dat hij 
een nieuwe vrouw heeft (lacht). ”

Wat is het grootste misverstand rond 
eetstoornissen? 
“Dat het uiterlijk bepaalt of je een eet-
stoornis hebt of niet, terwijl meer dan 
de helft van de eetstoornissen onzicht-
baar zijn. Die mensen hebben een 
‘normaal’ uiterlijk. Dat maakt het nog 
moeilijker om hulp te vragen; je denkt 
dat het nog niet erg genoeg is.”
 
Hoe kan je als buitenstaander iemand 
met een eetstoornis helpen?
“Ik zou zeker en vast je bezorgdheid 
uitspreken, maar ik zou niet alleen 
focussen op het uiterlijk en het ge-
wicht, maar ook op de stemmingen. 
‘Ik merk dat je altijd boos of somber 
bent, ik vind dat wel erg voor jou.’ En 
voer zo’n gesprek één op één of schrijf 
een brief als je het niet rechtstreeks wil 
doen. De betrokkene gaat niet blij zijn, 
maar dat is eigenlijk de eetstoornis die 
spreekt. Want de persoon zelf zal er 
wel blij mee zijn. Het doet deugd om te 
weten dat iemand het eindelijk ziet.”

“Toon je emoties, 
verstop je niet. Wees 
jezelf en zie jezelf graag” 

Wat hoop je mee te geven met je boek?
“Het zou mooi zijn als ik kan inspireren 
met mijn boek, maar elke eetstoornis 
is anders. Er zijn lotgenoten die enorm 
vergelijken met wat ze van mij zien op 
Instagram. Wat soms frustrerend kan 
zijn, omdat ze nog niet zo ver staan. 
Het is heel belangrijk om alles in het 
juiste perspectief te zien: ik deed er 
ook dertien jaar over om te staan waar 
ik nu sta. Maar wat ik echt hoop mee 
te geven is dat het echt oké is om hulp 
te vragen. Toon je emoties, verstop je 
niet. Wees jezelf en zie jezelf graag.”

 @les_nouvelles_de_laurence
www.laurencebauffe.be

11

WIN !
LM geeft drie exemplaren weg 
van 'Dag eetstoornis, genoeg is 
genoeg'.  
Wat moet je daarvoor doen?  
Stuur voor 3 januari een e-mail 
naar wedstrijd.ov@lm.be met als 
onderwerp 'Dag eetstoornis'.  
Vermeld in de e-mail je contact-
gegevens en waarom je graag 
kans wil maken. Veel succes!
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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. 

Linda Le Bon (r, 58) 
komt oorspronkelijk uit Bras-
schaat, maar woont al dertien 
jaar in Oostenrijk samen met haar 
dochter Ulla (23) en zoon Enak 
(18). In januari 2022 behaalde 
ze twee zilveren medailles op de 
Wereldkampioenschappen Para 
Alpine Skiën in Lillehammer. 
Linda leidt ondertussen negen 
jaar aan maculadegeneratie, een 
ongeneeslijke oogziekte waarbij 
het zicht aanzienlijk verslechtert. 

12

Linda Le Bon (r,58)
samen met dochter Ula Gillot (l), en Rémi Mazi op de 
Paralympische Winterspelen in Peking. Linda behaalde 
daar de 5e plaats in de supercombiné als skister met 
visuele beperking (klasse B2). In die klasse deed ze ook 
mee aan de afdaling (6e plaats), super-G (7e), slalom 
(11e) en reuzeslalom (12e). 
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Skister Linda Le Bon nam met dochter 
deel aan Paralympische Spelen  
 Aan meer dan 100 kilometer per uur een steile 
helling af skiën is op zich al een ongelooflijke 
prestatie, maar Linda Le Bon doet dat ook nog 
eens met minder dan 5 procent zicht in haar 
rechteroog en geen zicht meer in haar linkeroog. 
Ze nam dit jaar voor het eerst deel aan de Para-
lympische Winterspelen in Peking met haar eigen 
dochter als voorskiër. Ondanks een aantal tegen-
slagen zetten ze een mooie prestatie neer. “Mijn 
dochter was teleurgesteld in het resultaat, maar 
onze band is er alleen maar door verbeterd”, 
vertelt Linda. 
 
Het leven van Linda Le Bon leest als een boek. Ze werkte 
jarenlang als sportcoach in het Belgische leger en leverde 
zowel als militair en als burger topprestaties in het langlau-
fen en de oriënteringsloop, een discipline waarin ze in 1988 
militair wereldkampioen werd. Daarnaast is ze ook een geta-
lenteerd schermster en een fervent bergbeklimster. Op haar 
achtentwintigste bereikte ze zonder extra zuurstof de top 
van de Cho Oyu, een berg van meer dan 8000 meter hoog in 
Nepal. Zevenendertig jaar geleden stond ze voor het eerst op 
de skilatten, waarna ze jaarlijks op vakantie naar de bergen 
trok, later ook met haar twee kinderen die al even getalen-
teerd bleken. Zo wilde haar dochter Ulla op haar negende 
al naar de Skimittelschule in Oostenrijk gaan, middelbaar 
onderwijs gespecialiseerd in wintersport met verplicht inter-
naat. Ulla geraakte uiteindelijk door de zware ingangstesten 
en werd dan klaargestoomd voor internationale topskiwed-
strijden. Linda besloot om met haar gezin naar Oostenrijk te 
verhuizen. Intussen was ze zelf al ski-instructrice en gleed 
ze vlotjes van alle bergen tot ze negen jaar geleden te horen 
kreeg dat ze aan maculadegeneratie leed, waardoor haar 
zicht aanzienlijk verslechterde. 

Wat ging er door je heen toen je die diagnose te horen 
kreeg? 
“Normaal is dat een aandoening die pas op latere leeftijd 
voorkomt, maar 1 op de 10.000 heeft er al vroeger mee te 

kampen. En hoe vroeger het voorkomt, hoe sneller het gaat. 
In het begin leefde ik gewoon verder, tot ik bijna een au-
to-ongeluk had en ik niet meer mocht autorijden. Hetzelfde 
gebeurde bij het skiën: ik bleef skiën, maar ook daar kreeg ik 
een zwaar ongeval. Ik ben nog steeds herstellende aan mijn 
knie. Ik heb het natuurlijk enorm moeilijk gehad, maar ik heb 
die zware gevoelens altijd proberen te onderdrukken. Af en 
toe vloek ik nog wel eens, maar ik focus me vooral op wat 
wel nog gaat. Zinnetjes zoals ‘dat kan niet, dat gaat niet’, die 
vergeet ik. Ik draai het liever om, ‘moeilijk is het zeker, maar 
moeilijk gaat ook’.” 
 

“Ik had tranen in mijn ogen van  
genot” 
Hoe ben je op de beslissing gekomen om deel te nemen aan 
de afgelopen Paralympische Spelen? 
“Op een dag in 2020 ontdekte ik via Facebook de groep 
Austria Blind Ski Team. Skiën kon toch nog, maar dan met 
een gids en radioverbinding; dat was een opluchting. Ik con-
tacteerde hen en ze waren diezelfde week blijkbaar in mijn 
achtertuin aan het trainen – wij wonen hier bijna op de piste. 
Dat was de eerste keer na twee jaar dat ik kon skiën, terwijl 
ik had gedacht dat mijn skiverhaal voorbij was. De eerste 
training ging direct vlot. Ik had tranen in mijn ogen van 
genot, dat kan ik je verzekeren. De trainer was meteen onder 
de indruk van mijn prestaties: ik was de snelste. Zo ontstond 
al snel het idee om mee te doen aan de Paralympics. Ik pak-
te zilver en goud bij een aantal nationale paraskiwedstrijden 
en kwam in contact met de Belgische gehandicaptensport, 
en toen ging de bal aan het rollen.” 
 
Je stond op je 57ste aan de start van de Spelen. Hoe was het 
om op latere leeftijd op topniveau te moeten presteren? 
“Ik was de oma van alle deelnemers (lacht). Voor de snel-
heidswedstrijden had dat zijn voordeel; omdat je de snel-
heid zowel fysiek als mentaal meester moet kunnen zijn en 
dat vergt wel wat ervaring. Voor de reuzeslalom en slalom is 
dat eerder een nadeel, omdat dat veel techniek vraagt die 
je van jongs af aan moet trainen. Het parcours was ook een 
uitdaging. Ik heb altijd een visueel geheugen gehad. Om de 

MIJN SPORT
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pistes uit het hoofd te leren hebben we ze op negen A4-pa-
gina’s in het groot uitgetekend, zodat ik kon leren waar de 
moeilijke passages waren.” 
 
Je moest ook onverwachts met je dochter als voorskiër 
deelnemen. 
“Mijn voorskiër Pierre Couquelet testte een week voor de 
Spelen positief op doping. Ik had slechts 48 uur om alles 
te herorganiseren. Ik wist dat dit mijn enige kans was om 
ooit nog deel te nemen aan de Paralympische Spelen; ik 
was inmiddels al 57. Dus belde ik naar mijn dochter die mijn 
reserve-voorskiër was, met de vraag of ze het zag zitten om 
mee te gaan naar de Spelen. Het was pure waanzin, want we 
konden die week maar drie keer twee uurtjes samen trainen 
op de pistes in Peking, terwijl we al tien jaar lang niet meer 
samen hadden geskied. De piste, dezelfde als die van de 
Olympische Spelen, startte met een 70 graden steil en ex-
treem ijzig stuk, ze ging gewoon recht naar beneden. Ik had 
nog nooit op zo’n ijzige steile piste geskied, dus ik durfde er 
twee van de drie trainingen niet af. Uiteindelijk heb ik toch 
de klik gemaakt met de hulp van mijn mentale coach. We zijn 
trouwens het enige damesteam dat bij alle wedstrijden naar 
beneden is gekomen, daar mogen we wel trots op zijn.” 

“Iedereen kan op zijn niveau sporten, 
dat is ook mijn advies aan andere 
mensen met een handicap.” 
Wat brengt de toekomst? 
“Zolang mijn knieën mee willen, kan ik blijven skiën, maar 
internationale wedstrijden staan niet meer op de planning. 
Om daaraan te kunnen deelnemen, moet ik alles zelf bekos-
tigen, want ik krijg geen financiële ondersteuning. Een gids 
vinden en voor twee betalen, dat kan ik niet. Maar ik ga me 
nu weer concentreren op klimmen. Vorige week ben ik gaan 
klimmen in een klimzaal in Wenen en ik ben meteen begin-
nen dromen over de mogelijkheden. Ik zag daar trouwens 
een man die verlamd was tot over zijn heup en puur op arm-
kracht naar boven kon klimmen. Iedereen kan op zijn eigen 
niveau sporten, dat is ook mijn advies aan andere mensen 
met een handicap. We hebben allemaal gelukshormonen 
nodig, en vooral mensen met een beperking. Lichaam en 
geest vormen één geheel, dus je kan er maar beter positief 
mee omgaan. Kan je vandaag maar 200 meter wandelen, 
begin dan daarmee en probeer de volgende dag tien meter 
verder te stappen.” 
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KEN JE RECHT 

Een nieuwe CAO : invoering van een  
flexibele werkregeling
Onlangs werd de nieuwe CAO nr. 162 ingevoerd. Deze streeft 
naar een betere arbeidsorganisatie voor personen die zich 
na het werk om anderen moeten bekommeren. Ouders van 
jonge kinderen en mantelzorgers krijgen meer rechten: zij 
kunnen voortaan beroep doen op een flexibele werkrege-
ling.

Een werknemer die al minstens 6 maanden bij dezelfde 
werkgever in dienst is, heeft het recht om zo’n flexibele 
werkregeling aan te vragen. De werknemer kan zo een aan-
gepaste professionele organisatie krijgen voor ten hoogste 
12 maanden. De werkgever kan een langere periode van 
flexibele arbeid goedkeuren in het arbeidsreglement of een 
individuele arbeidsovereenkomst, maar is hiertoe niet ver-
plicht. De werknemer kan een verlenging van (opnieuw) 12 
maanden aanvragen.

De flexibele werkregeling kan op drie verschillende manieren 
worden ingevuld: (a) werken op afstand,  (b) een wijziging 
van het uurrooster of (c) een vermindering van de arbeids-
tijd. Het gaat dus niet om een wijziging van het takenpakket 
of het veranderen van de functie waarvoor men werd aan-
geworven. Er wordt ook geen behoud van het voltijdse loon 
voorzien als de werkduur wordt verminderd. Er is dus geen 
sprake van aangepaste arbeid maar van een aangepaste 
arbeidsplanning. Dit is een belangrijke nuance. 
Dit gunstregime kan alleen maar worden aangevraagd als er 
een specifieke zorgverplichting is: ofwel de zorg voor een 
kind, ofwel de zorg voor een familielid met een medische 
aandoening (mantelzorg). De werknemer moet dus één van 
de onderstaande voorwaarden aantonen. 
1. Hetzij als ouder of samenwonende partner van een ouder 

de zorg op zich nemen van een kind tot 12 jaar. Zowel 
biologische en geadopteerde kinderen als pleegkinderen 
komen daarvoor in aanmerking.

 Deze leeftijdsgrens van 12 jaar wordt opgetrokken naar 21 
jaar voor kinderen met een grote zorgnood of een handi-
cap. 

2. Hetzij persoonlijk een familielid verzorgen , dat omwille 
van een ernstige medische reden behoefte heeft aan aan-
zienlijke zorg of steun. Het gaat om zorg voor een samen-
wonende partner, bloedverwanten tot de tweede graad of 
aanverwanten tot de eerste graad. Dit is zeer ruim. 

 Het betreft de zorg voor grootouders, ouders, kinderen, 
kleinkinderen, broers en zussen en ook de schoonouders 
en schoonkinderen (zowel van gehuwde als wettelijk sa-
menwonende partners). 

 De tekst van de CAO spreekt uitdrukkelijk van “een be-
hoefte aan aanzienlijke zorg of steun”.  Om dit te kunnen 
aantonen, zal de werknemer een medisch attest moeten 
voorleggen.

Het recht op een flexibelere werkregeling is echter niet ab-
soluut: de werkgever kan dit weigeren of uitstellen, mits er 
daarvoor op gemotiveerde wijze een reden kan worden gege-
ven. De werkgever kan ook een tegenvoorstel doen. 
De aanpassing van de individuele werkorganisatie kan door 
de werkgever worden geweigerd als die nadelig is voor het 
bedrijf. 

De aanpassing in de werkplanning omwille van een zorgver-
plichting moet steeds schriftelijk worden aangevraagd bij de 
werkgever, minstens drie maanden voor de gewenste begin-
datum. De werknemer moet duidelijk beschrijven hoe hij of 
zij wil werken en voor welke periode. Alle nuttige bewijsstuk-
ken moeten worden bijgevoegd. De werkgever heeft daarna 
één maand de tijd om een antwoord te formuleren: aanvaar-
den, weigeren, uitstellen of een tegenvoorstel formuleren.
De CAO voorziet een ontslagbescherming voor werknemers 
die zich op dit recht beroepen en een flexibele werkregeling 
vragen. Werknemers mogen niet worden ontslagen omdat 
zij zo’n aanvraag hebben ingediend. Er mag ten aanzien van 
hen ook geen nadelige maatregel worden genomen. Zij mo-
gen uiteraard wel om een andere reden worden ontslagen. 
De bescherming loopt vanaf de datum van de ingediende 
schriftelijke aanvraag tot twee maanden na het eindigen van 
de aangepaste werkregeling of na de weigering van de werk-
gever om die aanpassing toe te staan. Een werknemer die 
onrechtmatig ontslagen wordt of slachtoffer wordt van repre-
sailles, zal een schadevergoeding kunnen eisen. 

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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MIJN LICHAAM

“Als ik aan het werk ben, drinkt 
ze niet omdat ze te graag van de 
borst drinkt” 
Wendy, 35 jaar, mama van Loua (5 maanden) en  
Ezra (2,5). 

“Met mijn eerste zoon Ezra ging alles zeer vlot. Loua 
is prematuur geboren, initieel dachten we dat haar 
zuigreflex op zich zou laten wachten, maar uiteinde-
lijk kwam dat toch direct. Daardoor kwam ze vanaf de 
start al goed op gewicht en kon ze na twee weken al 
mee naar huis. Zoals de norm in België, ging ik na drie 
maanden opnieuw aan het werk. Daarom probeerden 
we een maand voordien al flesjesvoeding te geven, 
maar tevergeefs. De eerste werkdagen had ik een 

gebroken moederhartje wetende dat ze honger zou 
hebben. Ik zeg altijd dat Loua een koppige dame 

is want nu een maand na mijn eerste werkdag, 
wil ze nog steeds niets uit een flesje drinken. 
Dat is enorm lastig want als ik aan het werk 
ben, drinkt ze niet omdat ze gewoon te graag 

van de borst drinkt. Ondertussen heeft ze het 
zichzelf aangeleerd om ‘s avonds en ‘s nachts in 

te halen, wat voor mij heel vermoeiend is. Doordat 
ze enkel eet wanneer ik bij haar 
ben, zit er soms te weinig tijd 
tussen; ik voed haar vlak voor 
ik vertrek naar het werk, 
maar dan heeft ze eigenlijk 
nog geen honger. Of er een 
probleem is, dat weten we 
niet, dat gaan we nu bekij-
ken. Gelukkig begint ze nu 
net patatjes te eten, en hopen 
we dat dat wel goed zal verlopen, 
zodat ze overdag toch kan eten.”

Getuigenissen 
over borstvoeding 

Tien borsten,  
vijf verhalen 
Elk borstvoedingsavontuur is anders. De 
ervaringen verschillen bij iedere ouder en 
al zeker bij ieder kind. Voeden versterkt de 
band, kan ziektes voorkomen en verlaagt 
de kans op postpartum depressie. 
Moedermelk is magisch, want het 
verandert afhankelijk van de noden van je 
kind. Lees hier de vijf getuigenissen van 
vijf straffe vrouwen die zich waagden aan 
het borstvoedingsavontuur.
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“Ik heb hen altijd allebei tegelijk 
gevoed” 
Gudrun, 40 jaar, mama van tweeling Lasse en Bent (11) 
en Sen (5). 
 
“Mijn zoontjes waren tien weken te vroeg geboren, dus 
de eerste weken was er geen sprake van borstvoeding 
geven. Ze waren te klein en te fragiel en hadden nog 
geen zuigreflex. Vanaf 36 weken kon het wel. Ik wilde 
écht borstvoeding geven, omdat dat het enige was 
wat ik kon doen. Ik ben met een keizersnede bevallen 
en de jongens werden meteen meegenomen door 
een team van neonatologen. Lasse moest de eerste 
avond nog naar het UZ Gent en heb ik maar eventjes 
gezien, Bent heb ik pas de dag erna gezien. Ik was 
daarom extra gemotiveerd om borstvoeding te geven, 
want ik dacht: ‘Dan hebben ze dat toch van mij.’ Aan 
melkproductie was er geen gebrek, ik maakte meer 
dan voldoende melk aan. Het was in het begin enorm 
zoeken om aan te leggen. Als er eentje was aangelegd, 
schoot de stuwing in mijn borsten al in 
gang, maar dan moest ik de andere 
nog aanleggen, wat maakte dat 
de borst soms weer uit de mond 
van de eerste baby schoot en 
hij melk in zijn oogje kreeg. Na 
een tijdje leer je de kneepjes 
van het vak. Ik heb hen altijd 
allebei tegelijk gevoed. De ene 
baby lag dan op mijn met de ene 
baby op mijn borstvoedingskussen 
al aan de borst, waarna ik de andere 
baby, die al in de zetel klaarlag, ook aanlegde. 
Ik gaf wel alleen borstvoeding thuis en niet in het open-
baar, omdat dat echt te veel gedoe was. Ze dronken 
niet gemakkelijk, maar ik heb het uiteindelijk drie 
maanden volgehouden. Daarna was ik fysiek op. Bij 
mijn jongste zoon ging het allemaal veel vlotter, vooral 
omdat het natuurlijk maar één kind was. Hem heb ik 
acht maanden borstvoeding kunnen geven.”

“Nu is ze bijna 2,5 jaar oud  
en ik voed haar nog steeds  
's ochtends en 's avonds” 
Evelien, 31 jaar, mama van Rayla (2,5) 
 
“Voor ik zwanger werd, had ik altijd gedacht dat ik geen 
borstvoeding ging geven; ik wist niet of het me ging 

lukken. Ik had een vriendin die 
voor een lange tijd voedde 

en ik vond dat best raar. 
Maar toen ik zwanger 
werd, veranderde dat 
gevoel volledig. Ik 
dacht eerder: 'Ik moet 
en ik zal borstvoeding 

geven.’ Ik kocht zelfs 
niets ter voorbereiding 

voor als het toch niet zou 
lukken. Gelukkig ging het 

meteen vanzelf, al had ik veel pijn 
aan mijn tepels, wat normaal is. Het was iets waar ik op 
dat moment door moest en ik wist dat die pijn na een 
tijd over zou gaan, en zo was dat ook. Nu is Rayla bijna 
2,5 jaar oud en ik voed haar nog steeds ‘s ochtends 
en ‘s avonds voor ze gaat slapen. Ik volg mijn moe-
dergevoel en zal pas stoppen met borstvoeding geven 
wanneer mijn kind dat aangeeft. Mijn dokter heeft mij 
daar gelukkig ook altijd in gesteund, ook op moeilijke-
re momenten. Hij weet hoe belangrijk het voor mij is. 
Rayla is ook nog maar twee keer echt ziek geweest, en 
ik ben ervan overtuigd dat ze zelden ziek wordt door de 
borstvoeding. Voor mij is borstvoeding geven heel spe-
ciaal, ik kan niet dichter bij mijn kind staan dan op die 
momenten. Het is ook veel meer dan drinken alleen, 
het is troost, nabijheid en liefde. Ik merk dat ze er nog 
steeds enorm van geniet, ondanks dat ze ook gewone 
melk drinkt. Het is een ons-momentje: we ontprikkelen 
en ontspannen samen. Het moment dat ze niet meer 
van mijn borst zal willen drinken, zal zwaar zijn.”
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“Als het je stoort, kijk dan niet” 
Daphne, 30 jaar, mama van Fauve (4) en Berend (1,5). 

“Ik wist altijd wel al dat ik borstvoeding wilde geven dus ik 
dacht :'Ik probeer het en ik zie wel of het me zal lukken.' 
Bij Fauve lukte dat niet meteen. Pas toen mijn vroedvrouw 
me enkele tips gaf en houdingen aanleerde, lukte het. De 
voedingen duurden ook enorm lang in het begin, het leek 
alsof ik de hele dag eten aan het geven was. Toen Fauve van 

de ene op de andere dag aangaf dat ze 
geen borstmelk meer wilde, deed dat 

wel pijn in mijn hart. Onze mo-
mentjes waren voorbij. Bij mijn 
tweede kind, Berend, had ik 
minder gêne. Als mensen flesjes 
geven in het openbaar, dan kijkt 
niemand daar naar om. Ik heb 
me daarom ook nooit bedekt bij 

het voeden. Soms kijken mensen 
naast mij écht geërgerd. Ze geven je 

dan het gevoel dat je iets ongepast aan 
het doen bent, maar mijn kind heeft gewoon 

honger. Als het je stoort, kijk dan niet. De eerste keer dat ik 
opnieuw uitging, heb ik zelfs mijn melk handmatig uit mijn 
borst moeten duwen in een bierbekertje; toen keken mensen 
wel echt raar naar mij. We doen niet raar over koemelk, 
maar mensenmelk vinden we dan vies? Gelukkig waren mijn 
vrienden wel enorm enthousiast op dat moment en proefden 
zelfs van mijn borstmelk. Het is natuurlijk niet voor iedereen, 
maar you do you: geef je liever flesjes of gebruik je liever een 
doek, doe dat dan. Beoordeel niemand op hun keuzes, we 
moeten allemaal een beetje milder zijn voor elkaar.”

 

“Je kunt maar geven wat je 
kunt geven” 
Sofie, 41 jaar, mama van Emma (13) en Ava (10). 
 
“Bij mijn eerste dochter heb ik net geen drie 
maanden borstvoeding gegeven, maar dat verliep 
zeer moeilijk. Ze dronk heel traag en het aanleg-
gen verliep zeer moeilijk. Na een hobbelige weg 
van tepelhoedjes en veel gehuil ben ik uiteindelijk 
gestopt met borstvoeding. Achteraf bekeken, denk 
ik dat ik eigenlijk een postnatale depressie had 
en niet in staat was om borstvoeding te geven. De 
begeleiding die ik toen kreeg was niet wat ik op 
dat moment nodig had. Er was een vroedvrouw 
aan huis gekomen die me anderhalf uur lang 
liet proberen, terwijl het eigenlijk niet ging. 
Daar heb ik bijna een trauma van opgelo-
pen, als ik eerlijk ben. Toen ik voor de twee-
de keer zwanger was, wilde ik het volledig 
anders aanpakken, en daarom besliste ik 
van tevoren om bij mijn tweede dochter geen 
borstvoeding te geven. Ik herinner me dat eerste 
flesje nog zo goed; ze had zoveel honger dat ze al-
les in één keer opdronk. Ik was zo blij en ontspan-
nen en kon oprecht genieten van dat moment, wat 

echt wel anders was dan tijdens de 
borstvoedingsmomenten van 

mijn eerste dochter. Wat 
ik daar vooral uit geleerd 

heb, is dat je maar kunt 
geven wat je kunt geven. 
In ons geval kregen mijn 
man en ik weinig onder-

steuning van familie, wat 
maakte dat er te veel op 

onze schouders lag en ik te 
snel uitgeput geraakte na mijn 

eerste bevalling. Door geen borstvoe-
ding te geven bij mijn tweede dochter kon ik een 
meer ontspannen mama zijn, en dat was wat mijn 
dochter uiteindelijk het meest nodig had.”  

LM-Borstvoedingspremie 
tot 375 euro 
Geef jij borstvoeding? We weten dat het niet vanzelf-
sprekend is. Daarom geeft LM je een duwtje in de rug. 
Ontvang een vergoeding van 125 euro per twee maan-
den borstvoeding, voor een maximum van zes maan-
den. Meer info via www.lmziekenfonds.be 



 LM zoekt testpersonen voor de Medela moedermelkcollector!
Laat aan de ene borst je baby drinken, terwijl 

je langs de andere kant, vanwege je 
natuurlijke toeschietreflex, lekkende 

melk opvangt. Met de Medela 
moedermelkcollector kan je 

de verloren melk opsparen. 
Hiermee kan je langs één 
borst je kind voeden, en 
langs de andere kant jouw 

melk opsparen. Het is geen 
elektrische kolf, dus het is stil 

en discreet om je kind alle rust 
te bieden tijdens het voeden. 
Dankzij het lekvrije ontwerp, 
hangkoord en de zuignap gaat 

er met de collector geen 
druppel kostbare melk 
verloren, zodat alles 
bewaard blijft voor je baby. 

Wil jij de moedermelkcollector van Medela graag uittesten?  
Stel je kandidaat als testpersoon. Wat moet je doen als 
testpersoon?

 Je ontvangt de collector gratis, en je mag het  

 uiteraard houden. 

 Je test de moedermelkcollector uit en schrijft een  

 eerlijke recensie. 

 Je bezorgt ons enkele leuke foto’s. Wij publiceren  

 jouw recensie in ons LM ledenblad en andere (sociale  

 media) kanalen. 

Registreer je via 

www.lm-ml.be/nl/lm-zorgshop-zoekt-testpersonen  

of scan de QR-code.

LM TESTPERSONEN

Nieuw !
OUTLET  
LM ZORGSHOP
in Gent
Shop met extra korting 
toonzaalmodellen en producten 
die uit het LM Zorgshop-gamma 
verdwijnen. 

De outletproducten kan je op 
de website van LM Zorgshop 
bekijken en zijn aan te kopen in 
onze nieuwe LM Zorgshop in  
Sint-Amandsberg. 

Breng ons een bezoekje op 
Antwerpsesteenweg 334 in Gent  
of kijk op www.lmzorgshop.be
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Maak kennis met Hopper Rita  
Sinds Herman ziek is geworden, krijgt Carla veel steun van Hop-in vrijwilliger Rita, zij komt hem graag 
ophalen en terugbrengen. Soms doen ze samen boodschappen en zijn ze een uurtje langer weg. “Dat 
is heel plezant, hij wordt goed opgevangen door Rita, we kunnen ons geen betere chauffeur wensen 
(lacht)”, zegt Carla. Herman rijdt drie keer per week mee met Rita naar het dagverzorgingscentrum  
De Blaisant in Gent. 

Rita (67)
uit Beervelde is gepensioneerd en is 
vrijwilliger bij Hop-in als chauffeur voor 
medisch ziekenvervoer. Ze doet ook 
vrijwilligerswerk bij VierNulVier en het 
Rode Kruis. In haar vrije tijd is ze graag 
bezig met textiel om zelf hoeden, kle-
ding en handtassen te maken. 

Carla (70) 
houdt zich bezig met vrijwilligerswerk. 
Dat doet ze vooral wanneer haar man 
Herman naar het dagverzorgingscen-
trum is. Ze is vrijwilliger in het rusthuis 
in hun dorp Zeveneken en bij AZ Maria 
Middelares in Gent.

Herman (70)
gaat al enkele jaren drie keer per week 
naar het dagverzorgingscentrum  
De Blaisant. Hij rijdt graag mee met 
Rita en haar hondje.



Hoe hebben jullie Hop-in leren ken-
nen? 
Carla: “We hebben Hop-in leren kennen 
via een medewerker van De Blaisant. 
Het ziekenfonds waar wij bij zijn aan-
gesloten kon ons niet helpen omdat 
zo’n rit valt onder niet-medisch vervoer. 
Voor afspraken bij de dokter of naar 
het ziekenhuis lukte dat wel nog, maar 
aangezien Herman vaak naar het dag-
verzorgingscentrum in Gent zou gaan, 
werd dat daarvoor niet aangeboden.” 
Rita: “Ik bracht voordien al mensen 
naar hun afspraken, door problemen 
met de planning werd ik doorverwezen 
naar Hop-in. Hop-in kwam bij mij thuis 
langs en ik had eerst mijn twijfels, maar 
ik had er zo’n goed contact mee, en 
ondertussen doe ik het al 10 jaar. Er 
komen ook nog steeds meer aanvragen 
bij.” 

Waarom maken jullie gebruik van Hop-
in? 
Carla: “Ik heb kanker gehad in mijn 
linkeroog dus ik kan enkel mijn rech-
teroog gebruiken en in de stad vind ik 
het te gevaarlijk om te rijden. Rijden 
doe ik wel nog, maar dan blijft het bij 
de gekende en rustige plaatsen zoals in 
ons dorp.” 
Rita: “Ik begeleid graag mensen, 
vooral in de medische sector. Vooral de 
contacten die ik heb met de mensen 
betekenen veel voor mij, de gesprekken 
die ik met hen heb, kunnen zo diep-
gaand zijn.” 

Wat zijn de activiteiten waar Herman 
aan deelneemt hier in De Blaisant? 
Carla: “Hij helpt graag met koken en 
hij komt graag buiten. Ze doen hier ook 
vaak uitstappen, zo zijn ze vorige week 
gaan bowlen en gaan ze vaak wande-
len. Dat vindt Herman geweldig. Aange-
zien de bezoekers nog redelijk jong en 
actief zijn, kunnen ze zulke activiteiten 
organiseren.”  

Carla, ga je soms mee met Herman 
naar het dagverzorgingscentrum? 
Carla: “Eigenlijk zelden, twee jaar 
geleden toen we hier voor het eerst 
kwamen, bracht ik hem wel telkens. Nu 
kom ik hier enkel wanneer ik met Rita 
tussendoor eens ga shoppen (lacht). 
Wij komen allemaal zo goed overeen 
met elkaar, dus we zien elkaar best 
vaak.” 

Vervoer jij dan enkel Herman, Rita? 
Rita: “Neen, ik help meerdere mensen 
met verplaatsingen. Af en toe breng ik 
nog een bezoeker van De Blaisant mee, 
daarnaast doe ik tamelijk vaak ritten 
voor mensen met een ziekenhuis- of 
doktersafspraak. Ik kan er geen getal 
op plakken, er zijn zelfs veel vaste 
kennissen die mij rechtstreeks con-
tacteren, maar dan verwittig ik Hop-in 
meteen om dat beter te regelen.” 
Carla: “Ze doet niet enkel ritten voor 
Herman, maar ze brengt mij ook gere-
geld naar AZ Maria Middelares omdat ik 
daar een cursus over dementie volg.” 

“Het contact met de 
mensen is geweldig” 
Wat is het leukste aan Hop-in? 
Rita: “Het contact met de mensen is 
geweldig, mijn hondje gaat ook altijd 
mee. Dan zit ze samen in de auto met 
de mensen die ik oppik en voor velen 
is dat zalig dat ze erbij is. Zij heeft ook 
haar favorietjes, ze is altijd op haar 
kalmst bij Herman en zit heel graag op 
zijn schoot.” 

Raad je Hop-in aan? 
Rita: “Er is een goede samenwerking 
met Esra, de coördinator bij Hop-in. 
Het makkelijkste is dat je zelf bepaalt 
wanneer je rijdt.” 
Carla: “Ja zeker! Esra, die de planning 
doet voor ons, is een hele toffe dame. 
Zij brengt altijd alles direct in orde, ook 
wanneer er problemen zijn.” 

Ken je nog andere Hoppers? 
Rita: “Ja, soms kom ik iemand tegen 
in het ziekenhuis en dan slaan we wel 
eens een babbeltje. Ik ken wel een paar 
vrijwilligers omdat ik ook naar elke vrij-
willigersbijeenkomst ga. Die contacten 
heb je ook nodig. Onlangs hebben we 
samen een stadswandeling gemaakt en 
was er ook een ontbijtmoment voorzien 
voor ons. Het is zeker een aanrader om 
deel te nemen aan de bijeenkomsten.” 

“Hij voelt zich enorm op 
zijn gemak bij haar” 
Jullie hebben zo te horen een mooie 
band opgebouwd met elkaar? 
Rita: “Ja natuurlijk, met Carla en 
Herman ben ik al jaren op pad, dat is 
fantastisch. Ik heb hen zeer graag, ik 
heb toch mijn favorietjes (lacht).” 
Carla: “Dat klikte vanaf het begin, ze is 
heel vriendelijk en lief tegen Herman, 
hij voelt zich enorm op zijn gemak bij 
haar. We zien soms andere vrijwilligers 
en daarmee gaat dat ook wel goed, 
maar toch rijdt hij het liefst mee met 
Rita. Ik vind het fantastisch wat Rita 
allemaal doet voor mensen die ziek zijn 
of nood hebben aan vervoer.” 
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Wil je ook vrijwilliger worden?

Hop-in zoekt  
Hoppers 
Help zoals Rita mee door kleine 
zorgen te verlichten en leer nieu-
we mensen kennen. Nood aan 
een zinvolle invulling tijdens de 
week? Jij bent de partner in het 
persoonlijk verhaal van elke ge-
bruiker. Kom met een fijn gevoel 
en nieuwe vriendschappen thuis 
als vrijwilliger bij Hop-in. Maak 
mee het verschil! 
Mail naar hopin@lm.be of bel  
09 235 72 82 of surf naar www.
hop-in.be. 

HOP-IN
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Drijf je stress weg 
Stefanie Vanbruwaene en Evelyne Gouwy baten sinds mei 2022 hun eigen floatcenter Refloaw uit. Je 
kan er tot rust komen door onder meer te floaten, waarbij je een uur weg van alle prikkels in je eentje 
in water drijft in een donkere, afgesloten floatcabine. Het water op lichaamstemperatuur bevat 500 
kg aan magnesiumsulfaat, waardoor je vanzelf drijft. “Voor mensen met stressklachten of spierpijn is 
het de ideale manier om even op de pauzeknop te drukken”, zegt Stefanie.

Hoe zijn jullie op het idee gekomen om 
een eigen floatcentrum uit te baten?
Stefanie: “Evelyne en ik werkten allebei 
in de zorgsector, Evelyne als zorgkun-
dige in de nacht, ik als nachtverpleeg-
kundige in een woon-zorgcentrum. We 
werken er trouwens nog steeds afwis-
selend halftijds in nachtshiften, zodat 
we elkaar kunnen aflossen in Refloaw. 
Evelyne was daarnaast ook altijd actief 
geweest in de spa- en hospitalitysec-
tor en had als zelfstandige gewerkt in 
wellnesscentra en hotelspa’s in zowel 
binnen- als buitenland. Zo leerde ze 
floaten kennen. Veel CEO’s en kader-
leden die de spa’s bezochten gaven 
aan dat ze nood hadden om in hun 
drukke bestaan ‘snel’ rust te vinden 
en op te laden. Zo verdiepte ze zich in 
floatingtherapie. De kennis en ervaring 
die ze had opgedaan, wou ze samen-
brengen in een vernieuwend concept, 
passend in onze huidige maatschappij. 
Ze wilde graag zelf iets beginnen, maar 
zocht een meewerkende partner. Intus-
sen had ik het floaten zelf uitgetest in 
Nederland, waar het al veel meer inge-
burgerd is dan in België, en had ik zelf 
gevoeld hoe therapeutisch het voor mij 
werkte. Ik had een paar jaar geleden 
een burn-out en merkte dat floaten mij 
daarbij enorm kon ondersteunen. En 
als het voor mij werkte, kon het mis-
schien ook voor anderen werken, zo 
dacht ik. Dus ik was heel enthousiast 
om met Evelyne de sprong te wagen.”

Wat is het idee achter floaten? 
“Floaten dateert al van de jaren '50. 

Neuroloog en psychiater John Lilly 
ontwikkelde de eerste floatkabine, 
omdat hij wilde zien wat er gebeurde 
met de hersenen als ze een tijdje geen 
enkele prikkel kregen. Gezien het water 
op lichaamstemperatuur is, kunnen 
je hersenen geen onderscheid maken 
waar je lichaam stopt en het water be-
gint, wat maakt dat je niets voelt. Hij 
merkte dat hij tijdens een floatsessie 
dezelfde hersengolven kon waarnemen 
als de hersengolven tijdens de REM-
slaap. Je hebt dan ook een uitgeslapen 
gevoel na een sessie; een uur floaten 
zou gelijk staan aan vijf uur REM-slaap. 
Het magnesiumsulfaat vult bovendien 
magnesiumtekorten aan en werkt ook 
nog eens stressverminderend.”

“Een uur floaten zou 
gelijk staan aan vijf uur 
REM-slaap” 

Hoe reageren de meeste mensen na 
hun eerste floatsessie?
“Het merendeel is enorm positief en 
neemt een abonnement, omdat ze voe-
len dat hun lichaam er nood aan heeft. 
Maandelijks na mijn nachtshiften plan 
ik ook telkens een floatsessie in. Het 
helpt me om er weer bovenop te ko-
men, mijn brein blijft anders op nacht-
modus staan. Na het floaten ben ik 
weer ontstrest en opgeladen. We heb-
ben hier al hele mooie reacties gezien 
bij mensen. Zo kwam er een dame die 
vaak spierpijnen heeft en zelden pijn-

vrij is. Door het floaten voelde ze voor 
het eerst in haar leven geen pijn meer. 

Voor wie is het floaten geschikt?
“Mensen met een burn-out of stress- 
klachten, met spierpijn of artrose, men-
sen die voortdurend bezig zijn en niet 
tot rust kunnen komen, maar ook spor-
ters die na een sportsessie hun spieren 
willen laten herstellen. We contacteren 
nu volop HR-afdelingen en werkgevers 
om sessies aan te bieden aan hun 
werknemers om zo preventief stress te 
verminderen en burn-outs te vermijden. 
In Amerika kiezen veel zakenmen-
sen ervoor om ’s ochtends voor een 
meeting een uur te floaten, zodat ze 
creatiever en alerter kunnen nadenken. 
Idealiter bouwen mensen floaten in 
hun levensstijl in; elke sessie is anders 
en biedt je andere dingen. Eén ding is 
zeker: door te drijven in het water kun 
je eindelijk loslaten.” 

www.refloaw.be

Promo
Float met LM-korting bij Refloaw 
(59,5 euro in plaats van 70 euro!) 
Refloaw biedt speciaal voor onze 
lezers een korting van 15% aan. 
Reserveer je floatsessie op  
www.refloaw.be en gebruik de 
kortingscode LibMut.Mag2022 
Je kan de code gebruiken tot  
16 december 2022. 



Stefanie Vanbruwaene (35) en  
Evelyne Gouwy (40) 
baten sinds mei 2022 het floatcentrum 
Refloaw uit. Naast floating bieden ze er 
ook massages, magnesiumbehandelin-
gen, workshops, mindfulnesscoaching 
en een wellbeingshop aan. 
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Tranen & kippenvel creëert momenten 
die overstromen van betekenis  

Van opleiding is Veerle niet-kerkelijke theoloog en knutselende kunstschilder. Maar haar creatieve 
en speelse brein ontwikkelde ze binnen de Chiro – de leerschool zonder diploma - waar ze jarenlang 
medewerker zingeving mocht zijn. Samen met haar enthousiasme en passie voor rituelen ontstond 
Tranen & kippenvel, waarmee ze nu voornamelijk focust op groeifeesten en persoonlijk afscheid, om-
dat daar nog niet voldoende betekenisvolle alternatieven voor bestaan. “Ik denk dat ik dat altijd al in 
mij voelde, in mijn manier van denken. Ook dat speelse karakter zit daar altijd wel in; stilstaan hoeft 
niet letterlijk stil staan te zijn.” 
 
Wat doet Tranen & kippenvel juist?  
Veerle: “Momenteel ben ik nog in 
volle ontwikkeling, maar met Tranen 
& kippenvel wil ik me op dit moment 
focussen op rituelen en ceremonies 
voor belangrijke levensmomenten. Het 
liefst nog samen met mensen. Ik heb 
een groot hart voor afscheid en rouw, 
maar het mag voor mij anders zijn dan 
hoe dat er nu doorgaans aan toe gaat. 
Zelf doe ik bijvoorbeeld graag een vuur-
ritueel om iets achter te laten. Jammer 
genoeg zijn zulke alternatieven bij 
uitvaarten voorlopig nog niet echt ge-
kend, terwijl bij huwelijken wel al vaker 
minder traditionele keuzes gemaakt 
worden. Voor de meerderheid van de 
mensen is wat er nu bestaat voldoen-
de, maar er zijn ook mensen die iets 
anders willen of iets meer willen, hen 
wil ik bereiken en helpen.” 

Hoe ziet jouw week voor een uitvaart  
eruit? 
“Meestal belt de uitvaartondernemer 
me en plan ik meteen een gesprek in 
met de familie, dat gesprek is bijna 
even belangrijk als de ceremonie zelf. 
Dat is zo’n mooi en verbindend mo-
ment met de familie; er wordt gehuild, 
maar er wordt ook gelachen. Vervol-
gens plan ik twee halve dagen in voor 
de voorbereiding, gevolgd door de 
uitvaartceremonie. Uiteraard zorg ik 
ook voor een mooie gepersonaliseerde 
tekst en stuur ik die door, zodat de 

familie en genodigden een fijne herin-
nering hebben aan de ceremonie.” 

“Ik focus me op 
rituelen en ceremonies 
voor belangrijke 
levensmomenten” 
Je werkt heel persoonlijk samen met 
mensen, dat kan soms emotioneel wor-
den. Hoe ga je om met je eigen gevoe-
lens tijdens moeilijkere momenten? 
“Soms komt het wel dichtbij wanneer 
er raakpunten zijn met je eigen le-
ven. Je hebt af en toe ruimte en rust 
nodig, soms neem ik een half uurtje 
voor mezelf na een zware dag of ga ik 
wandelen. Er zijn wel enkele trucjes; 
ik probeer soms al op voorhand mijn 
emoties te laten raken, zodat ik me 
later minder in die emotie verlies. Dat 
doe ik bijvoorbeeld door de muziek die 
gespeeld wordt tijdens de uitvaart te 
beluisteren. ” 

Naast afscheid help je ook bij vreugde-
volle momenten? 
“Ik heb ook een groot hart voor kin-
deren en ik vind dat we groeifeesten 
meer aandacht mogen geven. Dat is 
een feestelijk alternatief voor een com-
munie of vormsel; wat wel bijzondere 
overgangsmomenten in het leven van 
een kind zijn, en dat mag dan ook ge-

vierd worden. Ik vind het heel fijn om te 
kijken naar het kind zelf: wie is je kind 
en op welke manier kunnen we daar sa-
men een ritueel of ceremonie voor cre-
eren dat perfect bij je kind past? Zo’n 
groeifeest kan gaan van een intieme 
wandeltocht tot knutselen met vriend-
jes tot een dansje op het podium voor 
de hele familie. Daarvoor heb ik nu een 
cursus ontwikkeld zodat ouders daar 
zelf mee aan de slag kunnen. Maar ik 
help ook graag met een brainstorm en 
persoonlijke tips.” 

Wat is je volgende stap? 
“Ik droom ervan om omgekeerd te 
werken: mensen spreken eerst de cere-
moniespreker naar keuze aan die werkt 
met een uitvaartondernemer die bij 
hen past. Op die manier kunnen men-
sen eerst kijken naar wat ze zelf het 
belangrijkste vinden voor het ritueel of 
de ceremonie en op basis daarvan ie-
mand kiezen die het beste bij hen past. 
Dat is wel degelijk een optie! Voor som-
migen is de ceremonie het belangrijk-
ste, als je dan niet weet welke opties er 
allemaal bestaan is dat jammer. Ook al 
kies je voor een uitvaartondernemer, je 
hoeft niet mee te gaan in hun voorstel 
voor een ritueelbegeleider of ceremo-
niespreker. Zoek uit wie bij jou en je 
familie past!” 

www.tranenenkippenvel.be



Veerle Speltincx (38) 
is ceremoniespreker, ritueelbegeleider, 
momentmaker en cursusgever bij  
Tranen & kippenvel. Daarnaast werkt ze  
ook in AZ Sint-Blasius Dendermonde als  
medewerker zingeving en pastorale zorg. 
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Wolvis: een poëtisch breigoedlabel
Wolvis werd opgericht door de Gentse architecte Griet Depoorter. Na enkele jaren actief te werken 
bij een architectenbureau besloot ze om haar passie voor breigoed te volgen. Ze verkende nieuwe 
horizonten en begon te spelen en experimenteren met zowel klassieke als innovatieve materialen en 
technieken. Na haar opleiding Mode aan de SASK-academie in Sint-Niklaas en vele nachten achter 
haar breimachine besloot ze om zich volledig te geven aan Wolvis. 

Hoe is Wolvis ontstaan? 
Griet: “Ik ben afgestudeerd als ingeni-
eur-architect in 2006 en volgde daarna 
een mode-opleiding in Sint-Niklaas. In 
mijn derde jaar werkte ik aan een col-
lectie waar breigoed in voorkwam, en 
kon in deze periode een breimachine 
op de kop tikken. Daarop begon ik te 
experimenteren en ik vond dat gewel-
dig. Intussen werkte ik nog steeds als 
architect maar dat werd hoe langer, 
hoe moeilijker om te combineren. 
Breien was op dat moment nog een 
hobby waarbij ik de productie volledig 
op mij nam, tot ik uiteindelijk in 2016 
opzoek ging naar een producent die 
mijn breigoed kon breien op machines. 
Daardoor had ik meer tijd en kon ik me 
toeleggen op het ontwerpen zelf. Eigen-
handig breien op de handbreimachine 
was ook niet rendabel als ik mijn ont-
werpen in de winkels wilde verkopen. 
In 2018 ben ik gestopt als architect en 
voltijds met Wolvis begonnen.”

Was dat een moeilijke keuze om te 
maken?
“Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik 
een keuze heb moeten maken omdat 
het een geleidelijk proces was. Mijn 
vriend is ook ingenieur-architect en wij 
werkten samen, dus het architecturale 
blijft wel in mijn leven. Er zit ook veel ar-
chitectuur in mijn sjaals: we hebben een 
reeks gemaakt voor het MSK in Gent, 
die gebaseerd is op het grondplan van 
het museum. Vaak zit het er ook minder 
letterlijk in: de combinatie van kleuren 

en vormen bijvoorbeeld. Ik denk dat dat 
spontaan ontwikkeld is vanuit mijn ba-
sisopleiding architectuur.”
 

“Je koopt een sjaal met 
een verhaal”
Waar haal je je inspiratie vandaan voor 
je ontwerpen?
“Elke collectie is anders, de inspiratie 
van de huidige collectie komt uit her-
stellingen. We kiezen uiteindelijk elke 
keer een thema dat we tof vinden, iets 
waar we op dat moment veel mee bezig 
zijn. Vorig jaar kwam onze inspiratie 
vanuit de natuur, door de vele boswan-
delingen tijdens het coronajaar. We 
proberen ook telkens dat idee door te 
trekken naar de sfeer in onze foto- 
shoots en communicatie. Een journa-
liste noemde Wolvis ‘a poetic knitwear 
brand’, ik vond dat wel schoon en 
passend. Ik denk dat onze thema’s wel 
poëtisch zijn, je koopt een sjaal met 
een verhaal en meestal is dat verhaal 
ook poëtisch”

Je bent bewust bezig met de duur-
zaamheid van textiel, iets waar klanten 
tegenwoordig steeds meer belang aan 
hechten. Hoe vertaal je dat in de pro-
ductie van Wolvis?
“Naast onze herstellingsdienst probe-
ren we onze producten volledig traceer-
baar te maken. Jammer genoeg wordt 
de traceerbaarheid van het stuk vóór 
in de spinnerij in Italië moeilijker. De 

stappen die daar nog voor gebeuren, 
proberen we nu uit te zoeken, maar 
de textielindustrie en wetgeving rond 
eco-labels zitten ingewikkeld in elkaar. 
We staan wel volledig achter een Bel-
gische productie, dus alle mensen die 
tussen Italië en België aan onze pro-
ducten meewerken kunnen we benoe-
men. We zijn dan ook transparant over 
het feit dat we het niet helemaal weten. 
Via onze blog proberen we mensen te 
betrekken in die zoektocht.”
  
Welke tips heb je voor startende onder-
nemers?
“Alles wat je doet op professioneel vlak 
moet ook passen bij je persoonlijkheid. 
Anders hou je het niet vol. Bij mij was 
dat traag groeien, stap voor stap mezelf 
leren kennen als ontwerper én als on-
dernemer. Zoek wat past bij jezelf; dat 
kan ook meteen groots zijn. Bovendien 
moet je gewoon durven vragen, dat heb 
ik zelf misschien te weinig gedaan.”

www.wolvis.be

Je eigen zaak starten?

Neem contact op met ons 
sociaal verzekeringsfonds Avixi. 
www.avixi.be of via 050 40 65 65. 
Wij informeren en begeleiden je 
doorheen de administratieve en 
wettelijke verplichtingen om te 
starten als zelfstandige.  



Griet Depoorter (38) 
woont in Gent, mama van 2 kindjes, Marius (5) 
en Anemone (3). Ingenieur-architect van 
opleiding, en oprichter van breigoedlabel 
Wolvis. Mee op de foto staat Isabeau Goddé (l), 
rechterhand van WOLVIS
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KORT EN KRACHTIG

België in top-10  
arbeidsvoorwaarden
Maar al bij al is het in België nog zo 
slecht niet. We staan nog net in de top-
10 van Oeso-landen waar je als werk-
nemer het best wordt behandeld. Het 
gaat dan om gemiddeld en minimum-
loon, het wettelijk aantal vakantieda-
gen, de duur van de moederschapsrust 
en de gemiddelde werkduur per week. 
We doen hiermee net iets minder goed 
dan Ierland, Zweden en Nederland. 
Denemarken staat aan de top, voor 
Finland en Noorwegen. 

Jongeren overschatten 
loon in eerste job
Bedrijven zijn sinds corona flexibeler 
geworden naar hun werknemers toe. 
Jongeren die aan hun eerste job toe 
zijn, verwachten dat ook. Ze willen 
flexibele uren en verwachten deels te 
mogen thuiswerken. Ook de werkweek 
in vier dagen organiseren zit in de lift. 
Bedrijven zien er een kans in om lange 
woon-werkafstanden verkocht te krij-
gen. Wel overschatten jongeren hun 
loon in een eerste job. Twee op de drie 
jongeren gaan uit van een startersloon 
van meer dan 1.750 euro netto per 
maand. 

Landingsbanen meer een 
mannenzaak
Steeds meer mannen maken gebruik 
van het tijdskrediet eindeloopbaan. 
Zes op tien Belgen met een landings-
baan zijn nu mannen, tegenover min-
der dan de helft tien jaar geleden. In 
totaal gaat het om 52.000 mannen en 
vrouwen. Meest populair is één vijfde 
tijdskrediet en vier vijfden werken.

Kwart kmo’s rekent  
op verlies 

Eén kmo op vier denkt 2022 af te 
sluiten met verlies. Onze kleine 
en middelgrote bedrijven zijn 
bovendien zeer ongerust over 
het werkvolume, de rendabili-
teit en het personeelsbestand. 
Slechts 7 % van de ondernemers 
slaagt erin de stijgende kosten 
volledig door te rekenen. Vooral 
energie is een zorgenkind. 12 % 
van de bedrijven is al maximaal 
overgeschakeld op hernieuwbare 
energie. Bijna de helft deed dat 
al gedeeltelijk of plant een over-
gang op termijn.

Overbruggingslening  
uitgebreid
Bedrijven kunnen bij het Vlaams 
Agentschap Vlaio een overbruggings-
lening krijgen tegen 1,5 % intrest. 
De lening werd al veel aangevraagd 
tijdens de coronacrisis en ook binnen 
de maatregelen rond Oekraïne. Het 
maximaal ontleenbare bedrag gaat nu 
omhoog naar 750.000 euro, zowel voor 
kmo’s als middelgrote bedrijven. Ze 
moeten wel bewijzen dat er voldoende 
terugbetalingscapaciteit bestaat. Het 
ontleende bedrag mag ook niet hoger 
zijn dan 15 procent van de gemiddelde 
omzet van de voorbije drie jaar.

Consument verwacht 
minder online te kopen

Acht Belgen op tien zeggen vol-
gend jaar minder online te zullen 
kopen. Dat is logisch. Bijna de 
helft denkt dat de economische 
situatie nog slechter zal worden 
dan ze nu al is. Gratis levering 
blijft voor de online shopper het 
belangrijkste, twee op drie gaat 
op zoek naar de beste prijs.  
Gratis kunnen terugsturen blijft 
eveneens een belangrijk argu-
ment om te bestellen. Webshops 
doen er dus goed aan duidelijk te 
zijn over bezorgkosten en retour-
beleid.

€

€

€
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Werknemers vaker ziek dan voor  
corona
Belgische werknemers zijn in 2022 al gemiddeld 5,6 dagen 
afwezig geweest door kort ziekteverzuim. Een op de acht 
werknemers viel dit jaar al minstens één dag ziek uit. Dat is 
het hoogste cijfer in vier jaar. Mensen met een verkoudheid 
blijven sneller een dag thuis dan vroeger. In veel sectoren 
is het telewerk teruggedraaid, zodat het niet mogelijk is bij 
lichte ziektesymptomen van thuis te werken. Ook zijn er nog 
steeds coronagevallen. De cijfers kunnen naar het jaareinde 
nog oplopen. Al 126 miljoen coronasteun  

teruggevorderd
Vlaanderen gaf 2,52 miljard euro coronasteun aan 
192.000 ondernemingen maar daar werd ook mis-
bruik van gemaakt. Ondertussen kwamen 18.370 
gevallen van bedrog aan het licht en werden bij meer 
dan 26.000 controles al 126,4 miljoen euro onterecht 
ontvangen steun teruggevorderd. Er wordt nog tot eind 
2024 verder gecontroleerd. Ook de federale overheid 
doet dat. Die betaalde maar liefst 13 miljard euro aan 
coronasteun.

OVER GEZONDE VOEDING
 
Tijdens deze concrete en interactieve lezing neemt voedingsdeskundige 
Nathalie Bello (sanacoach - Nooit Meer Diëten van Sandra Bekkari) je 
mee in de wereld van een gezonde levensstijl en de voordelen daarvan. 
Leer bij over gezond ontbijten, tussendoortjes die energie geven, het 
belang van water drinken, mindful eten, voedingsetiketten ontcijfe-
ren, emo-eten en het belang van dit allemaal te integreren in onze 
dagelijkse routine. 

Wanneer? Donderdag 8 december 2022 
om 19 uur
Waar? Hendrik Heymanplein 3, 
Sint-Niklaas (bibliotheek) 
Prijs? Gratis
Inschrijven? activiteiten.ov@lm.be  
of www.lmziekenfonds.be

€
€

€
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LM ZORGSHOP

Exaller:  
dé oplossing tegen huisstofmijtallergie  
Een 100% natuurlijke spray die door twee Belgische universiteiten werd ontwikkeld en die na één 
keer gebruiken je huisstofmijtallergie volledig kan afnemen? Het bestaat en je kan het vinden in de 
LM Zorgshop.  
 
Wat is huisstofmijtallergie? 
Het is een allergie of overdreven reactie van het mense-
lijk lichaam, aan de uitwerpselen en exoskeletten van de 
huisstofmijt. Meestal komt dat vanuit je matras, waarin 
gemiddeld twee miljoen huisstofmijten in leven. Het komt 
in vrijwel elke woning voor. Ze nestelen zich graag in de 
warmte en vochtigheid die je daar kan vinden als je slaapt. 
Wanneer mensen stoffen van de uitwerpselen inademen en 
er gevoelig aan zijn, kan er in het lichaam een allergische 
reactie optreden.  
 
Wat zijn de symptomen? 
De klassieke symptomen van huisstofmijtallergie zijn 
vergelijkbaar met die van een verkoudheid: verstopte neus, 
moeilijk ademen, rode ogen, hoesten en meer. Wanneer 
je een huisstofmijtallergie hebt, zal je de symptomen het 
meeste voelen in de ochtend of avond. Overdag wanneer je 
frisse lucht inademt, zal je dan ook minder last hebben. De 
symptomen zijn niet voor iedereen even erg, maar als je lan-
ger geconfronteerd wordt met een huisstofmijtallergie kan 
je slaapkwaliteit daaronder lijden. Ook je immuunsysteem 
raakt uitgeput na een langere periode, waardoor je sneller 
ziek wordt en trager opnieuw herstelt. In extreme gevallen 
kan de allergie ook leiden tot astma.

De oplossing? 
Ben je niet zeker of je een huisstofmijtallergie hebt? Gebruik 
de Exaller zelftest: je kan via een test in je eigen huis, in vijf 
minuten tijd weten of je allergisch bent of niet.  
Toch allergisch? Dan zal de spray wonderen doen! Twee Bel-
gische universiteiten analyseerden hoe huisstofmijten met 
elkaar communiceren; daaruit bleek dat ze via fero-
monen communiceren. Exaller bootst die feromonen na via 
een geur, en die geur is onweerstaanbaar voor huisstof-
mijten.  

Hoe gebruik je de spray? 
Plaats een doek over je matras en spray het product op het 
doek. Laat het één à twee uur liggen, zodat de huisstofmijten 
de tijd krijgen om zich in het doek te nestelen. Was daarna 
het doek in de wasmachine om de huisstofmijten te doden. 
De laatste stap is het matras te stofzuigen om alle uitwerpse-
len en exoskeletten te verwijderen. Herhaal dit maandelijks 
om meer dan 99 % van de huisstofmijten in je matras te 
verwijderen. Je zal meteen een verschil voelen na het eerste 
gebruik.  

Shop Exaller via lmzorgshop.be
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Niet tevreden over 
onze dienstverlening?
Laat het ons weten!

LM wil jou steeds zo goed en 
zo snel mogelijk verder helpen. 
Verliep onze dienstverlening niet 
naar wens?

Laat het ons weten. Aan de hand 
van jouw klacht kunnen wij onze 
diensten blijven verbeteren.

Niet tevreden over 
onze dienstverlening?
Laat het ons weten!

LM wil jou steeds zo goed en 
zo snel mogelijk verder helpen. 
Verliep onze dienstverlening niet 

Laat het ons weten. Aan de hand 
van jouw klacht kunnen wij onze 
diensten blijven verbeteren.

LM Plus
Dienst ledenbehartiging

Geraetsstraat 20 - 3500 Hasselt
T 011 70 54 51

totjedienst@LMPlus.be

LM Oost-Vlaanderen
Dienst klachtenbemiddeling
Brabantdam 109 - 9000 Gent

T 09 223 19 76
klachten.ov@lm.be

LM MUTPLUS.be
Dienst Quality Control 

Koninginneplein 51-52 - 1030 Brussel
T 0471 51 82 33

403-qualitycontrol@mutplus.be

Landsbond van Liberale Mutualiteiten
Ombudsdienst 

Livornostraat 25 - 1050 Brussel
T 02 542 86 00

ombudsdienst@lm.be

Wanneer kan je een klacht 
indienen?

Je kan een klacht indienen
als je niet tevreden bent over 
een handeling, prestatie of 
dienstverlening van LM. Je denkt 
bijvoorbeeld dat we jou te weinig 
hebben terugbetaald, dat de 
regels niet correct zijn toegepast 
op één van je dossiers of dat een 
medewerker jou niet goed heeft  
geholpen.

Hoe kan je een klacht indienen?

Je kan een klacht indienen via de 
website www.lm.be:

• via het contactformulier: klik op 
‘contact’ en vul het formulier in.

• via het e-Loket
• via het klachtenformulier: ga 

naar klachten in de blauwe 
balk onder aan de homepage. 
Download het klachtenformulier, 
vul het in en verstuur het 
per mail of per post naar de 
klachtendienst van jouw regio 
(contactgegevens in kader).

Je kan je klacht ook mondeling
indienen. Kunnen we die niet 
onmiddellijk afh andelen, dan vragen 
we jou een schrift elijke bevestiging.

Hoe wordt je klacht opgevolgd?

Om je klacht op te volgen maken wij 
gebruik van de klachtenprocedure:

1. Ontvangst van je klacht
Je neemt contact op met LM en 
geeft  een beschrijving van je 
klacht.

2. Registratie van je klacht
LM registreert je klacht. Elke 
klacht krijgt een uniek nummer.

3. Behandeling van je klacht
Wij streven ernaar om je klacht 
zo snel mogelijk te behandelen.
- Je krijgt een ontvangstmelding 
binnen de 8 dagen. 
- De klachtencoördinator van 
jouw ziekenfonds waakt over 
de correcte uitvoering van de 
klachtenprocedure.
- LM contacteert je binnen de
45 dagen om je mee te delen 
welk gevolg aan jouw klacht 
wordt gegeven. Als je niet 
akkoord gaat met het antwoord 
van LM kan je je richten tot de 
ombudsdienst van de Landsbond 
van Liberale Mutualiteiten.

4. Jaarlijkse analyse van de 
klachten
LM maakt ieder jaar een 
analyse van alle klachten om 
de dienstverlening gericht te 
kunnen verbeteren.

Meer info: 
www.lm.be > klachten

2
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Stap vrijwillig in het 
Terug Naar Werk
(TNW)-traject

Heb je begeleiding nodig wanneer je na een lange 
ziekteperiode terug aan de slag gaat? 
Dan kan je voortaan vrijwillig een Terug Naar Werk-
traject opstarten via je ziekenfonds. Een
coördinator zoekt dan samen met jou uit wat 
de beste oplossing is om je werk te hervatten 
en houdt hierbij rekening met je (veranderde) 
gezondheidssituatie. 

Meer info via www.lm.be > Terug Naar Werk
Traject

Ontdek onze
brochure rond 
vaccinatie
Een vaccin is een preventief 
geneesmiddel dat wordt gebruikt om 
ziektes te voorkomen. Je beschermt er 
niet alleen jezelf maar ook anderen
mee. 

Lees er alles over in onze brochure:
www.lm.be > brochures >
het vaccin: effi  ciënt en veilig

Draag jij ook het rode lintje op
1 december?
Het rode lintje of ‘aidslintje’ is het internationale symbool voor 
solidariteit met mensen die leven met hiv of aids. Op 1 december 
is het Wereldaidsdag. Breng jij hiv op deze dag mee onder de 
aandacht? Draag het rode lintje, kom zelf in actie of geef
les over hiv. 

Inspiratie vind je via www.sensoa.be

Opgelet: behoud je recht op voordelen en terugbetalingen
Betaal je ledenbijdrage op tijd
Om in aanmerking te komen voor gezondheidszorg ben je verplicht om een ziekteverzekering af te sluiten. Via een RSZ-bijdrage 
die van je loon wordt afgehouden (als werknemer) of via een bijdrage te betalen aan een sociaal verzekeringsfonds (als 
zelfstandige), open je onrechtstreeks het recht op de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Als je ziek bent of opgenomen wordt in 
het ziekenhuis, betaalt je ziekenfonds je een deel van de kosten terug en/of heb je recht op een vervangingsinkomen (uitkering).

Bijdrage nog niet betaald? 
Neem contact op met je ziekenfonds. 
We helpen je graag verder!
www.lm.be > Contact

Hierdoor wordt ook je eventuele aansluiting bij onze 
andere verzekeringen stopgezet, ook al betaalde je wél je 
verzekeringspremies.

Bovendien zijn er nog enkele extra nadelen aan verbonden:
• Om opnieuw toegang te krijgen tot onze aanvullende voordelen 

en diensten, moet je een wachttijd van 24 maanden doorlopen. 
• Je betaalt tijdens die periode wél je ledenbijdrage, maar jij en je 

personen ten laste hebben geen recht op terugbetalingen, ook 
niet door onze verzekeringen. 

• Hetzelfde geldt voor onze andere verzekeringen: een nieuwe 
aansluiting betekent dat je  verzekeringspremie opnieuw wordt 
berekend in functie van je leeft ijd en situatie. 

Ziekenfondsen zijn verplicht deze maatregelen te volgen.

Daarnaast betaal je ook een verplichte ledenbijdrage 
aan je ziekenfonds. Daarmee krijg je:

• Toegang tot een pakket van aanvullende 
voordelen en diensten aangeboden door je 
ziekenfonds. 

Tip    (Her)ontdek de voordelen van LM via 
www.lm.be > Voordelen en diensten

• De mogelijkheid om aan te sluiten bij onze  
hospitalisatieverzekering Hospitaal-Plus en/of 
tandverzekering Denta Plus (facultatief)

Tip  Al onze verzekeringen vind je via 
www.lm.be > Goed verzekerd

Betaal je je ledenbijdrage gedurende 24 maanden niet,
dan verlies je sinds 1 januari 2022 je recht op terug-
betaling van die aanvullende voordelen en diensten.

ACTUA
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Wat moeten we verstaan onder 
‘mantelzorger’?
Mario: “Mantelzorgers zijn mensen die 
regelmatig zorgtaken opnemen voor één of 
meerdere personen uit hun directe omgeving 
met wie ze een nauwe band hebben. 
Denk aan een zoon of dochter, buur of 
vriend(in). Zij doen dit op vrijwillige basis en 
worden er dus niet voor vergoed. Toch zijn 
het geen vrijwilligers, want ze doen dit niet 
vanuit een vrijwilligersorganisatie.”

“Mantelzorgers zijn 
geen vrijwilligers maar 
dragen wél vrijwillig zorg”

Waarom nemen mantelzorgers die 
zorgtaak op?
M: “Meer dan de helft van de mantelzorgers 
neemt de zorg en ondersteuning op uit liefde 
voor de zorgbehoevende persoon. Meestal 
is het begonnen met kleine dingen zoals 
boodschappen doen of bankzaken regelen, 
maar werd het engagement steeds groter. 

Al kan het natuurlijk ook anders: als je een 
kind krijgt met een beperking of je partner 
wordt ernstig ziek, ben je van de ene op de 
andere dag mantelzorger.”

Is mantelzorger zijn zwaar?
M: “Dat kan zo zijn, maar het is gelukkig niet 
altijd zo. 45% van de mantelzorgers geeft 
aan dat ze de zorg als zwaar ervaren. Al 
moeten we nuanceren: mantelzorgers geven 
niet graag toe dat ze moeilijkheden ervaren 
bij de zorgtaken die ze opnemen. Het gaat 
dan ook over de zorg voor iemand die je 
graag ziet en dat compenseert automatisch 
een aantal zaken. 

Toch zijn er enkele factoren die de zorg 
lastig(er) kunnen maken: zorg dragen voor 
iemand met gedragsproblemen of cognitieve 
problemen, de combinatie met een job 
of de combinatie met de zorg voor 
(klein)kinderen. Soms laat de zorgbehoevende 
niet meteen hulp toe, of staat familie er 
eerder weigerachtig tegenover.” 

Wat motiveert mantelzorgers om vrijwillig 
zorg te dragen voor iemand met een 
zorgnood?
M: “De belangrijkste motivator is de band 
met de persoon voor wie je zorgt. Als die 
band goed is, helpt dit vaak om de zorg 
langer vol te houden. 

Ook tijd maken voor jezelf is erg belangrijk. 
Daarom is het goed de zorg af en toe 
over te laten aan iemand anders. Dat 
kan een familielid zijn of een vrijwillige 
oppasser. Of je kan een beroep doen op een 
professionele instantie. Daarnaast is een 
luisterend oor minstens even belangrijk om 
te kunnen ventileren.”

“De belangrijkste motivator 
is de band met de persoon 
voor wie je zorgt”

En voor dat luisterend oor kunnen 
mantelzorgers terecht bij Liever Thuis LM?
M: “Onze mantelzorgvereniging Liever 
Thuis LM is steeds telefonisch bereikbaar 
voor vragen over, bezorgdheden van en 
als luisterend oor voor mantelzorgers. 
Bovendien behartigen we de belangen 
van onze leden bij de overheid. Daarnaast 
organiseren we tal van activiteiten en 
infomomenten voor mantelzorgers waar ze 
met elkaar in gesprek kunnen gaan, zowel 
fysiek (Vlaanderen en Brussel) als digitaal.”

Vandaag verleent één op de drie Vlamingen mantelzorg aan familie of vrienden. Maar wat is mantelzorg? En wat doet 
zo’n vereniging precies? Wij vroegen het aan Mario Schelfhout, ervaringsdeskundige en stafmedewerker bij onze eigen 
mantelzorgvereniging Liever Thuis LM.

Wat doet een 
mantelzorgvereniging?

Word gratis lid bij 
Liever Thuis LM 

  
  Scan de QR-code  
  of bel naar
  02 542 87 09

Ontvang driemaal per jaar het gratis 
ledenblad voor mantelzorgers en 
zorgbehoevende personen (per post 
of via mail). 

Meer info?
www.mantelzorgers.be
www.lieverthuislm.be



LM-Zorgkas maakt zorg betaalbaar voor iedereen

De LM-Zorgkas zorgt voor de uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming (VSB), een initiatief van de Vlaamse overheid met 
als doel de levenskwaliteit verbeteren van zwaar zorgbehoevende mensen. 

Zo voorziet de VSB in een zorgbudget voor mensen met ernstige gezondheidsproblemen of een handicap, betaalt het voor
rolstoelen en andere loophulpmiddelen en investeert het in zorgvoorzieningen zoals woonzorgcentra en revalidatieziekenhuizen. 
Daarnaast staat de VSB ook in voor vergoedingen van zorg- of hulpverleners zodat zij kunnen deelnemen aan een
multidisciplinair overleg. 

Taken van een Zorgkas

• Innen zorgpremie en uitbetalen 
zorgbudgetten

• Aanvragen tot tegemoetkoming 
onderzoeken en beslissen

• Uniek loket bieden voor alle vragen 
over de Vlaamse sociale bescherming

Zorgbudgetten van de VSB

Er zijn verschillende soorten 
zorgbudgetten waarop je als 
zorgbehoevende kan rekenen:

1. Zorgbudget voor zwaar 
zorgbehoevenden

Het zorgbudget voor zwaar 
zorgbehoevenden is een maandelijkse 

tegemoetkoming van 130 euro voor 
personen die veel zorg nodig hebben. 
Dat zijn bijvoorbeeld ouderen die in een 
woonzorgcentrum verblijven of personen 
van alle leeft ijden die thuis extra 
(eventueel professionele) ondersteuning 
nodig hebben.

Voorwaarden
-  Aangesloten zijn bij de Zorgkas

van LM
-  Bewezen zorgbehoevendheid aan de 

hand van een attest of meting van je 
zorgbehoevendheid

Indexatie zorgbudget voor zwaar 
zorgbehoevenden
Op  01/01/2023 wordt het zorgbudget 
geïndexeerd en zal vanaf dan 135 euro 
per maand bedragen.

2. Zorgbudget voor ouderen
met een zorgnood

Het zorgbudget voor ouderen met een
zorgnood is een zorgbudget voor 65-plussers 
met een beperkt inkomen en gezondheids-
problemen. Het bedrag is afh ankelijk van 
zorgzwaarte en (gezins)inkomen. 

Voorwaarden
-  Aangesloten zijn bij de Zorgkas van LM
-  65 jaar of ouder zijn
-  Beperkt (gezins)inkomen hebben
-  Gezondheidsproblemen met een zware 

impact op dagelijkse activiteiten
(bv. moeite met zichzelf te verzorgen 
en aan te kleden, eten te bereiden, 
zich te verplaatsen, …)

Neem contact op met de LM-Zorgkas:
T: 02 542 88 70

zorgbudget@lm.be

Je kan ook terecht bij de Dienst 
Maatschappelijk Werk van

je ziekenfonds:

LM Plus (417) 
T: 0800 17 417 

dmw@lmplus.be

LM Oost-Vlaanderen (407) 
T: 09 235 72 85
dmw.ov@lm.be

LM MUTPLUS.be (403) 
socia@mutplus.be

Meer info
www.lm.be > Zorg & Ondersteuning  > LM-Zorgkas
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1. Doe voldoende lagen aan

Oké, toegegeven: deze tip spreekt 
voor zich. Verschillende lagen zorgen 
ervoor dat je gemakkelijker warm blijft . 
Bovendien kan je de lagen uittrekken 
eens je op je (verwarmde) bestemming 
bent. Voorzie ook steeds reservekledij. 
Zo kan je natte laagjes vervangen door 
droge, warme kledij.

2. Bescherm je lichaamsdelen

Je handen, voeten en gezicht zijn 
het meest gevoelig voor de koude. 
Investeer dus in een goed paar 
handschoenen, thermische sokken en 
een muts. Ze zullen je warm houden 
tijdens je tocht. Vergeet ook zeker je 
helm niet te dragen.

3. Wees zichtbaar

In de winter is het niet alleen koud, 
maar ook donker. Zorg altijd voor 
minstens één voor- en achterlicht 
en voldoende reflectoren. Ook 
reflecterende of verlichtende kledij 
helpen je om meer zichtbaar te zijn 
in het verkeer. In de winter geldt: 
hoe meer je opvalt, des te veiliger je 
bent. Andere weggebruikers zullen je 
dankbaar zijn.

Met LM op fietsvakantie naar Mojacar
van 22 mei tot en met 29 mei 2022

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 groepen 
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 huis-
wijn 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

Advertentie Fietsstage 2022 ledenblad.indd   4Advertentie Fietsstage 2022 ledenblad.indd   4 12/10/2022   13:1312/10/2022   13:13

3 tips voor een veilige fi etswinter
Het is bijna winter en dus staan de koudere dagen voor de deur. Misschien ben je geneigd om de fi ets daarom (wat vaker) thuis 
te laten. Toch heeft  fi etsen tijdens de winter heel wat voordelen. 

Wetenschappelijke studies hebben o.a. aangetoond dat je bij fi etsen in lagere temperaturen niet alleen sneller calorieën 
verbrandt, maar dat je ook je ademhaling beter leert beheersen. Overweeg je om toch wat vaker de fi ets te nemen en de koude 
te trotseren? Drie handige tips:
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Hartelijk dank voor jullie verblijf !
Tot in 2023 met een nieuw programma...

“Heel fi jn verblijf,
dankjewel!”

“De vriendelijkheid,
het vertrouwen

en respect waren
erg deugdzaam

en boden mij een 
fantastische week

aan zee.”

“Alleen maar
goede commentaar. 

Alles was
top top top,
we komen

zeker terug!”

Reservaties en voorwaarden:
050 41 42 24

info@liberty-blankenberge.be 
www.liberty-blankenberge.be

Volg ons op 

“Formidabel
hotel.”
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BELEEF EEN PITTIG PLEZANTE WINTER  
MET CREJAKSIE VZW

MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN VIA  
WWW.CREJAKSIE.BE

SKI EN 
SNOWBOARD

VAKANTIES 
MET/ZONDER

OVERNACHTING 
IN BELGIË

BASISCURSUS 
“ANIMATOR 

IN HET 
JEUGDWERK”
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