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“We kozen
bewust voor een

groot gezin”

MATPLUS.be
15% korting

voor alle leden

Fit 2023 in!
Ontdek je

nieuwe voordelen

Op bezoek bij ...
de familie
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Aerosoltoestellen, producten voor 
baby’s, incontinentie-artikelen …
Je vindt tal van hulpmiddelen
in onze MATPLUS Thuiszorgwinkels.

14
Goed beschermd in 2023

LM MUTPLUS.be geeft  je 6 tips
om het jaar fi t in te zetten.

“Het is niet altijd een easy ride.
Alle steun is welkom. Ook die
van LM MUTPLUS.be!”

Expert aan het woord
Kathleen Beullens, coördinator van de School 

voor Massacommunicatieresearch aan de KUL 
bespreekt de eff ecten van media op je gezondheid.

3 Goed in je vel
4 In het kort

 12  Onze Terug Naar Werk-
coördinatoren

17  5 tips voor een goede 
mondhygiëne

 18 Even tussenuit

En ook nog

Op bezoek bij ...
de familie Boeckmans - Dawoud. 5 kinderen 
en evenveel hobby’s en buitenschoolse 
activiteiten. Hun geheim? Alles goed inplannen!
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Goed in je vel

“ Ik zie van dichthij hoe 
mijn broer en zussen 
opgroeien en nieuwe 
dingen leren”

Paul en Sarah hebben vijf kinderen. Hannah (12) is de oudste van de bende en 
houdt mee een oogje in het zeil. Maar soms heeft  ze behoeft e aan een plek waar 
ze zichzelf en alleen kan zijn. “Op die leeft ijd moet je ‘puber kunnen zijn’ en heb je 
nood aan privacy”, vertelt mama Sarah. “De overgang van kind naar volwassenen 
is altijd een uitdaging. Sociale media en school zorgen ook nog eens voor extra 
prikkels. Je mag niet verwachten dat kinderen daar zomaar mee om kunnen.
Onze kinderen krijgen psychologische bijstand en daar is niets mis mee. We 
hebben het allemaal al eens moeilijk.” 

Lees het verhaal van het hele gezin op p. 6 

3

Wanneer zijn wij blij? Als onze leden zich goed 
voelen! In elke editie van het ledenblad zetten 

we het verhaal van een LM MUTPLUS.be-lid 
in de kijker. Voor de ene herkenbaar, voor de 

andere een bron van inspiratie.
mijn broer en zussen 
opgroeien en nieuwe 
dingen leren”

we het verhaal van een LM MUTPLUS.be-lid 
in de kijker. Voor de ene herkenbaar, voor de in de kijker. Voor de ene herkenbaar, voor de 

andere een bron van inspiratie.andere een bron van inspiratie.

Terugbetaling 
psychologische 

begeleiding kinderen
en jongeren:

een tegemoetkoming 
van 20 euro per sessie, 

met een maximum 
van 120 euro per 

kalenderjaar.



In het kort 

Aangenaam, mijn naam is Fons van het  ziekenfonds. Ik 
ben er om je leven aangenamer, gezonder en  rustiger 
te maken. Op zoek naar advies, een overzicht van onze 
diensten of benieuwd naar de  voordelen van een lidmaat-
schap? Ik beantwoord al je vragen met veel plezier. Dat 
doet me er aan  denken: je wilde graag meer weten over 
de  verhoogde tussenkomst? 

Heb je recht op een verhoogde tussenkomst? 
Heb je een laag inkomen? Zo ja, dan heb je misschien recht 
op een extra tegemoetkoming. Concreet krijgen jij en je 
gezinsleden een hogere vergoeding voor verschillende 
medische kosten waaronder: een huisbezoek van een arts 
(€ 39,83 vergoed van € 43,19), voorgeschreven genees-
middelen (tot 85% vergoed) en een ziekenhuisopname. Je 
komt hiervoor in aanmerking als je voldoet aan een van de 
volgende voorwaarden: je ontvangt een specifi eke uitke-
ring, je ben bij LM MUTPLUS.be ingeschreven onder een 
speciaal statuut of je deed al aanvraag voor een verhoogde 
tegemoetkoming op basis van een inkomensonderzoek.

u Maak een afspraak in uw lokale kantoor
of neem contact met ons op via e-mail 
verzekerbaarheid@mutplus.be of op 02/209 49 45

u Meer weten? Lees onze brochure over 
De Verhoogde tegemoetkoming

Correct 
antibioticagebruik
Antibiotica zijn geneesmiddelen die werken 
tegen infecties veroorzaakt door bacteriën. 
Ze zijn enkel doeltreff end als ze op een 
correcte manier worden gebruikt. Vaak 
worden ze onnodig ingezet bij virale infecties 
zoals griep of een verkoudheid. Bij overmatig 
gebruik worden bacteriën steeds resistenter 
tegen antibiotica en wordt het moeilijker om 
(ernstige) bacteriële infecties te bestrijden. 
Wil jij je inzetten voor een beter gebruik van 
antibiotica? Wordt dan een Antibiotic Guar-
dian via antibioticguardian.com/dutch/

u Meer weten over een correct
antibioticagebruik? 

 Ga naar onze gezondheidsblog
https://www.lm-ml.be/nl/LMGezond 
of raadpleeg onze brochure ‘Correct 
antibiotica gebruik’.

Hallo, Fons van het 
ziekenfonds hier!

Scan de
QRcode

Heb 
je ook een 

vraag voor Fons? 
Stuur het naar

infonl@mutplus.be
en misschien 

beantwoordt hij het 
in de volgende 

editie!
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Raadpleeg de betaalkalender

In de betaalkalenders staat de dag vermeld waarop onze 
bank (ING) de betaling uitvoert. Hou er rekening mee dat 
het bedrag mogelijk pas één of twee werkdagen later op je 
rekening staat. Heb je een buitenlandse rekening, dan kan de 
transfer meer tijd in beslag nemen. Vraag dit na bij je bank. 

Je lidmaatschap voor 2023
Wij willen jou het beste bieden voor 2023!

De vergoeding voor de extra voordelen en diensten:
Maandelijkse vergoeding: € 8,75
Trimestriële bijdrage (per domiciliëring): € 26,25
Jaarlijkse vergoeding: € 105,00

De vergoeding voor aanvullende diensten moet jaarlijks 
 worden betaald, behalve in het geval van automatische 
 domiciliëring (elke 3 maanden geïnd, tussen
01 en 07/01/2023, tussen 01 en 07/04/2023,
tussen 01 en 07/07/2023 en tussen 01 en 07/10/2023).

Heb je nog vragen over betalen via automatische 
domiciliëring? Neem contact op met onze 
domiciliëringsdienst op 02 209 49 54 of via
bijdragen@mutplus.be

Oeps, je ledenbijdrage vergeten 
te betalen?
Maak er nog werk van, voor het te laat is

Betaal je je ledenbijdrage gedurende 24 maanden niet, dan 
wordt je aansluiting voor onze aanvullende voordelen en 
diensten stopgezet. Gelijktijdig beëindigen we de aansluiting 
bij onze andere verzekeringen, ook al betaalde je die premies 
wel. Wil je je opnieuw aansluiten voor de aanvullende voor-
delen en diensten, dan moet je eerst een wachttijd doorlopen 
van 24 maanden. Daarna kan je terug volop genieten van onze 
voordelen en diensten. Meteen na je heraansluiting kun je je 
ook opnieuw aansluiten voor andere verzekeringen. In sommi-
ge situaties wordt de wachttijd ingekort tot 6 maanden.

u Neem voor meer informatie contact op
met je  ziekenfonds, we helpen je graag verder.

Betaalkalender invaliditeitsuitkering

Periode Betaling

januari 2023 27/01/2023

februari 2023 24/02/2023

maart 2023 29/03/2023

april 2023 26/04/2023

mei 2023 26/05/2023

juni 2023 28/06/2023

juli 2023 27/07/2023

augustus 2023 29/08/2023

september 2023 28/09/2023

oktober 2023 27/10/2023

november 2023 28/11/2023

Betaalkalender ziekte-uitkering

Periode  Betaling

01/01/2023 - 15/01/2023 17/01/2023

16/01/2023 - 31/01/2023 01/02/2023

01/02/2023 - 15/02/2023 16/02/2023

16/02/2023 - 28/02/2023 01/03/2023

01/03/2023 - 15/03/2023 16/03/2023

16/03/2023 - 31/03/2023 03/04/2023

01/04/2023 - 15/04/2023 18/04/2023

16/04/2023 - 30/04/2023 02/05/2023

01/05/2023 - 15/05/2023 16/05/2023

16/05/2023 - 31/05/2023 01/06/2023

01/06/2023 - 15/06/2023 19/06/2023

16/06/2023 - 30/06/2023 03/07/2023

01/07/2023 - 15/07/2023 17/07/2023

16/07/2023 - 31/07/2023 01/08/2023

01/08/2023 - 15/08/2023 17/08/2023

16/08/2023 - 31/08/2023 04/09/2023

01/09/2023 - 15/09/2023 18/09/2023

16/09/2023 - 30/09/2023 03/10/2023

01/10/2023 - 15/10/2023 17/10/2023

16/10/2023 - 31/10/2023 02/11/2023

01/11/2023 - 15/11/2023 16/11/2023

16/11/2023 - 30/11/2023 30/11/2023
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MATPLUS.be 

Snel besteld ...
Zo geleverd!

Snel besteld ...
Zo geleverd!

Gratis verzending bij een 
bestelling van minstens € 75

in de webshop. 

Niets zo belangrijk als je familie. Daarom 
vind je in onze webshop www.matplus.be 
een groot assortiment aan producten voor 
het welzijn van jezelf en je gezin. Natuurlijk 
horen daar ook de allerkleinste bij! 

Zorgeloos in bad
Gedaan met uitglijden! Het Babymoov 

badzitje helpt je kind stevig in bad 
te staan . Handig in gebruik, want 
door de zuignappen kan je het zitje 
gemakkelijk vastmaken aan de 
bodem van het bad. De uitvouwbare 

ring zorgt ervoor dat je je kind 
gemakkelijk kan verplaatsen.

Prijs: € 30,49 of € 25,92 voor onze leden

Een groot toilet voor de allerkleinsten
De opvouwbare toiletverkleiner 

van Badabulle is onmisbaar tijdens 
een uitstap met je kleine schatten. 
Dankzij het praktische vouwsysteem 
is hij geen extra balast en dus 
de perfecte reisgenoot. Zo kan je 

hem altijd kwijt in de meegeleverde 
draagtaas.  Bovendien zeer hygiënisch 

en compatibel met alle toiletpotten. 

Prijs: € 15,90 of € 13,52 voor onze leden

Comfortabel aan tafel
De Evosit is een meegroeistoel die 
voor jarenlang zitplezier zorgt. 
Dankzij een slim kliksysteem kan je 
de stoel aanpassen naarmate je kind 
groeit. Zo is je kleinste verzekerd 
van een veilige plaats aan tafel en 
hoeft  hij geen enkel kostbaar moment 
te missen. Geschikt voor kinderen 
vanaf 6 maanden.

Prijs: € 229 of € 194,65 voor onze leden

Nog meer comfort
Dit trendy kussen (Jersey Grey) is 

speciaal ontworpen voor de Evosit 
en past dan ook perfect op de 
meegroeistoel. De zachte jersey-
stof zorgt niet alleen voor extra 
zitcomfort, maar past ook in elke 

interieur. Gezelligheid troef!

Ook verkrijgbaar als ‘Jersey Luipaard’ 

Prijs: € 39,95 of € 33,95 voor onze leden

Steeds het beste   voor jouw baby in 2023

Dit trendy kussen (Jersey Grey) is 
speciaal ontworpen voor de Evosit 

interieur. Gezelligheid troef!

De 
van Badabulle

draagtaas.  Bovendien zeer hygiënisch 

de stoel aanpassen naarmate je kind 

hoeft  hij geen enkel kostbaar moment 
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Steeds het beste   voor jouw baby in 2023
Missie propere billen
Deze leuke trainingsbroekjes helpen je kind zindelijk worden. 
Dankzij de elastische stof glijden ze aan als een onderbroek, 
waardoor je ze gemakkelijk aan of uit kan trekken. Broekjes 
vuil? Dan stop je ze gewoon in de wasmachine. Klaar om te 
hergebruiken. Goed voor het milieu én je portefeuille. 

15%
korting

Wist je dat?
Neem zeker een   kijkje op onze webshop 

via www.matplus.be voor meer info
of om een bestelling te plaatsen.

Leden van LM MUTPLUS.be
genieten 15% korting.

Model vos Model Pinguïn

Model Kat Model dinosaurus

Verkrijgbaar in de maten 18 tot 24 maanden of 2 tot 3.
Verpakt per drie. 

Prijs: € 24,95 of € 21,21 voor onze leden

Zoals de groten
Naast deze trainingsbroeken vind je in onze Matpluswinkel 
tal van andere producten om kinderen zindelijk te leren 
worden.

Toiletverkleiner ‘Kat’

Prijs: € 19,95 of € 16,95
voor onze leden

Model dinosaurus, vos en pinguïn
zijn ook verkrijgbaar

Marche-pied « Chat »

Prijs: € 13,50 of €11,48
voor onze leden 

Model dinosaurus, vos en pinguïn
zijn ook verkrijgbaar

Draagbaar potje ‘Kat’

Prijs: € 29,95 of € 25,46
voor onze leden

Model dinosaurus, vos en pinguïn
zijn ook verkrijgbaar



“Ons leven stopt niet omdat we 
vijf kinderen hebben”
Een gezin van zeven. Dat kan tellen. Maar zolang ze op elkaar kunnen rekenen, banen Paul 
Boeckmans en Sarah Dawoud vlot hun weg tussen kroost, werk en ontspanning. “We kozen 
bewust voor veel kinderen en nemen met plezier de verantwoordelijkheden op die daar bij horen.”

Sommigen zullen het koppel kennen van hun doortocht bij 
het tv-programma ‘Blind gekocht’. Sarah herinnert zich de 
huizenjacht als een ‘uitdagend avontuur’ die hun droom 
vervulde: een warme woning met voldoende ruimte voor een 
omvangrijk gezin. De jongste bewoners dragen de namen 
Hannah (12), Charlotte (10), Noeh (8), Estelle (5) en 
Lexie (3). Ze zorgen niet alleen voor een gezellige drukte, 
maar vormen ook een bron van energie voor hun ouders.

Vergaderen voor de schoolpoort
Beide ouders hebben een veeleisende job. Paul bekleedt 
een logistieke functie bij een farmaceutisch bedrijf en Sarah 
stuurt als manager een team aan bij een verzekeringsfirma. 
“We hebben allebei een goede band met onze werkgever”, 
vertelt Paul. “Ze weten dat we de handen vol hebben met 
onze kinderen en tonen daar ook begrip voor. Dat we om 
flexibiliteit vragen, wil niet zeggen dat we daarom onze job 
minder goed doen.” Dat weet ook Sarah. Zij startte onlangs 

Op bezoek bij ...

nog met een masteropleiding aan de VUB. “Het vergt alle-
maal wat meer planning, maar mijn gezin is geen beper-
king. Soms motiveert het me zelfs extra om te laten zien 
wat er mogelijk is als je blijft doorzetten en iets aanpakt 
met volle goesting.” 

Voldoende plannen en duidelijk communiceren zorgen 
voor de nodige houvast binnen het gezin. Paul: “Met vijf 
kinderen in huis kan je bijna niet zonder regelmaat. Zeker 
op schooldagen hanteren we ’s ochtends een strakke 
planning. Daarna werken we door tot we de kinderen terug 
moet ophalen, wat soms leidt tot een vergadering in de 
auto of voor de schoolpoort.”

Altijd een plan b
Alle regelmaat en structuur ten spijt, gebeuren er haast 
dagelijks zaken waarop ze niet voorzien zijn. “Ondertussen 
hebben we geleerd altijd een plan b klaar te hebben”, zegt 

«  Les femmes ont le droit de 
se sentir bien, quel que soit 
leur état de santé. »
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Sarah. “Corona was voor iedereen een moeilijke puzzel om te 
leggen, toch hebben we die periode vlot doorstaan.” En voor 
Paul valt er altijd wel een lichtpunt te ontwaren: “We zaten bij 
wijze van spreken hier met zeven opgesloten, maar tegelijker-
tijd konden we opeens veel meer tijd doorbrengen met elkaar. 
Lexie was toen nog geen half jaar. Die fase konden we samen 
intens beleven.” 

Na de lockdown sloeg de pendel de andere kant uit. Het 
leven herbegon en daarbij ook de hobby’s van de kinderen. 
“Momenteel heeft  enkel de jongste nog geen hobby, maar 
dat zal wel snel veranderen”, zegt Sarah. “Op woensdag-
namiddag rijd ik met hen rond en op donderdagavond is het 
Pauls beurt.” Ze kiezen er bewust voor om zoveel mogelijk 
voor eigen rekening te nemen. “We kunnen terugvallen op de 
grootouders, maar op die leeft ijd je ontfermen over zo’n grote 
groep is ook niet min”, vindt Paul. “Daarom proberen we soms 
tijd voor elkaar te maken als de kinderen op school zijn. Dan 
hoeven we niemand extra in te schakelen.” 

Opoff eringen
Toch lijken ze niets te missen in hun leven. “We beseff en dat 
we een opoff ering hebben gedaan, zeker op sociaal vlak”, 

“ We kozen bewust voor een 
groot gezin. Samen de wereld 
ontdekken hoort daar bij”

Met steun van LM
“Het is zeker niet altijd een easy ride”, weet Paul. “Omwille 
van haar gezondheid moest Sarah bij elke zwangerschap 
bloedverdunners nemen. Dan heb je nood aan steun. In 
welke vorm dan ook. Die vonden we onder meer bij LM. 
Bij de geboorte kregen we een mooie geboortepremie. 
De eerste twee kalenderjaren betaalt de mutualiteit ook 
een borstvoedingspremie. Ook op latere leeft ijd hebben 
onze kinderen er baat bij. Estelle en Charlotte volgen 
logopedie en daarvoor kunnen we op LM rekenen voor 
een tussenkomt. Dat is mooi meegenomen.”

Ook Sarah hecht veel waarde aan zulke tegemoet-
komingen. “We leven in een uitdagende maatschappij. 
Van kinderen wordt al op jonge leeft ijd veel verwacht. Ze 
moeten weerbaar zijn en kunnen omgaan met alle soorten 
prikkels. Ook onze kinderen hebben hier moeite mee en 
krijgen daarom psychologische begeleiding. Gelukkig 
hebben we dankzij onze mutualiteit recht op een terug-
betaling, want zonder wordt het al snel een prijzige zaak. 
Constant de balans zoeken tussen beschermen en loslaten 
is misschien wel de grootste uitdaging voor een ouder.” 
Voor de hobby’s en opvang doet het gezin ook een beroep 
op de tussenkomsten voor sport en speelpleinwer-
king. En mocht er nog een zesde spruitje komen …? Dan 
kunnen Sarah en Paul, naast de geboortepremie, voort-
aan ook genieten van aankoopbon te besteden in onze 
 LM-zorgwinkel MATPLUS.be! Bij de tweede verjaardag komt 
daar nog een gratis loopfi ets of een step bij.e
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“  De grootste uitdaging?
De balans vinden tussen 
beschermen en loslaten”
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vertelt Sarah. “We moeten al eens passen voor een activiteit 
door onze gezinssituatie, maar we merken ook dat naarma-
te de kinderen ouder worden dit op een positieve manier 
verandert. Bij sommige bevriende koppels zijn de kinderen 
ook gewoon welkom.” Paul vult aan: “Ondertussen lopen 
hier geen baby’s meer rond. We bereiden ons al voor op een 
nieuw hoofdstuk: pubers. We zijn heel benieuwd welke fase 
de grootste zorgen met zich meebrengt.” (lacht)
Bovendien is er voor Paul nog steeds voldoende ruimte voor 
ontspanning, los van elkaar of de kinderen. Een mening die 
Sarah deelt. Zij spreekt na zoveel jaren bijvoorbeeld nog 
steeds af met een vaste kliek vriendinnen. “Het leven stopt 
niet omdat je vijf kinderen hebt. We willen meer zijn dan en-
kel ouders”, zegt ze stellig. “We vonden het belangrijk om ze 
van jongs af aan overal mee naartoe te nemen. We hebben 
bewust gekozen voor een groot gezin. Samen de wereld 
ontdekken hoort daar voor ons bij.”

Een eigen plek
De nieuwe, ruimere woonst zorgt voor meer privacy. Voor-
heen deelden de kinderen een grote ruimte als slaapkamer. 
Oudste zus Hannah is meer dan tevreden met de nieuwe 
stek: “Alles met iedereen moeten delen, voelde niet altijd zo 
comfortabel. Met een eigen kamer heb ik nu eindelijk een 
plek voor mezelf.” De nabijheid van een jongere broer en 
drie zusjes blijft weliswaar om elke hoek loeren. “Als oudste 
houd ik mee een oogje in het zeil, wat soms vermoeiend is. 
Maar daardoor zie ik van dichtbij hoe mijn broer en zus-
sen opgroeien en nieuwe dingen leren. Dat is wel echt de 
moeite.”

Kinderen en jongeren
genieten tal van voordelen bij
LM MUTPLUS.be. Als lid heb je recht
op verschillende tussenkomsten:

  Terugbetaling remgeld voor kinderen en jongeren 
t.e.m. 17 jaar

  Een tegemoetkoming voor logopedie: 
10 euro per sessie, met een maximum van 100 sessies

  Een tegemoetkoming voor psychologische 
begeleiding kinderen en jongeren: 
20 euro per sessie, met een maximum van 120 euro 
per kalenderjaar.

Maar ook:
  Een tegemoetkoming voor speelpleinwerking: 

5 euro per dag voor maximaal 20 dagen per 
kalenderjaar 

  Een tegemoetkoming voor jongerenvakanties: 
5 euro per overnachting, maximaal 50 euro per 
kalenderjaar

  Sportprikkel: een tegemoetkoming van 40 euro 
per kalenderjaar

LM MUTPLUS.BE 
staat aan je zijde!

Op bezoek bij ...

11



Opgestart door adviserend arts Opgestart op eigen initiatief

 10 weken na aanvang van je arbeidsongeschiktheid 
ontvang je een vragenlijst. Je bent verplicht deze in te 
vullen. 

 Je bezorgt deze verplichte vragenlijst ingevuld terug 
binnen de 2 weken na ontvangst.

 In de 4e maand van je arbeidsongeschiktheid maakt 
de adviserende arts een 1e inschatting van wat jij 
beroepsmatig (nog) kan. Hij baseert zich hiervoor op je 
medisch dossier en de ingevulde vragenlijst.

 De adviserende arts beslist dat je het werk 
(gedeeltelijk) terug kan hervatten, al dan niet 
bij je huidige werkgever, op voorwaarde dat er één 
of meerdere aanpassingen en/of een degelijke 
begeleiding worden voorzien. Je wordt doorverwezen 
naar onze TNW-coördinator.

 De adviserend arts geeft aan dat je gezondheids
toestand het nog niet toelaat om terug aan de slag 
te gaan. Je wordt bijgevolg niet doorverwezen naar onze 
TNW-coördinator.

 Je neemt zelf contact op met één van onze 
TNWcoördinatoren.

 Indien nodig ontvang je een vragenlijst die je binnen 
de 2 weken na ontvangst ingevuld terugbezorgt.

 Binnen 1 maand na ontvangst van de ingevulde 
vragenlijst organiseert onze TNWcoördinator een 
eerste contactmoment. Op dit contactmoment legt 
hij je uit hoe hij jou zal begeleiden en opvolgen. Daarna 
bepalen jullie samen de eerste stap van het traject.

Wat als ik afhaak tijdens mijn TNWtraject?
Hoewel je op vrijwillige basis in zo’n traject stapt, is het 
belangrijk dat je er de nodige tijd en motivatie insteekt. Zo 
kunnen ongewettigde afwezigheden tijdens het traject leiden 
tot sancties die invloed hebben op je uitkering. Daarom is het 
belangrijk dat je op de hoogte bent van alle voorwaarden, 
vooraleer je start met een TNW-traject.

Opnieuw aan de slag na een lange ziekteperiode?

Onze Terug Naar Werkcoördinatoren 
staan je bij
In België waren het afgelopen jaar zo’n 500.000 werknemers met langdurig ziekteverlof. 10% daarvan 
wil de draad terug oppikken, maar worstelt met de vele uitdagingen die daarbij komen kijken. 
Herkenbaar? Misschien kan een Terug Naar Werk (TNW)traject je weer op weg helpen. 

Wat houdt zo’n TNWtraject in?
Als je na een lange periode van ziekteverlof terugkeert naar 
het werk, kan je ondersteuning krijgen van een Terug 
Naar Werkcoördinator. Concreet ga je samen met hem 
op zoek naar oplossingen om eventuele uitdagingen op de 
werkvloer, veroorzaakt door je (nieuwe) gezondheidssituatie, 
aan te pakken. 

Kom ik wel in aanmerking voor zo’n TNWtraject?
Als werknemer, werkloze of zelfstandige kan je het 
traject opstarten als je:
1. Erkend bent als arbeidsongeschikt.
2. Nog over voldoende fysieke en psychische moge
lijkheden beschikt die de terugkeer naar je werkplek of de 
arbeidsmarkt mogelijk maken.

Wat kan ik verwachten van zo’n TNWtraject?
Je kan een TNWtraject beginnen op twee manieren. De arts 
van je ziekenfonds verwijst je door naar een TNW-coördi-
nator of je kan op eigen initiatief contact opnemen met een 
van onze TNW-coördinatoren.

Scan de QR-code
en ontdek onze TNW-folder

Meer concrete informatie via 
onze website www.lm.be > 
Terug Naar Werk
of via de contactgegevens van 
de TNW-coördinator uit je regio

LM aan je zijde
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U voert onderzoek naar (sociaal) mediagebruik en de 
effecten ervan op kinderen, jongeren en volwasse
nen. Kunt u iets meer vertellen over dat onderzoek? 
“Ik onderzoek alle mogelijke effecten van mediagebruik en pro-
beer na te gaan wat de impact ervan kan zijn op het psycho-
sociaal welzijn van kinderen, jongeren en volwassenen. We 
bestuderen onder andere de inhoud waaraan je blootgesteld 
kan worden en hoe dit je gedrag bepaalt. Als je zelf sociale 
media gebruikt, toon je steeds een bepaalde versie van jezelf. 
We onderzoeken ook de gevolgen hiervan op je psychosociaal 
welzijn, je zelfbeeld en je relaties met je vrienden en gezin.” 

Denk je dat sociale media een grote impact hebben 
op iemands zelfbeeld?
“Wat de ene persoon ziet op sociale media verschilt van wat 
een ander ziet. Neem bijvoorbeeld Instagram. Als je er zelf 
voor kiest om mensen te volgen die op een gezonde manier 
met hun lichaam omgaan en een positieve boodschap uitdra-
gen, dan krijg je natuurlijk een ander beeld dan als je enkel 
blootgesteld wordt aan mensen met een perfect lichaam. 
In dat laatste geval is het mogelijk dat mensen zich hieraan 
willen spiegelen, met als gevolg dat ze ontevreden worden 
over hun eigen lichaam.”

Zijn er eigenlijk aanbevelingen voor schermgebruik? 
“Schermgebruik kan zeker positieve effecten hebben. 
Een kind kan bijvoorbeeld een educatief spel spelen op 

De effecten van media op je gezondheid kunnen 
zowel positief als negatief zijn, maar hoe spring je 
er het best mee om? LM MUTPLUS.be ging in gesprek 
met professor Kathleen Beullens, coördinator van 
de School voor Massacommunicatieresearch (OE) 
aan de KU Leuven.

Kathleen Beullens
over de effecten van media
op je gezondheid

“ Het is 
belangrijk 
om het juiste 
evenwicht 
te vinden”

de tablet en voor velen is een smartphone dé manier om 
in contact blijven met hun vrienden. Dat is essentieel 
wanneer je je eenzaam voelt of nood hebt aan steun. Dat 
mag ons niet blind maken voor de negatieve gevolgen. Zo 
is het geen goed idee om een kind een hele dag een tablet 
te laten gebruiken of een jongere te laten studeren met 
een smartphone waarop constant meldingen verschijnen. 
Zolang iemand hobby’s heeft, voldoende buitenkomt of 
aan sport doet kan het geen kwaad om soms op je scherm 
bezig te zijn. Het is echter belangrijk om een goede balans 
te vinden.” 

Zolang er een balans is, is het dus niet nodig om 
schermen volledig uit het leven van kinderen en 
jongeren te verbannen? 
“Voor vele jongeren is een smartphone erg belangrijk. 
Door ermee te experimenteren, ontwikkelen ze hun 
eigen identiteit en tegelijkertijd vormt het een brug naar 
hun leeftijdsgenoten. Als ouder is het een goed idee om 
interesse te tonen in wat je kind aan het doen is op zijn of 
haar smartphone. Schermen volledig verbannen, zou ik dus 
niet aanraden. Stel alternatieven voor en maak samen een 
aantal regels over het gebruik om tot een beter evenwicht 
te komen. Als je ze inspraak geeft, is de kans ook groter dat 
ze die afspraken zullen naleven. Verder is het ook belangrijk 
om naar jezelf te kijken. Als je vaak met je smartphone bezig 
bent, is het niet verwonderlijk dat je kinderen dat ook doen.”

Expert aan het woord
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Goed beschermd in 2023

1   Doe mee aan 
Tournée Minérale

Ga samen met tal van andere Belgen de uitdaging aan en 
drink in februari geen alcohol. Je zal al snel de voordelen 
ervan merken. 

1. Je ziet er beter uit: wie vele glazen alcohol drinkt, 
moet regelmatig naar het toilet, waardoor je lichaam uit-
droogt. Dit merk je onder meer aan je huid. Daarnaast 
bevat alcohol veel calorieën, dus misschien zie je ook 
wel een verschil op de weegschaal!

2. Je krijgt meer energie: alcohol is een kalmerend 
middel en maakt je slaperig. Vreemd genoeg heeft dit 
geen gunstig effect op je slaapcyclus. Wie minder drinkt, 
heeft dus meer nachtrust. Bovendien krijgt je lever heel 
wat minder te verwerken tijdens een alcoholvrije maand. 
Daardoor heeft dit belangrijke orgaan meer reserve voor 
andere zaken zoals het omzetten van voedsel in energie 
of het opslaan van vitamines en mineralen.

3. Je stofwisseling verbetert: uit onderzoek blijkt dat het 
glucoseniveau in je lichaam daalt met gemiddeld 16% 
wanneer je een maand geen alcohol drinkt. Bijgevolg 
heeft het een positief effect op het suikergehalte in je 
bloed, wat dan weer de kans op diabetes verkleint.

Doe in februari mee aan Tournée Minérale en ervaar
zelf wat 1 maand zonder alcohol met je lichaam doet.
Meer info en leuke tips voor een alcoholvrije maand
op www.tourneeminerale.be

Bron: Technopolis

voor een fit 2023
6 6 tipstips
2023 is aangebroken. Traditioneel start een nieuw jaar met de vraag: 
“Wat zijn jouw goede voornemens?” Vooraleer je je hoofd daarover 
begint te breken, vind je hier alvast enkele handige tips waarmee je 
het jaar meteen goed inzet. Op een gezond 2023 met LM MUTPLUS.be 
aan je zijde!

2 Begin te ‘pickelen’
We hebben allemaal al een keer badminton, tennis of 
tafeltennis gespeeld. En waarschijnlijk met veel plezier, 
want sporten doet ons deugd. Maar hoorde je al ooit van 
pickleball? We stellen het graag aan je voor, want sinds 
kort behoort pickleball tot de lange lijst van sporten 
waarvoor LM MUTPLUS.be een tussenkomst voorziet. 

Toegankelijker dan tennis, goedkoper dan padel en vol-
gens heel wat spelers veel leukere dan andere racketspor-
ten. Pickleball speel je op een terrein vergelijkbaar met 
een badmintonveld. De bal is even groot als een tennisbal, 
maar gemaakt uit plastic en bevat gaatjes. Het net is klei-
ner dan een tennisnet 
en het racket, 
een ‘paddle’ 
genaamd, heeft 
geen snaren 
maar bestaat 
volledig uit 
hout of carbon. 
Al deze spelele-
menten maken van 
pickelball een erg toegan-
kelijke sport. Ook benieuwd om het 
uit te proberen?

Dankzij de tegemoetkoming ‘Sport’ van LM MUTPLUS.be 
heb je als lid recht op een tussenkomst van maximum 
40 euro per kalenderjaar. Geldig voor alle sporters die 
lidgeld betalen bij een sportclub, een fitnesscentrum, een 
organisatie die sportactiviteiten aanbiedt of een joggingi-
nitiatie.

Ontdek alle andere sporten erkend door 
LM MUTPLUS.be op lm.be

Bron: Pickelball België www.pickleballbelgium.be



4  SOS jonge ouders  
Gebrek aan informatie, tal van vragen, onduidelijke informatie ... 
Als kersverse ouder kan al het papierwerk je soms overrompelen. 
Daarom biedt LM MUTPLUS.be jonge ouders de ondersteuning van 
een zwangerschapsconsulent aan. Hierdoor kunnen vaders en 
moeders terecht bij eenzelfde aanspreekpunt voor al hun vragen 
over gezinstoelagen, uitkeringen en andere administratieve taken. 
Wil je zowel voor als na de geboorte je volledig kunnen concen-
treren op jouw baby? Neem dan contact op via infonl@mutplus.be 
of 02 209 48 11.

5  Het hele jaar door goed 
beschermd

Ook in 2023 kan je elk moment rekenen op LM MUTPLUS.be en 
genieten van een groot aantal voordelen en tussenkomsten. 
 Hieronder vind je alvast een greep uit ons aanbod. Zo kan je ook in 

het nieuwe jaar profiteren van al onze diensten. 

•   Niet-vergoedbare tandzorg
Bij een ingreep boven 200 euro aan tandarts-
kosten krijg je 25% van de totale kosten terugbe-

taald. De tussenkomt geldt voor alle tandprothesen, 
bruggen, tandimplantaten, kronen, extracties, stifttanden, 

facings, in- en onlays. Per twee jaar kan je tot 1200 euro van je 
niet-vergoedbare tandzorg kosten terugbetaald krijgen.

• Tussenkomst bij psychologische ondersteuning
De tussenkomst bij psychologische ondersteuning van 
volwassenen is aangepast aan de vergoeding van de psycho-
logische ondersteuning van jongeren. Leden hebben recht op 
een vergoeding van 20 euro per sessie met een maximum van 
6 sessies per kalenderjaar. 

• Geboorte en familie
LM MUTPLUS.be biedt tal van voordelen voor jonge ouders. 
Na de geboorte hebben ouders onder meer recht op een 
 geboortepremie (maximum 200 euro), cadeaubonnen (maxi-
mum 360 euro), een borstvoedingspremie (maximum 375 euro) 
of postnatale zorg tot 150 euro. Bovendien blijft de mutualiteit 
ook aan je zijde als je kinderen opgroeien, met een sporttussen-
komst tot 40 euro, aanvullende tussenkomsten voor logopedie, 
en de terugbetaling van het remgeld voor kinderen tot en met 
17 jaar die een Globaal Medisch Dossier (GMD) hebben.

3  De kleinsten op wieltjes
Dit jaar verwent LM MUTPLUS.be de allerkleinsten! Alle kinde-
ren tussen 2 en 3 jaar die lid zijn van LM MUTPLUS.be krijgen 
een loopfiets of een step. 

Meer weten 
over onze voordelen? 

Vraag naar onze 
catalogus 2023 

in je LMkantoor, 
via infonl@mutplus.be of 

02 209 48 10. Een mooi 
overzicht vind je ook 

op onze website. 

6  Sla de juiste richting in 
met je gezondheid

Ondertussen vertrouwen al meer dan 38.000 Vlamingen op het 
Gezondheidskompas. En terecht, want met deze online app kom je 
gezondheidsrisico’s zoals diabetes en hart- en vaatziektes sneller op 
het spoor. Hoe? Vul een medische vragenlijst en ontdek meteen hoe 
het met jouw gezondheid is gesteld. Op basis van de resultaten krijg 
je ook advies voor een gezonde(re) levensstijl. 

Bereken jouw gezondheidsrisico:  www.gezondheidskompas.be 
Een initiatief van de Vlaamse overheid, in nauwe samenwerking met 
de Diabetes Liga en andere Vlaamse partnerorganisaties. 
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Uitwaaien aan 
de Noordzee

07/04 -
16/04

01/05 -
05/05

18/05 -
21/05

22/05 -
26/05

29/05 -
02/06

02/06 -
09/06

09/06 -
12/06

12/06 -
16/06

16/06 -
18/06

26/06 -
30/06

30/06 -
02/07Fiets – wandelweekend 

2n HP
Verken de kusstreek. ’s Ochtends staat het ontbijt 

klaar, overdag trek je er op uit en ’s avonds geniet je 
van een welverdiende maaltijd in het hotel.

Havenfeesten
3n VP

Tijdens hemelvaartsweekend ben je meer dan 
welkom op Blankenbergse havenfeesten. Ideaal 
om de lokale tradities en folklore op te snuiven.

Paasvakantie aan zee
3n VP 

De lente hangt in de lucht en de eerste zonnestralen 
verwarmen de terrasjes. Ideaal voor een ontspannend 

uitje met je gezin of gezellig met z’n tweetjes. 
Actie: Tussen 10/04 en 16/04, een kind gratis t/m 11 j

per betalende volwassene

Hommage Will Tura 
4n VP

Een midweekje aan onze kust gedurende 
de mooiste periode van het jaar. Wandelen 

langs de haven, kuieren in de binnenstad en 
afsluiten met een unieke hommage aan Will Tura.

Lente  Verwenweekend 
3n VP

Laat je tijdens dit weekend extra verwennen in ons hotel. 
Op zaterdagavond kan je alvast geniet van Lia Linda’s 

rijk repertoire met enkele welgekende klassiekers. 

Weekend Fruits de mer 
1n HP +1n

Wil je proeven van al het lekkers uit de Noordzee en 
begin je te watertand bij de gedachte aan een royale 
portie fruit de mer? Dan is dit arrangement voor jou. 

Cruise ‘Love Boat’ 
4n VP
Vier dagen lang steken we het hotel telkens in een 
ander sfeervol jasje, inclusief aangepast menu en 
avondprogramma. Glamour en glitter verzekerd!  

Lachen = gezond 
4n VP
Bij dit midweekarrangement is elke uitstap een feest. 
Bovendien zorgt Patrick Onzia op dinsdag voor nog meer 
plezier met een avond vol zang en humor.

Lente  promoweek 
6 nachten + 1 gratis  – 7n VP
Een buitenkans: vertoef een volledige week aan de kust 
en betaal slechts voor zes dagen. Tijdens deze rustige 
periode is het heerlijk flaneren in  Blankenberge.

Liefde voor muziek met Margriet Hermans
4n VP
Een muzikaal midweekarrangement met als blikvanger 
Margriet Hermans oft ewel de koningin van de Vlaamse 
showbizz. Een andere troef: in deze periode ontloop je de 
drukte. 

Digitale midweek 
4n VP
Benieuwd naar wat je allemaal kan met je smartphone 
of iPad? Ontdek het op een toegankelijke manier tijdens 
deze digitale midweek. 

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

Soms moet je het niet ver zoeken. Want 
onze Noordzeekust herbergt tal van mooie 
plekken om te genieten van de lente. Dit 
voorjaar hebben we nieuwe arrangementen 
voor een fantastisch verblijf.
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Een tandje bijsteken 

5
Stop met roken

Alles wat direct in aanraking komt met 
tabaksrook kan schade oplopen. Gele 
of verkleurde tanden zijn haast onvermij-
delijk als je rookt. Daarnaast verhoogt 
 roken de kans op paradontale aandoe-
ning of erger, mond- en keelkanker. Op 
onze gezondheidsblog www.lm-ml.be/
nl/LMGezond vind je allerlei tips en 
 informatie rond rookstop.

5x 
goede 

mondhygiëne
1

Bezoek tijdig 
de tandarts

Je gebit laat al gauw weten als er 
wat aan schort. Bloedend tandvlees 
wijst bijvoorbeeld op bacteriën in het 
tandplak. In dat geval moet je goed 
blijven poetsen en flossen. Maar 
alleen een tandarts kan echt klaarheid 
scheppen over de gezondheid van je 
gebit. Gaatjes, tandplak, tandbederf 
en tandvleesaandoening hebben 
meer nodig dan een extra poetsbeurt. 
Kortom, het kan nooit kwaad om langs 
te gaan bij je tandarts.  Opgelet, ben je 
18 jaar en ga je niet minstens een keer 
per jaar op bezoek? Dan krijg je minder 
terugbetaald via je ziekenfonds. 

3
Poets grondig 
en regelmatig 

Poets je tanden minstens tweemaal per 
dag gedurende minstens twee minuten. 
Plaats de lange kop schuin in een 
hoek van 45° op je tanden tot tegen de 
rand van je tandvlees. Gebruik je een 
elektrische borstel? Volg dan de vorm 
van je tanden en zorg dat je over het 
volledige tandoppervlak gaat. Start met 
de buiten- en binnenkant, gevolgd door 
de boven- en onderkant. Vergeet ook je 
tong niet. Wissel om de drie maanden 
van tandenborstel. Een nieuwe borstel 
verwijdert ongeveer 30% meer tandplak 
dan een oude. 

4
Vermijd suikers 

en zuren 
Kies voor voedzame tussendoortjes 
zoals rauwe groenten, vers fruit en 
ongesuikerde melkproducten. Probeer 
bij grotere maaltijd vet, suiker en natrium 
te beperken en let vooral op met zuren. 
Door voldoende te kauwen, verhoog je je 
speekselproductie en neutraliseer je de 
zuren in je mond. Een glas water na het 
eten zorgt ook voor extra bescherming. 
Probeer frisdrank te mijden. Hoewel zero 
en light varianten weinig tot geen suiker 
bevatten, zijn ze erg zuur en dus ook 
schadelijk voor je tanden.

We poetsen onze tanden haast op automatische piloot. Toch verdient ons gebit soms 
wat meer aandacht, want goede mondzorg heeft ook een positief effect op de rest van 

je lichaam. En hoewel de meeste mondbacteriën onschadelijk zijn, veroorzaken ze 
vaak gaatjes en ontstekingen. Zonder de juiste behandeling kan het zelfs leiden tot 
long, hart en vaatziekten. Maar geen paniek, met deze tips hoef je niets te vrezen.

2
Help je kinderen

met poetsen
Jong geleerd is oud gedaan. Dus start 
met poetsen vanaf de eerste melktand. 
Let wel, kinderen hebben minder 
tandpasta nodig dan een volwassene. 
Gebruik tot hun zesde bij voorkeur een 
tandpasta zonder fluoride. Als ouder 
mag je zeker een extra oogje in het zeil 
houden en een keer per dag hun tanden 
nog een keer napoetsen. Voor sommige 
kinderen kan poetsen echt een 
uitdaging zijn. Daarom ontwikkelden we 
een poetskalender, zodat je er samen 
toch nog een leuk moment van kan 
maken. Je kan de kalender down loaden 
via onze website, te vinden bij 
‘brochures’.

Scan de QR-code
voor onze brochures 

rond tandzorg
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Reizen Libereurop

Wil je er even tussenuit? 
We helpen je graag, want je glimlach is onze prioriteit! Daarom delen reisbureau 
Libereurop vzw en LM MUTPLUS.be hun groepsreisprogramma voor het voorjaar 
van 2023. Een verblijf in de zon met een ervaren gids is de garantie voor een 
geslaagde vakantie. 

Alle reizen worden aangeboden in samenwerking met Sunweb Group Belgium.

HURGHADA - EGYPTE
8-daagse begeleide groepsreis

Verblijf in THE THREE CORNERS SUNNY BEACH  RESORT**** , 
all inclusive 

Van zondag 19 maart tot zondag 26 maart 2023

Nood aan een flinke portie vakantiezon? Dan is een verblijf 
in Hurghada ideaal. Omgeven door een woestijnlandschap 
en een kristalheldere zee is dit resort een uitstekende zwem-
bestemming. Wie zich liever laat onderdompelen in de  
Egyp tische cultuur kan een bezoek brengen aan de souk, een 
lokale markt in de wijk Dahar of de moskee Al Mina Masjid.

We verblijven in THE THREE CORNERS SUNNY BEACH 
RESORT****, in het hart van een van de mooiste resorts aan 
de Rode Zee. 

De prijs is inclusief: 
• Vluchten Brussel - Hurghada - Brussel en transfers
• 7 nachten verblijf in THE THREE CORNERS SUNNY BEACH 

RESORT**** , all inclusive (alle kamers bevinden zich in het 
nieuwe gebouw)

• 20 kg bagage plus 6 kg handbagage
• Visum voor Egypte
• MUTAS medische reisbijstand (informeer bij je mutualiteit)

BENIDORM - SPANJE
8-daagse begeleide groepsreis

Verblijf in het Los Alamos Hotel en Apartments****,
all inclusive

Van dinsdag 18 april tot dinsdag 25 april 2023

Zin in een cocktail in de zon en tapas op een terras? Dan is 
Benidorm, gelegen aan de Costa Blanca, de plaats voor jou. 
Maar er is meer, want de regio herbergt ook een uitzonderlijk 
natuurlijk erfgoed.  Zo vind je tussen vele kleine pittoreske 
dorpjes enorme ravijnen en adembenemende watervallen. 

Het hotel en appartementen Los Alamos**** liggen vlakbij het 
oude centrum van Benidorm en het Levante-strand.

De prijs is inclusief: 
• Vluchten Brussel - Alicante - Brussel en transfers
• 7 nachten verblijf in het hotel en appartementen 

Los  Alamos ****, all inclusive
• 20 kg bagage plus 6 kg handbagage 
• MUTAS medische reisbijstand (informeer bij je mutualiteit)

Wil je meer 
informatie of

wil je inschrijven? 
Contacteer het reisbureau 

Libereurop op het 
 nummer 02 209 48 76 of 
 libereurop@mutplus.be
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 Prijzen  Hurghada
(Egypte)   

 Benidorm
(Spanje)

 Zakynthos 
(Griekenland) 

 Port El Kantaoui
(Tunesië)

Per lid van LM in orde met de bijdrage
voor de aanvullende diensten 

€ 880 € 905 € 835 € 750

Per niet-lid van LM of lid niet in orde
met de bijdrage voor de aanvullende diensten

€ 910 € 935 € 865 € 780

Toeslag eenpersoonskamer € 168 € 100 € 308 € 118

* De vermelde prijzen blijven onder voorbehoud van eventuele verhogingen van de brandstofprijs en/of luchthavenbelastingen.

Een voorschot van € 300 per persoon (per reis) is vereist voor de inschrijving. 

ZAKYNTHOS - GRIEKENLAND
8-daagse begeleide groepsreis 

Verblijf in het hotel BITZARO GRANDE**** ,
all inclusive

Van zondag 21 mei tot zondag 28 mei 2023

Op zoek naar een unieke vakantie? Vlieg naar Zakynthos 
en ontdek er witte zandstranden, turquoise wateren en 
prachtige berglandschap. Bovendien kun je er de zogenaamde 
schipbreukbaai “Navagio Bay” bezoeken.

We verblijven in Kalamaki, in het BITZARO GRANDE Hotel 
****. Kalamaki is een kleine en rustige badplaats met veel 
winkels en bars in de buurt.

De prijs is inclusief: 
• Vluchten Brussel - Zakynthos - Brussel en transfers
• 7 nachten verblijf in het hotel BITZARO GRANDE****, 

all inclusive
• 20 kg bagage plus 6 kg handbagage
• MUTAS medische reisbijstand (informeer bij je mutualiteit)

PORT EL KANTAOUI – TUNESIË
8-daagse begeleide groepsreis

Verblijf in het Sentido Phenicia hotel ****(*),
all inclusive

Van dinsdag 13 juni tot dinsdag 20 juni 2023

Als je op zoek bent naar een zonnig klimaat, mooie stranden 
en historische monumenten, dan kan je niet omheen een 
verblijf in Tunesië. Op enkele kilometers van Hammamet kun 
je verschillende warmwaterbronnen ontdekken die bekend 
staan om hun therapeutische werking bij onder meer reuma en 
dermatologische problemen.

Het Sentido Phenicia hotel **** (*) is ideaal gelegen aan 
de rand van het prachtige strand van Hammamet. Tijdens je 
verblijf kun je genieten van de twee zwembaden van het resort. 

De prijs is inclusief: 
• Vluchten heen en terug vanuit Brussel en tranfers
• 7 nachten verblijf in het Sentido Phenicia hotel, all inclusive
• 20 kg bagage plus 6 kg handbagage 
• MUTAS medische reisbijstand (informeer bij je mutualiteit)



Ouderen vangen noden op. Denk aan mantelzorg, 
kinderopvang en vrijwilligerswerk. 

www.denkfoud.be

Ouderen kosten 
de maatschappij
alleen maar

gelD

Ouderen kosten 
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