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Het effect  
van schermgebruik  
op je gezondheid

Uitneembaar:  
handig overzicht van 
onze voordelen

Symptomen ijzertekort



Sportievak  
zet jou  

in beweging!

Verder in dit nummer

In de kijker

Minigids 2023  
Uitneembaar!
In 2023 hebben we opnieuw heel wat 
verrassende voordelen voor je in petto. 
Benieuwd naar waar jij recht op hebt? 
Sla dit ledenblad open en neem onze 
minivoordelengids eruit!

Expert aan het woord: 

Wat is het effect van mediagebruik op je 
gezondheid en welzijn?

Vlot op het potje met Zorgboetiek

Maak kennis met onze LM Plus-collega Sohrab

Wat zijn de gevolgen van een ijzertekort?

Kan je gewicht verliezen met een mobiele 
applicatie?

Het alfabet van een goede mondgezondheid

“LM Plus heeft ons  
naar aanleiding van de komst 

van Morris bijzonder goed 
ondersteund. 

Niet alleen met een heleboel 
voordelen, maar ook met 

persoonlijke raad.  
LM Plus is echt een 
gezinsvriendelijk  

ziekenfonds.”

Zelfstandige Gianni  
werd een half jaar geleden  
trotse papa van zoontje Morris

11-14

4-5

6-7

8

16

20

22



Sportievak  
zet jou  

in beweging!

Klinkt Sportievak je bekend in de oren? 
Sportievak is een sportfederatie die 
sportkampen, sportactiviteiten en 
teambuildings voor groepen en bedrijven 
én sportdagen voor scholen organiseert. 
Individuele sporters en sportclubs kunnen er 
terecht voor een degelijke sportverzekering. 
En sinds kort is er ook de podcast 
‘Sportiecast’.

Sportkampen
Sportievak organiseert al meer dan 20 jaar kwaliteitsvolle 
sportkampen met uiteenlopende thema’s voor verschillende 
leeftijden, zowel in internaats- als externaatsformule. Laat 
jouw oogappels kiezen uit een supertof en uitdagend aanbod 
en geniet als lid van LM Plus van een fikse korting.

Watersporten, paardrijden en eventing, dans, multisport, 
wielrennen, volleybal, indoorwintersport, beachsporten, 
avontuur, … steeds met gediplomeerde sportlesgevers en 
ervaren medewerkers voor alle randactiviteiten: ontdek alle 
sportkampen op  
www.sportievak.be!

Verzekering sportclubs  
en individuele sporters
Als erkende multisportfederatie biedt Sportievak recreatieve 
sportclubs, sportverenigingen en zelfstandige lesgevers 
naast een degelijke en betaalbare sportverzekering ook heel 
wat ondersteuningsmogelijkheden. Ben je iemand die graag 
fietst, jogt, wandelt of zwemt, maar niet in clubverband? Dan 
kan je bij Sportievak veilig en verzekerd sporten via de 24/7 
sportverzekering.

Sportactiviteiten, sportdagen  
en teambuildings 
Op zoek naar een sportinitiatie voor je groep of 
personeel? Van virtual reality, nerf battle of een unieke 
interactieve Lü-speelwand tot levend tafelvoetbal en zelfs 
een escape game bij jou georganiseerd? Met Sportievak 
kan het allemaal. De teambuildings zijn geschikt voor elk 
publiek en elke leeftijd. 

Ook sportdagen voor kleuter-, lager en secundair 
onderwijs behoren tot het aanbod van Sportievak. 
Vernieuwend en vol actie, begeleid door gediplomeerde 
lesgevers. Ontdek de formules of stel zelf een programma 
samen op www.sportievak.be.

Nooit genoeg  
van sport? 
Sportievak wil je in 
beweging zetten, maar 
ook informeren. Met 
een maandelijkse 
blog over sport en een 
gloednieuwe podcast 
waarin sporters over hun 
passie vertellen. Je vindt 
‘Sportiecast’ op Spotify 
en Apple Podcasts. Ideaal 
tijdens een duurtraining, 
of in je luie zetel op je 
rustdag natuurlijk! Volg 
Sportievak op Instagram 
en mis niets. 

Centje bijverdienen  
als lesgever? 
Om al dat sportief enthousiasme in goede 
banen te leiden, is Sportievak steeds op 
zoek naar gemotiveerde medewerkers. 
Mensen met een hart voor sport, die hun 
eigen bezieling perfect weten over te dragen 
op de deelnemers en hen op die manier een 
onvergetelijke dag of vakantie bezorgen.

Heb jij een sport-, LO- of pedagogisch 
diploma? Stel je dan zeker kandidaat via  
www.sportievak.be!

sportievak.be 
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Wat is het effect  
van mediagebruik  
op je gezondheid  
en welzijn?

EXPERT  
AAN  HET  
WOORD

De effecten van media op je gezondheid en welzijn, 
het is een belangrijk thema dat steeds vaker onder 
de aandacht wordt gebracht de aandacht wordt 
gebracht in de klas, op het werk en in de vrije tijd. 
Ze kunnen zowel positief als negatief zijn, maar 
hoe ga je er nu eigenlijk op een juiste manier 
mee om (als ouder)? We klopten aan bij professor 
Kathleen Beullens, coördinatrice in de Leuvense 
School for Mass Communication Research. 

U voert onderzoek naar (sociaal) mediagebruik 
en de effecten ervan op kinderen, jongeren en 
volwassenen. Kunt u iets meer vertellen over dat 
onderzoek?

"Ik onderzoek alle mogelijke effecten van 
mediagebruik, dat kunnen zowel positieve als 
negatieve effecten zijn en probeer na te gaan wat 
de impact ervan kan zijn op het psychosociaal 
welzijn van kinderen, jongeren en volwassenen. 
De term mediagebruik is in die zin heel breed. 
Dat kan gaan om smartphones, sociale media, 
televisiekijken en meer. We bestuderen onder 
andere de inhoud waar je aan blootgesteld 
kan worden en wat je precies doet tijdens je 
mediagebruik. Als je sociale media gebruikt, hoe 
ga je jezelf voorstellen op die media en op welke 
manier heeft dat een impact op je psychosociaal 
welzijn, je zelfbeeld en je relaties met je vrienden 
en gezin." 

U heeft het onder andere over de mogelijke 
impact op het zelfbeeld van kinderen, jongeren en 
volwassenen. Dat is natuurlijk iets waar vandaag 
meer bij stilgestaan wordt, onder andere door de 
invloed van sociale media en het soms perfecte beeld 
dat op die kanalen tentoongesteld wordt. Ziet u dat 
sociale media daar een duidelijke impact op hebben?

"Wat de ene persoon ziet op sociale media, 
verschilt van wat een ander ziet, het is dus moeilijk 
om zoiets te veralgemenen. Laten we het voorbeeld 
van Instagram nemen. Als je er zelf voor kiest om 
mensen te volgen die op een gezonde manier 
met hun lichaam omgaan en die boodschap ook 
proberen uit te dragen, 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 er sociale 
vergelijking ontstaat en dat dat gepaard gaat met 
ontevredenheid over je eigen lichaam."



mediagebruik. Ze kunnen bijvoorbeeld verklaren 
waarom dat passief Instagramgebruik waar ik het 
net over had bij de ene persoon wel een impact 
heeft en bij de ander niet."

Zo lang er een balans is, is het dus niet nodig om 
schermen volledig uit het leven van kinderen en 
jongeren te verbannen? 

"Balans is inderdaad belangrijk en daar moet 
doordacht mee omgegaan worden. Als er een druk 
moment is binnen het gezin, dan is het niet zo erg 
om je kind iets op een tablet te laten doen, maar 
je kunt er dan wel op letten dat je kind iets doet 
of bekijkt dat inhoudelijk geschikt is. Het is dus 
belangrijk om na te denken wat je je kinderen gaat 
laten doen op een tablet. Een tablet of smartphone 
kan ook voor verbinding zorgen met je kind. Zo kan 
je samen een educatief spel spelen. Dat geldt ook 
voor ouders met tieners: je kunt heel afwijzend 
zijn ten aanzien van alles wat jongeren op hun 
smartphone doen, maar die smartphone is wel 
erg belangrijk voor hen. Adolescenten maken zich 
stilaan los van hun ouders en zijn op zoek naar 
hun identiteit. De smartphone laat hen toe om 
te experimenteren met hun identiteit en vormt 
tegelijkertijd een brug naar hun leeftijdsgenoten.  
Als ouder is het bijgevolg een goed idee om 
interesse te tonen in wat je kind aan het doen is op 
zijn of haar smartphone, dat kan ook positief zijn 
voor de openheid tussen ouder en kind. Schermen 
volledig uit het leven van kinderen en jongeren 
verbannen, zou ik dus niet aanraden."

Heeft u tips voor ouders die bezorgd zijn om het 
schermgebruik van hun kinderen of tieners? 

"Uit onderzoek blijkt dat je in zo’n geval best 
met je kind praat en je bezorgdheid uit. Vaak zie 
je ook dat ze het begrijpen en die bezorgdheid 
delen. Als je samen een aantal afspraken kunt 
maken om tot een betere balans te komen, 
dan is de kans ook groter dat tieners die gaan 
navolgen, omdat ze er eigenaarschap over hebben. 
Mediaopvoeding verschilt in dat opzicht niet 
zoveel met hoe je andere dingen zou aanpakken 
tijdens de opvoeding van kinderen. Verder is het 
als ouder belangrijk om naar jezelf te kijken. Als 
je zelf vaak met je smartphone bezig bent, is het 
niet verwonderlijk dat je kinderen dat ook doen. 
Tot slot raad ik aan om niet zomaar een tablet of 
smartphone weg te nemen van kinderen, maar hen 
een alternatief aan te bieden. Stel je kind voor om 

Zijn er eigenlijk aanbevelingen voor schermgebruik? 
Hoeveel uur per dag zouden we idealiter op een 
scherm mogen doorbrengen? 

"Het is moeilijk om aanbevelingen te maken, 
omdat schermgebruik ook een positief effect kan 
hebben op kinderen, jongeren en volwassenen. 
Een kind kan bijvoorbeeld een educatief spel 
spelen op de tablet en een jongere of volwassene 
kan via zijn of haar smartphone in contact blijven 
met vrienden wanneer hij of zij zich eenzaam voelt 
of steun nodig heeft. Het hangt er dus eigenlijk 
van af hoe je sociale media gaat gebruiken. Dat 
is de reden waarom aanbevelingen maken voor 
schermtijd moeilijk is, omdat je mogelijks positieve 
aspecten gaat wegnemen. Dat neemt niet weg 
dat schermgebruik ook negatieve effecten kan 
hebben. 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 die 
constant meldingen doorgeeft. Zolang een kind, 
jongere of volwassene hobby’s heeft, voldoende 
buitenkomt, aan sport doet, … dan kan het geen 
kwaad om op een moment dat er even niks te 
doen is met schermen bezig te zijn. Het is echter 
belangrijk om daar een goede balans in te vinden. 
Wat die juiste balans is, hangt dan weer af van 
persoon tot persoon. Hetzelfde soort gedrag 
heeft niet bij iedereen dezelfde impact, dat is 
een belangrijke nuance. Zo is er een studie naar 
passief Instagramgebruik (scrollen op Instagram 
zonder zelf iets te delen) die aantoont dat dat bij 
sommigen geen effect heeft op hoe ze zich voelen 
nadien en bij anderen een negatief of positief 
effect. Er zijn veel factoren die gaan bepalen welk 
gedrag iemand stelt. Media kunnen daar een rol in 
spelen, maar dat is één factor tussen een geheel 
van factoren."

Wat zijn andere factoren die het effect van media op 
ons gedrag kunnen beïnvloeden? 

"Er zijn drie soorten factoren die belangrijk zijn en 
een rol kunnen spelen. Zo zijn er dispositionele 
factoren, zoals persoonlijkheid en geslacht. Verder 
zijn er ontwikkelingsfactoren, iets is anders voor 
kinderen dan voor volwassenen bijvoorbeeld, en 
factoren in de sociale context. Dat laatste gaat over 
het gezin waarin je leeft, je schoolomgeving en 
leeftijdsgenoten. Die factoren bepalen enerzijds 
welke media je selecteert en anderzijds kunnen die 
factoren een impact hebben op het effect van dat 

in de plaats daarvan samen een spel te spelen of 
iets anders leuks te doen." 

Is het zo dat jongeren die vaker op sociale media 
zitten ook vaker probleemgedrag (alcohol- en/ 
druggebruik, agressiviteit) vertonen? 

"Het is niet zo dat als je veel blootgesteld wordt 
aan alcohol op sociale media, dat je van vandaag 
op morgen een alcoholverslaving gaat ontwikkelen. 
Het is wel zo dat alcoholgebruik op sociale media 
meestal in een positieve context wordt getoond. 
Je deelt bijvoorbeeld foto’s van een feestje of een 
cocktail op een zonnig strand. Als je veel van dit 
soort berichtgeving ziet, kan je een positievere 
houding ten aanzien van alcohol ontwikkelen, 
het gevoel krijgen dat iedereen drinkt en dat ook 
volkomen normaal vindt.  We weten dat dat soort 
van ideeën voorspellers zijn van gedrag. Dat 
wil natuurlijk niet zeggen dat daar geen andere 
factoren mee interfereren. Als jouw omgeving 
zich niet positief uit tegenover alcohol, dan is 
dat anders dan als jij in een sociale omgeving zit 
waar velen alcohol drinken. Als je bepaalde zaken 
deelt op sociale media, moet je er wel van bewust 
zijn dat dat een impact kan hebben op jezelf en 
je gedrag later, maar ook op anderen. Vaak delen 
mensen dingen achteloos, maar stellen ze anderen 
er wel aan bloot."  

We spenderen met z’n allen heel wat tijd op 
schermen en op sociale media, voelen we ons 
daardoor eenzamer? 

"Ook dit hangt af van andere factoren en de 
redenen waarvoor mensen media gebruiken. Als 
jij je op een bepaald moment eenzaam voelt, maar 
je hebt een sterk offline netwerk, dan ga je dat 
netwerk ook online kunnen aanspreken. Maar als 
dat niet het geval is en je ziet op sociale media dat 
iedereen zich lijkt te amuseren, is het mogelijk dat 
je je op dat moment nog eenzamer gaat voelen. Het 
is dus moeilijk om daar een eenduidig antwoord 
op te geven. Het hangt heel erg af van het individu, 
van hoe je sociale media gebruikt, en van de 
context waarin dit gebeurt." 

“Het is moeilijk om aanbevelingen te 
maken, omdat schermgebruik ook een 
positief effect kan hebben op kinderen, 
jongeren en volwassenen.”

5   

KATHLEEN  BEULLENS , 
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Vlot op  
    het potje

15% 
Geniet van  

ledenkorting!

Op zoek naar nog meer 
handige en leuke items  

voor je kleine spruit?   
We helpen je graag verder in onze 

Zorgboetiekwinkels in Asse, Aalst, Hasselt 
en Roeselare voor advies op maat. Geen 

Zorgboetiek in de buurt? Bezoek dan onze 
webshop op www.zorgboetiek.be.
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5 basistips  
om je peuter te 
ondersteunen  

bij zindelijkheids-
training 

Op het potje gaan, een uitdagende stap. Elk kind wordt 
zindelijk op zijn of haar eigen tempo. Het is belangrijk om je 
peuter hierbij te ondersteunen, samen met de omgeving van 
je kleintje. Op tijd starten en op een ontspannen manier is 
de boodschap. Deze handige hulpmiddelen van Zorgboetiek 
geven je kleintje hierbij een leuke ervaring en een duwtje in 
de goede richting.

My Carry Potty - draagbaar en afsluitbaar plaspotje 
Zindelijkheidstraining houdt niet op bij de voordeur. Op 
uitstap of tijdens een lange autorit is naar het toilet gaan vaak 
lastig. Het unieke plaspotje van My Carry Potty kan je zowel 
thuis als onderweg gebruiken. Dit potje is een lichtgewicht 
en heeft een makkelijk handvat zodat je kind het zelf kan 
dragen. Moet hij of zij onderweg dringend plassen, dan is het 
vertrouwde potje binnen handbereik. My Carry Potty is lekvrij 
en geurdicht af te sluiten. Doe je potje met het deksel dicht, 
leg deze terug onderin de kinderwagen en maak het thuis 
terug schoon. Easy! 

My Little Training Pants - trainingsbroekjes 
Luiers en luierbroekjes absorberen goed waardoor kinderen 
niks voelen als ze een ongelukje hebben gehad. Een 
trainingsbroekje vangt ook het plasje op, maar geeft daarbij 
wel het oncomfortabele gevoel van een natte broek. Hiermee 
help je je oogappel tijdens de zindelijkheidstraining. De 
binnenkant voelt vochtig aan, terwijl de buitenkant droog 
blijft. Dat scheelt een hoop wasbeurten van beddengoed 
en kleding! Ook hoef je hem of haar niet steeds helemaal 
te verschonen. Daarnaast stimuleren deze broekjes de 
motorische ontwikkeling. Door de elastische stof kunnen 
kinderen zelfstandig leren om hun broek naar beneden 
en omhoog te trekken. Tot slot moet je als ouder minder 
wegwerpluiers kopen. Dat levert een mooie besparing en 
minder afval op, twee vliegen in een klap!

My Step Stool - opstapje 
Plots breekt het moment aan om over te stappen naar het 
grote toilet. Dit opstapje zorgt ervoor dat je kleintje zelf 
eenvoudig op het toilet kan gaan zitten. De beentjes hangen 
niet los en de vaste ondergrond geeft een prettig gevoel van 
ondersteuning. Door de antislip voetjes aan de boven- en 
onderkant kan je kindje niet uitglijden. Ook los te gebruiken 
als opstapje in de badkamer, keuken of kinderkamer. 

My Trainer Seat - brilverkleiner 
Samen met het opstapje, zorgt My Trainer Seat ervoor dat 
het toilet er leuk uitziet voor je zoontje of dochtertje. De 
brilverkleiner past op elk normaal toilet, voelt comfortabel 
aan en beschikt over een extra hoog spatscherm. Door de 
antislip onderkant ligt deze stevig vast en blijft de veiligheid 
gegarandeerd. Je kind kan zich bovendien goed vasthouden 
aan de grote handvaten aan de zijkant voor extra stabiliteit. 

Welk karakter spreekt je kleintje het meeste aan?  
De schattige kat, de avontuurlijke vos of liever de stoere 
pinguïn? Kies samen een tof thema uit!

Help je peuter om zich bewust te worden van het 
plassen en stoelgang maken. Zie je dat je kind hurkt, 
even stopt met spelen, een rustig plekje opzoekt, 
de gezichtsuitdrukking verandert, de handen aan de 
billetjes houdt, benoem dan dat je kind pipi of kaka 
doet.

Neem kleine stapjes: je kind zal misschien eerst 
met het potje willen spelen, dan er even op gaan 
zitten met de kleren aan, tenslotte pas met de 
billetjes bloot. Geef voldoende kansen om te 
oefenen.

Geef je kind tijd om te leren. Blijf geduldig en 
verwacht niet meteen resultaat. Leg vooral geen 
druk en straf niet als het niet lukt, want dit zorgt 
voor een omgekeerd effect.

Herhaling en ondersteuning is belangrijk. 
Kinderen leren door er voldoende mee bezig 
te zijn. Zo wordt het een vertrouwde en 
gekende handeling. De ouders, grootouders 
en kinderopvang vormen daarbij 1 team. Maak 
vanaf de start duidelijke afspraken en geef elkaar 
regelmatig een update. Zo kom je samen tot een 
geslaagd resultaat voor jullie oogappel.

Bron: kindengezin.be

Hou het leuk, speels en ontspannen.
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Sohrab Malikzai werkt al iets meer dan een jaar als 
informaticamedewerker bij LM Plus. “Een boeiende 
en afwisselende job”, zegt hij zelf. Maar de weg 
ernaartoe was minstens even boeiend: Sohrab 
vluchtte enkele jaren geleden vanuit Afghanistan 
naar België, op zoek naar een hoopvollere 
toekomst.

Eind 2015 beslist Sohrab om, samen met zijn 
familie, zijn thuisland Afghanistan te ontvluchten. 
“Het was niet meer veilig om in Afghanistan te 
blijven. De taliban rukten op en er was een oorlog 
aan de gang. Onze toekomst was er niet verzekerd. 
Meisjes en vrouwen mogen er bijvoorbeeld niet 
studeren en als je als man afstudeert, is het ook 
niet zeker dat je een job vindt. Een deel van mijn 
familie woonde al in Nederland, dus besloten 
mijn ouders, broers, zussen en ik er ook heen te 
trekken.” Sohrab en zijn familie namen vanuit 
Afghanistan het vliegtuig naar Turkije. Eenmaal 
daar aangekomen begon een helse tocht: “We 
zouden te voet van Turkije naar Bulgarije gaan. 
Er werd ons gezegd dat dat maximaal 10 uur zou 
duren. Het werden uiteindelijk drie dagen, zonder 
eten en water.”

Nadat Sohrab de opleiding informatica succesvol 
had afgerond, was het tijd om op zoek te gaan 
naar een job. Dat was iets meer dan een jaar 
geleden geen evidentie: “Ik heb heel wat 
bedrijven en organisaties aangeschreven, maar 
het waren moeilijke tijden en ik kreeg niet altijd 
een antwoord. Bij LM Plus was dat anders. 
Daar mocht ik meteen op gesprek komen en al 
snel tekende ik een contract om er te beginnen 
als informaticamedewerker.” Sindsdien is 
Sohrab zowat de informaticaheld voor de LM 
Plus-collega’s in regio Antwerpen. “Zodra een 
collega een probleem heeft, help ik hem of haar 
zo snel mogelijk verder”, vertelt Sohrab. “Als er 
een LM Plus-kantoor heropent na een renovatie 
bijvoorbeeld of er komt een volledig nieuw kantoor, 
ben ik verantwoordelijk voor het aansluiten van 
de telefonie, de internetverbinding, printers,… 
Dat geldt ook voor bestaande kantoren waar er 
informaticaproblemen zijn. Elke dag ziet er een 
beetje anders uit en ik heb leuke collega’s, meer 
kan ik niet wensen. Binnen enkele maanden zal ik 
ook de Belgische nationaliteit kunnen aanvragen, 
mijn toekomst ziet er nu wel echt veel beter uit!”

Na drie ellenlange dagen kwamen Sohrab en zijn 
familie eindelijk aan in Europa. Maar ze waren nog 
lang niet in Nederland en veel tijd om hun verdere 
reisplannen te bepalen, kregen Sohrab en zijn 
familie niet. “In Bulgarije werden we opgepakt door 
de politie en verbleven we enkele dagen in de cel. 
Nadat we vrijgelaten werden, namen we vanuit 
Servië, langs Oostenrijk en Duitsland, de trein naar 
Nederland.” Daar botsten ze helaas op een nieuw 
probleem. “Doordat we verplicht werden om asiel 
aan te vragen in Bulgarije, mochten we niet voor 
een lange tijd in Nederland verblijven”, vertelt 
Sohrab. 

Ondertussen is het begin 2017 en om toch dicht 
bij zijn familie in Nederland te zijn, beslist Sohrab 
om naar België te trekken. Hier kan hij wel opnieuw 
asiel aanvragen en eindelijk aan een nieuw leven 
beginnen. Sohrab volgde twee maanden lang een 
snelcursus Nederlands en koos er daarna voor 
om een opleiding als verpleegkundige te volgen. 
“Die opleiding bleek niks voor mij te zijn. Ik wou 
eigenlijk rechten studeren om dan advocaat 
te worden, maar de taal was toch een grote 
barrière. Dus ben ik aan een opleiding informatica 
begonnen.”

“Het was niet  
meer veilig om in 

Afghanistan te blijven,  
onze toekomst  

was er niet  
verzekerd”

Sohrab Malikzai   

MAAK 
KENN IS 

MET



 
 

 

VA D E R S C H A P S V E R LO F  N A A R  2 0  DAG E N
Sinds 1 januari zijn er enkele veranderingen op vlak van geboorteverlof.  
Zowel het vaderschapsverlof als het meeouderverlof wordt opgetrokken naar  
20 dagen, op te nemen binnen de 4 maanden volgend op de dag van de 
geboorte. De basisperiode van adoptie- en pleegouderverlof van 6 weken 
kan voortaan verlengd worden met 3 weken in plaats van 2 weken. Indien er 
meerdere adoptie- of pleegouders zijn, kunnen die 3 weken verdeeld worden 
onder beide adoptie- of pleegouders.

E XT R A  T EG E M O ET K O M I N G E N  
L M  P LU S
Als lid van LM Plus heb je niet alleen toegang tot de verplichte 
ziekteverzekering maar kun je ook genieten van een ruim 
aanbod extra tegemoetkomingen. In ruil voor een bijdrage van 
8,75 euro per maand krijg je terugbetalingen voor optiek, sport, 
tandzorg, vaccins en zoveel meer. Betaal je je ledenbijdrage 
via domiciliëring, dan wordt per kwartaal 26,25 euro bij je 
bankinstelling aangeboden in januari, april, juli en oktober. Wil 
je graag een overzicht van alle aanvullende voordelen? Bekijk 
het handig overzicht in het midden van dit magazine, bezoek de 
website www.LMPlus.be of vraag een brochure aan via een LM 
Plus-kantoor in je buurt.

W I N  E E N  S O DAS T R E A M  PA K K ET
Gezonde voeding levert de brandstof voor een gezond lichaam. Maar ook wat je drinkt, speelt een 
belangrijke rol. Veel water opnemen is een must maar voor sommige mensen op de duur wat saai. 
Gelukkig zijn er de SodaStream-apparaten waarmee je in een handomdraai zelf je bruiswater of 
gezonde frisdrank maakt. Wil je het graag eens uitproberen?  
Scan de code (of ga naar www.LMPlus.be), speel mee met onze wedstrijd en win een SodaStream-
pakket bestaande uit een toestel, enkele gascilinders en lekkere smaakjes!

A C T U A
VO O R D E L E N  B E W EG I N G  
O P  V E RW I J Z I N G
Onderzoek heeft uitgewezen dat wie beweegt op verwijzing na 
die begeleiding meer kans heeft om te blijven bewegen.  
Maar er zijn nog meer voordelen. Drie op de vier mensen die 
de begeleiding hebben gevolgd, geven aan dat ze zich beter 
voelen. Ongeveer 70 procent vindt dat hij of zij veel vaker bui-
tenkomt, bijna 60 procent geniet van het contact met anderen 
en de helft beweert dat ze problemen beter aankunnen, een 
betere houding hebben én beter slapen. Heb je interesse in 
bewegen op verwijzing, neem dan contact op met je huisarts. 

Eerstvolgende betalingen primaire  
arbeidsongeschiktheid/moederschapsrust: 
16 februari 2023 
1 en 16 maart 2023 
3 en 18 april 2023

Eerstvolgende betalingen invaliditeit: 
24 februari 2023 
29 maart 2023 
26 april 2023

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

voor 2023!  
Heb je vragen of wil  
je meer informatie?  
Check onze website  

www.LMPlus.be  
of neem contact  

met ons op  
via 0800 17 417  

of info@LMPlus.be.

A C T U A

M A A K  K E N N I S  M ET  H ET  T E R U G  
N A A R  W E R K-T R A J ECT 
Sinds kort kan wie dat wil een Terug Naar Werk (TNW)-traject volgen bij zijn of haar zieken-
fonds. Een TNW-coördinator begeleidt jou dan om het werk te hervatten na een ziekteperio-
de en zoekt samen met jou naar een oplossing die het best aansluit bij jouw gezondheids-
situatie. Dit kan via aangepast werk, ander werk of een opleiding. Hoewel je op vrijwillige 
basis in zo’n traject stapt, is het wel belangrijk dat je er de nodige tijd en motivatie insteekt. 
Zo kunnen ongewettigde afwezigheden tijdens het traject wel leiden tot sancties die een 
invloed hebben op je uitkering. Informeer je dus goed alvorens je het traject opstart. 

D O K T E R S B E ZO E K  D U U R D E R ,  
M A A R  N I E T  VO O R  PAT I Ë N T  
Het tarief voor een consultatie bij de huisarts en bij bepaalde specialisten is sinds  
1 januari opgetrokken tot 30 euro. Enerzijds gaat het om de doorrekening van de 
indexering en anderzijds om een opwaardering van de laagste consultatiehonoraria. 
Maar voor de patiënt verandert er niets. Het remgeld blijft op 4 euro voor patiënten met 
een Globaal Medisch Dossier (GMD), 6 euro voor patiënten zonder GMD en 1 euro voor 
patiënten met een verhoogde tegemoetkoming. Ook bij de specialist blijft het remgeld  
hetzelfde: 3 euro voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming en 12 euro voor 
andere patiënten. 

O P  R E I S ?  
V E R G E E T  J E  D I G I TA L E  E ZV K  N I E T
Als je tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland onvoorziene 
medische zorg nodig hebt, worden de kosten bij het voorleggen van 
de Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) rechtstreeks verrekend 
met je ziekenfonds. Je kunt voor elk gezinslid snel en gemakkelijk 
een digitale EZVK aanvragen én downloaden via de rubriek Self Ser-
vice in e-Loket (inloggen via www.LMPlus.be). Bewaar het document 
op je iPad, GSM of computer, zo heb je de EZVK altijd bij je. Heb je 
liever een papieren EZVK op zak? Vraag die tijdig aan in je e-Loket, 
via www.LMPlus.be of in een LM Plus-kantoor in je buurt. De nieuwe 
EZVK is geldig tot 31 december 2023. 

W I N  C I N E M AT I C K E TS  V I A 
G E N E R AT I O N  L M
Ben je tussen 18 en 25 jaar? Highlight je toekomst! Want LM Plus 
is gonna make you an offer you can't refuse. Zin in een Hakuna  
Matata-moment samen met je lief, best friend of iemand anders?  
Surf naar www.GenerationLM.be en maak elke maand kans op een 
duoticket voor Kinepolis! Pak de popcorn er alvast bij en maak je 
klaar voor een gezellig uitje. Veel succes en may the force be with 
you!

ZO R G P R E M I E  2 0 2 3  
B E D R A AGT  5 8  E U R O
De Vlaamse sociale bescherming biedt een zorgbud-
get aan mensen die veel zorg nodig hebben en zo 
de kwaliteit van hun leven kunnen verbeteren. Dit 
initiatief van de Vlaamse overheid is gebaseerd op 
solidariteit: iedere inwoner van Vlaanderen vanaf de 
leeftijd van 26 jaar is wettelijk verplicht om een  
jaarlijkse zorgpremie te betalen. In 2023 bedraagt 
die 58 euro (of 29 euro voor mensen die recht  
hebben op een verhoogde tegemoetkoming).

WAT  V I N D  J I J  VA N  L M  P LU S ?
Ben je tevreden over je ziekenfonds? Laat een review na op social media 
of via info@LMPlus.be. Misschien ben jij wel de volgende gelukkige 
winnaar van een restaurantbon ter waarde van 100 euro. 
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Meer info?  
Neem contact op met een TNW-coördinator: 
Regio Antwerpen T 03 206 35 20 
Regio West-Vlaanderen T 050 89 15 20 
Regio Limburg T 011 70 53 20 
Regio Vlaams-Brabant T 02 454 95 20
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BABY OP KOMST

TANDZORG

Zwangerschapswaardebon: als toekomstige ouders 
ontvangen jullie een waardebon voor de Zorgboetiek  
van 80 euro per aangesloten ouder vanaf de 4de maand  
van de zwangerschap tot en met de geboorte. 

Tot € 160

Zwangerschapsconsulent: een zwangerschapsconsulent 
komt langs bij je thuis met praktische informatie over 
zwangerschap en geboorte.

Begeleiding voor en na de bevalling: dit omvat pre- en 
postnatale kinesitherapie, zwangerschapszwemmen en 
zwangerschapsyoga. 

Teruggave tot € 45
Zwangerschapsworkshops: de vroedvrouwen van i-mens 
organiseren op regelmatige tijdstippen en diverse locaties 
prenatale workshops. Inschrijven via www.i-mens.be.

Geboorte-, adoptie- en pleegzorgpremie: dat is 100 euro per 
aangesloten ouder. Ook  € 100 per aangesloten pleegouder 
van een kind jonger dan 2 jaar, dat langdurig geplaatst is. 

Waardebon geboorte: na afgifte van het attest van geboorte, 
volle adoptie of pleegzorg ontvang je een waardebon  
van 100 euro voor de Zorgboetiek per aangesloten ouder. 

Doulabegeleiding of kraamzorg: je kan 30 uren 
doulabegeleiding of kraamzorg opnemen. LM Plus  
betaalt je € 5/uur terug. 

Combineerbaar tot € 150

Orthodontie: je krijgt een tussenkomst van € 1050 voor 
een gewone orthodontische behandeling die voldoet aan 
de criteria van het RIZIV. In geval van zware correcties is 
er nog een bijkomende tussenkomst van € 525 voorzien. 
Behandeling starten voor de vijftiende verjaardag van je zoon 
of dochter. 

LM Plus voorziet een tussenkomst in het persoonlijk aandeel 
boven de € 200 voor de kostprijs van de volgende  
niet-vergoedbare tandzorgen: tandprothesen, bruggen, 
kronen, tandimplantaten, extracties, stifttanden, facings, 
inlay en onlay. 

25% tot € 1200 per 2 kalenderjaren

Pre- en postnatale zorg: begeleiding door een vroedvrouw voor 
en na de bevalling. Je hoeft zelf niks te betalen

Borstvoedingspremie: tot € 375 voor wie 6 maanden 
borstvoeding geeft. Elke 2 maanden een uitbetaling van  
€ 125. 

Kinderopvang: voor elk aangesloten kindje tot 3 jaar ontvang 
je een tussenkomst tot € 60 per kalenderjaar op basis van de 
factuur van de erkende opvang. 

Uitlenen van babymateriaal: tegen zeer voordelige prijzen 
kan je bij de uitleendienst van LM Plus o.a. een afkolftoestel, 
digitale babyweegschaal, aerosolapparaat of plaswekker huren.

Monitoring wiegendood: je krijgt een tussenkomst tot  
€ 90 per maand gedurende maximum 12 maanden voor de 
huurkosten van een monitor wiegendood. Op voorlegging van 
de maandelijkse factuur. 

Tot € 1080
Aankoop van moeder- en babyspullen: in de Zorgboetiek geniet 
je als lid van LM Plus van 15% korting op tal van leuke spullen 
voor baby’s en handig materiaal voor mama’s. 

Babyzwemmen: dankzij de Sportprikkel krijg je een 
tussenkomst van € 35 en een sportwaardebon van € 25 voor de 
Zorgboetiek. 

Uitneembaar



KINDEREN  
EN JONGEREN

ZIEKENVERVOER

PREVENTIE

Terugbetaling remgeld: LM Plus betaalt de remgelden terug 
voor kinderen tot 7 jaar met een geldig Globaal Medisch 
Dossier voor raadplegingen door huisartsen en specialisten. 

Gratis verzekering: de hospitalisatie- en tandzorgverzekering 
van LM Plus is gratis voor kinderen tot 8 jaar als één van de 
ouders ook verzekerd is bij hetzelfde verzekeringsproduct. 

Geschenk tweejarigen: kinderen die 2 jaar zijn, hebben in hun 
geboortemaand recht op één van deze gratis geschenken: een 
step, loopfiets of zwemvest. Je krijgt hiervoor een uitnodiging 
per brief of mail waarmee je een afspraak kan maken in je 
plaatselijk kantoor om het geschenk op te halen.

Therapeutische behandeling bij plasproblemen: een 
éénmalige tussenkomst van maximaal € 100 in de kosten 
van huur of aankoop van een plaswekker of aankoop 
plasbroekjes, voor een behandeling met medicatie, kiné of 
therapeutische behandeling. 

Thuisoppas zieke kinderen: je ontvangt een tussenkomst van 
€ 13,50 per gepresteerd uur thuisoppas, maximum 30 uren 
per jaar tot de leeftijd van 15 jaar. 

Tot € 405 per jaar
Tussenkomst jeugdbeweging: tot € 15 per jaar.

Oogpleisters voor kinderen tot 10 jaar: € 50 per jaar.

Hippotherapie: tussenkomst tot € 120 per jaar voor personen 
met een lichamelijke of mentale beperking. 

Psychologische begeleiding voor jongeren, ook mindfulness: 
€ 120/jaar (6 sessies x 20 euro).

Menstruatiecup: LM Plus biedt alle meisjes en jonge vrouwen 
van 14 tot 36 jaar een GRATIS menstruatiecup aan. 

LM Plus zorgt voor de tussenkomst van verschillende soorten 
niet-dringend ziekenvervoer. Opgelet: het vervoer moet steeds 
aangevraagd worden via Mutas 078 15 95 95.  
Kijk op www.LMPlus.be voor meer info. 

Voorbehoedsmiddelen: aankoop bij een 
apotheker van condooms, contraceptiepil, 
contraceptieve patch, vaginale ring, spiraal, 
implantaatpil of morning-afterpil. Ook een 
vasectomie komt in aanmerking.  
Er is geen leeftijdsbeperking. 

€ 30 per jaar
Vaccins: (die voorkomen op de ziekenfondslijst) 
tot € 50 per jaar.

Botdensitometrie: bij een botmeting voor 
opsporing van osteoporose ontvang je € 20 
elke twee jaar. 

Rookstop: éénmalige tussenkomst van max. 
€ 50 voor de aankoop van rookstopmiddelen 
geregistreerd bij de FOD Volksgezondheid of 
voor het volgen van een rookstoptraining via de 
methode Allen Carr’s Easyway.

Mini- voordelengids  2023



DIEET, SPORT 
EN BEWEGING

MEDISCHE ZORG 

Dieetadvies: consultatie bij diëtist, cursus bij 
WW (Wellness that Works), sessies bij Infraligne 
of sessies bij Bodystyling.  

€ 30 per jaar + extra voordelen 
bij WW en InfraLigne
Behandeltraject obesitas: er wordt een 
terugbetaling voorzien van maximaal € 60 
per kalenderjaar voor deelname aan een 
behandeltraject obesitas in het ziekenhuis. 

Geneesmiddelen tegen overgewicht: de 
voordelen van voedings- en dieetadvies kunnen 
gecombineerd worden met de tussenkomst voor 
geneesmiddelen tegen overgewicht.  

€ 40 per jaar
Sportprikkel: jongeren tot 19 jaar krijgen 
jaarlijks € 35, vanaf 19 jaar krijg je jaarlijks  
€ 25 als je een fysiek inspannende sport 
beoefent én als je lid-, inschrijvings-, 
aansluitingsgeld of een abonnement betaalt. 

Sportwaardebon: wie zich inschrijft in een 
erkende sportclub of fitnesscentrum en hiervoor 
een tussenkomst Sportprikkel ontvangt, krijgt 
van LM Plus nog een extra sportwaardebon 
van € 25. Je kan deze bon gebruiken op alle 
artikelen in de Zorgboetiek. 

Oordoppen op maat: LM Plus voorziet in een 
tussenkomst tot maximum € 25 voor op maat 
gemaakte oordoppen bij een audioloog of 
audicien erkend door de FOD Volksgezondheid. 

Gehoorapparaat: je krijgt een terugbetaling van 
€ 100 bij aankoop van een gehoorapparaat bij 
een erkende audicien. 

Oogpleisters, bril of (nacht)lenzen: je krijgt een 
tussenkomst van € 50 per jaar bij aankoop van 
oogpleisters (tot 10 jaar), zonnebril op sterkte, 
brilmontuur, -glazen of (nacht)lenzen. 

Laserbehandeling of contactlensimplantatie: 
een éénmalige tussenkomst voor een 
oogcorrectie via de techniek Near Vision CK, 
een contactlensimplantatie, een refractieve 
laserbehandeling van de cornea of ingrijpende 

oogzorg. € 100 per behandelend 
oog (éénmalig)
Podologische zool: bij aankoop van zolen 
vervaardigd door een podoloog ontvang je € 15 
per zool elke twee jaar. 

Pedicure: tot € 24/jaar voor 65-plussers. 
Voor diabetes of obesitaspatiënten alsook 
voor personen die blind zijn, is er geen 
leeftijdsbeperking. 

Psychologische begeleiding, ook mindfulness: € 120 per jaar  
6 sessies x € 20).

Homeopathie, acupunctuur, chiropraxie, osteopathie: de maximaal 
voorziene tussenkomst voor deze geneeswijzen bedraagt samen € 60 
per jaar. 

Diabetes: tussenkomst van 50% in de aankoop van materiaal nodig 
bij de behandeling van suikerziekte en volledige terugbetaling lidgeld 
diabetesvereniging.  

Combineerbaar tot 150 euro per jaar
Logopedie: € 10 per sessie voor 100 behandelingen = € 1000  
(éénmalig voordeel en zonder leeftijdsbeperking).

Mucoviscidose, psoriasis, ziekte van Crohn, colitis ulcerosa: de 
tussenkomsten voor deze behandelingskosten kunnen onderling 
worden gecombineerd. De maximale tussenkomst bedraagt € 150  
per kalenderjaar.  

50% van de behandelingskost tot € 150 
per jaar, 100% voor het lidgeld bij een 
patiëntenvereniging
Medische apps: je ontvangt € 20 voor het gebruik van medische 
mobiele applicaties erkend door mHealthBelgium of voorgeschreven 
door een arts. 

Gezondheidstherapie voor kankerpatiënten: tussenkomst in de 
kostprijs van een schoonheidsbehandeling (schoonheidsspecialist 
erkend door het IFPC) en/of zorgmassage (zorgmasseur te vinden op 
www.massagefed.be of www.netwerkzorgmasseurs.be).  

Max. € 60 per jaar (6 beurten x € 10)
Haarprothese: indien je een tussenkomst krijgt vanuit de verplichte 
verzekering ontvang je € 50 extra. 

Materiaal gebruikt bij implantatie van prothesen: max. € 350 per 
ziekenhuisopname voor oplegkosten boven de 100 euro bij implantatie 
van prothesen en bij borstreconstructies

Verzorgingsmateriaal bij doorligwonden, sondagemateriaal en 
vloeibare voeding: tussenkomst van 50% in de aankoopprijs. 

Combineerbaar tot € 150 per jaar



 
 

VERBLIJVEN  
Dag- en nachtopvang voor ouderen: voor verblijf in 
een erkend dag- of nachtverzorgingscentrum aan € 3 
per dag of nacht met een max. van 100 verblijven per 
kalenderjaar.  

Tot € 300 per kalenderjaar 
Kortverblijf: als je mantelzorger tijdelijk niet voor je 
verzorging thuis kan instaan, kan je tijdelijk terecht in 
een erkende instelling voor kortverblijf.  
€ 20/overnachting. Max. 21 overnachtingen per 
kalenderjaar.

Herstelverblijf: voor het herstellen bij een ernstige 
ziekte of heelkundige ingreep. De tussenkomst kan 
enkel bij een verblijf in Liberty in Blankenberge en 
wordt hier rechtstreeks verrekend.  
€ 29 (€ 32 bij VT)/overnachting. Max. 60 
overnachtingen per jaar.

Rustverblijf: voor leden boven de 65 jaar met een 
chronische aandoening. De tussenkomst kan bij een 
verblijf in Liberty in Blankenberge of J-Club  
De Knapzak in Bohan.  
€ 15/overnachting. Max. 30 overnachtingen per jaar.

Verblijven invaliden en mindervaliden:  
€ 15/overnachting met een max. van twee keer zeven 
overnachtingen per jaar.

Dagondersteuning voor personen met een beperking:  
€ 3/dag voor max. 100 dagen per jaar.

Personenalarmsysteem: LM Plus biedt je de 
mogelijkheid om het noodoproepsysteem voordelig 
te huren. 

Ergotherapeutisch advies: tijdens een GRATIS 
huisbezoek gaat onze ergotherapeut na hoe we jouw 
zelfstandigheid in huis kunnen verbeteren. 

Lidgeld bijstandsorganisatie: leden die een 
persoonlijk assistentiebudget of persoonsvolgend 
budget ontvangen vanwege het VAPH en lidgeld 
betalen aan één van de bijstandsorganisaties (erkend 
door het VAPH) krijgen een tussenkomst van maximaal 
€ 50 per persoon en per kalenderjaar.

Dementie en nu: een psycho-educatiepakket dat 
gericht is op mantelzorgers van personen met 
dementie.  

Tussenkomst van 50% in de 
deelnameprijs.
Tussenkomst gezins- en bejaardenzorg: tot € 0,30 
per gepresteerd uur met een max. van € 60 per 
kalenderjaar.

THUISZORG

Respijthuizen en rooming-in: verblijft jouw kind  
(tot 18 jaar) in het ziekenhuis of respijthuis en je 
wil bij jouw kind verblijven, dan geeft LM Plus een 
tegemoetkoming tot € 140 per jaar. 

Onze vakantiecentra: Liberty in Blankenberge, J-Club in  
De Panne en J-Club De Knapzak in Bohan. Kamer en 
ontbijt voor individuen en gezinnen en verblijven  
op maat voor groepen.

Crejaksie: de jeugddienst van LM Plus organiseert leuke 
vakanties voor kinderen en jongeren in binnen- en 
buitenland. Als toemaatje ontvang je 20 euro zakgeld 
voor een zomervakantie. Meer info via www.crejaksie.be.

Jongeren die een monitorcursus willen volgen bij 
Crejaksie krijgen van LM Plus een tussenkomst van € 54.

Sportievak: onze partner in sportieve vakanties in 
binnen- en buitenland. Meer info via www.sportievak.be. 

Vakanties voor zieke en mindervalide kinderen:  
€ 22 of € 6,20 per overnachting. Voorwaarden en 
tussenkomst afhankelijk van de instelling. 

Speelplein en sportvakanties zonder overnachting:  
tot € 100 per jaar.

Jeugdvakanties/schoolactiviteiten met overnachting  
(extra muros): tot € 50 per jaar.



 
 Stephanie (36) is bewust alleenstaande mama 

van Annaëlle (2,5). In oktober vorig jaar kwam er 
een tweede spruit bij, Romée. Als enige ouder van 
haar dochters, staat Stephanie er toch niet alleen 
voor. Haar sociaal netwerk en de kraamhulp nemen 
regelmatig de zorg uit handen.

“Vaak krijg ik de opmerking: ‘Amai, chapeau dat je 
dat allemaal alleen doet’, maar dat is dubbel voor 
mij. Ik ervaar de zorg voor m’n kindjes niet als een 
last. Mama worden was een droom, dus ik geniet 
van elk moment samen. Wat niet wil zeggen dat ik 
niet eens kan vloeken of puffen.”

“Gelukkig ben ik goed omringd. ‘It takes a village 
to raise a child’, zeggen ze wel eens. Ik kan je 
vertellen dat je je ‘village’ echt wel nodig hebt. Of 
je nu alleen of met 2, bewust of onbewust voor het 
ouderschap kiest. Ik ben hierin geen uitzondering.”

Stephanie verhuisde recent naar het appartement 
boven het bedrijf van haar ouders. Ze zien elkaar 
dagelijks. “Het was eigenlijk mijn mama haar 
voorstel om naar hier te verhuizen, maar ik ben erg 
blij met de beslissing. Ik zou niet weten wat doen 
zonder hen.”

Wil jij net als Stephanie  
ook kraamzorg na je bevalling?
Vind meer info op de website 
www.i-mens.be/kraamzorg.

Gelukkig bestaat er ook kraamhulp. Stephanie 
stond erop dat haar vertrouwde kraamhulp Sharon 
opnieuw langskwam na de geboorte van Romée. 
“Het is fijn om Stephanie te zien evolueren als 
mama. Ik verwen haar graag met een gebakje of 
me-time moment, want dat verdient ze”, vertelt 
Sharon.

Zo kan Stephanie even zorgeloos genieten. “Een 
lang warm bad nemen, even bijslapen, mijn oudste 
dochter van school halen of eens alleen winkelen 
zonder baby ... Dat voelt echt als een uitstap. 
Ondertussen krijgt Romée een badje, is mijn huis 
proper en staat er eten op de tafel. Ik ga Sharon 
echt missen als de kraamzorg erop zit.”  

Stephanie geniet van de extra ondersteuning, maar 
vindt het toch moeilijk om hulp te vragen. “Ik geef 
toe dat ik er niet vaak gebruik van maak. Ik heb 
gekozen voor het bewust alleenstaand ouderschap, 
dus ik wil alles zoveel mogelijk zelf doen."

“Er is minder tijd voor ‘me-time’, maar ik zou het 
niet anders willen. Die momenten komen wel 
terug. Annaëlle startte net in de kleuterklas. Dat 
betekent meer tijd voor mij en Romée. En ook voor 
nieuwe leden van mijn ‘village’ of vangnet, want de 
‘playdates’ komen er ook aan.”

Goed  
omringd

Kraamhulp Sharon kwam  
opnieuw langs  
na de geboorte van Romée. 
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Ijzertekort?
Dit zijn de symptomen

Ken je Popeye nog? De stripfiguur die na het 
eten van een blik spinazie plots ijzersterk wordt. 
Hoewel Popeye nooit echt heeft bestaan, is er 
enige waarheid te vinden in zijn voedingskeuzes. 
Waarom? Spinazie bevat heel wat ijzer en 
dat laatste is belangrijk voor de vorming van 
hemoglobine, een onderdeel van rode bloedcellen. 
Rode bloedcellen zijn dan weer nodig om zuurstof 
door ons lichaam te vervoeren of koolstofdioxide 
af te voeren. Verder hebben we ook ijzer nodig 
om in onze cellen energie te produceren en 
draagt het bij aan een normale werking van het 
afweersysteem. Kortom, ijzer zorgt voor een sterk 
en gezond lichaam. Een tekort aan ijzer vermijd je 
dus best, maar hoe herken je de symptomen van 
een ijzertekort?

Je huid is bleker dan normaal 
Doordat ijzer belangrijk is voor de vorming van 
hemoglobine, een onderdeel van rode bloedcellen, 
zorgt het bestanddeel ook voor kleur op je wangen 
en huid. Een gebrek aan ijzer in je lichaam, kan er 
dus toe leiden dat je huid er bleker uitziet.

Je hebt altijd koude handen en voeten 
Voelen je vingers en tenen vaak koud aan? Als 
je ijzerniveau niet op peil is, bevat je bloed 
ook minder zuurstof. Omdat er minder zuurstof 
aanwezig is, wordt het eerst naar alle essentiële 
organen zoals je hersenen, nieren, lever, hart 
en longen gestuurd. Met als gevolg dat er dus 
minder bloedtoevoer is naar je handen en voeten, 
waardoor ze koud aanvoelen.

Je hartslag is ongewoon hoog 
Omdat er minder zuurstofrijk bloed in je lichaam 
aanwezig is, versnelt je hartslag om aan de vraag 
naar zuurstof te kunnen voldoen.

Je bent altijd moe 
Slaap je voldoende, maar blijf je moe? Dan is 
er een kans dat je te weinig ijzer in je lichaam 
hebt. Er is dan waarschijnlijk niet genoeg ijzer 
beschikbaar voor je rode bloedcellen om zuurstof 
te transporteren of koolstofdioxide af te voeren. Dat 
zorgt uiteindelijk voor vermoeidheid. 

Wat kan je doen?  
Breng variatie in je dieet door meer ijzerrijke 
voeding zoals vlees, vis, gevogelte of groene 
groenten te eten. Merk je geen verbetering, dan is 
het aangeraden om bij je huisarts langs te gaan 
voor een bloedafname. 



Webinar  
Halftijds moederen  
22 mei 2023 

Webinar  
Eet als een expert mini  
23 maart 2023 | 20.00 uur 

Anne Cornut is sinds 2019 halftijds ouder: ze ziet 
haar kinderen een week wel en een andere week 
niet. Haar nieuwe liefde Gil heeft twee kinderen. 
Samen verbouwen ze een huis waar ze een groot, 
nieuw nest willen maken. Tot die plek klaar is, 
pendelt Anne heen en weer tussen huizen en 
gezinnen, al dan niet met kinderen. Anne deelt 
haar avonturen dagelijks op Instagram via haar 
profiel @mamavanvijf. Ze schreef ook het boek 
‘Halftijds moederen’, waarin ze openhartig 
vertelt over het wel en wee van de weg die ze 
aflegt. Over het leven in een tussenfase, met 
veranderende verantwoordelijkheden en nieuw 
verworven vrijheden. Over het goochelen met 
agenda’s, over loslaten en persoonlijke groei, 
over schakelen en keuzes maken, en over het 
waarderen en genieten van de momenten waarop 
alles – al is het maar voor even – in de juiste 
plooi valt. Valt het mee om zo’n kroostrijk gezin te 
managen? En hoe blijf je in touch met jezelf?

Anne vertelt het je zelf tijdens dit webinar 
op maandag 22 mei 2023. Wens je je al in te 
schrijven? Stuur gerust een mailtje naar  
gvo@LMPlus.be. 

Op donderdag 23 maart vertelt prof. dr. Eline Tommelein via een gratis webinar meer over haar boek Eet als een 
expert mini. Het webinar neemt je mee voorbij de mythes, hypes en zwart-witstellingen over voeding bij jonge 
kinderen. Eline Tommelein vertelt eerlijk over borst- en flesvoeding, de uitdagingen van de eerste hapjes en zal een 
hart onder de riem steken bij peutergedrag.

Het webinar (en eveneens haar boek) vertaalt wetenschap naar eenvoudige praktische tips en duidelijke 
infographics. De informatie is onafhankelijk en objectief, zonder oordeel en met heldere uitleg. Aan de hand van 
wetenschappelijk onderbouwde info zal Eline Tommelein samen met jou op zoek gaan naar een manier om vol 
vertrouwen je kindje op te voeden, op een manier die past bij jouw gezin.

Info en inschrijven via www.LMPlus.be 

© Selina De Maeyer

Wanneer?  
Maandag 22 mei 2023

Waar?  
Live vanuit je woonkamer.

Wanneer?  
Donderdag 23 maart  
om 20.00 uur

Waar?  
Live vanuit je woonkamer.

ACTIVITEITEN
KALENDER

Leen 
Dendievel
Op woensdag 3 mei 2023 kan je een 
lezing volgen van actrice, consulent 
psychologie en schrijfster Leen 
Dendievel. De afgelopen twee jaar waren 
voor iedereen pittig. Meer dan ooit is 
er de nood om gevoelige onderwerpen 
aan te snijden. Om die reden trekt Leen 
Dendievel het land rond om lezingen te 
geven rond mentale gezondheid. Tijdens 
de lezing gaat Dendievel samen met 
het publiek op zoek naar antwoorden 
op de vragen die hen bezighouden. 
Onderwerpen zoals euthanasie, afscheid 
nemen, familiebanden en angstaanvallen 
komen aan bod.

Wens je je al in te schrijven? Stuur gerust 
een mailtje naar gvo@LMPlus.be.

Lezing 
Woe 3 mei 2023

Wanneer?  
Woensdag 3 mei 2023

Waar?  
Howest Hogeschool,  
Sint-Jorisstraat 71, Brugge



Een nieuw jaar 

met tal van nieuwe 
arrangementen !  

Liberty
18

Geen betere plek om te genieten van de eerste 
zonnestralen dan de Noordzeekust. Lange 
strandwandelingen met het hele gezin. Fruits de 
mer voor de fijnproevers. Zingen en swingen op 
de mooiste klassiekers. Haal je inspiratie uit ons 
voorjaarsaanbod van nieuwe arrangementen en 
tel af naar een fantastisch verblijf. 

07/04 - 10/04 
Paasweekend (3 nachten)

10/04 - 16/04  
Paasvakantie (minimum 3 nachten  
vrij te kiezen in deze week) 
Kind gratis tot 11 jaar (1 per volwassene)

01/05 - 05/05 
Cruise “love boat” (4 nachten)

18/05 - 21/05 
Havenfeesten (3 nachten))

22/05 - 26/05 
Lachen = gezond (4 nachten)

29/05 - 02/06 
Hommage Will Tura (4 nachten)

02/06 - 09/06 
Lente - promo-week (6 nachten + 1 gratis)

09/06 - 12/06 
Lente - Verwenweekend (3 nachten)

12/06 - 16/06 
Liefde voor muziek met Margriet Hermans  
(4 nachten)

12/06 - 16/06 
Weekend Fruits de mer (2 nachten) Aankomst 
namiddag, vertrek voormiddag

26/06 - 30/06  
Digitale midweek (4 nachten)

30/06 - 02/07 
Fiets – wandelweekend (2 nachten)

Meer  
info & prijzen kamers ,  

studio’s & arrangementen  
zie onze  

vernieuwde website:  
www.liberty-blankenberge.be



Wist je dat?
Antibiotica:  
wanneer wel en niet?
Antibiotica zijn geneesmiddelen die werken tegen 
infecties veroorzaakt door bacteriën. Ze zijn enkel 
doeltreffend als ze op een correcte manier gebruikt 
worden. Nog te vaak worden ze ingezet wanneer dat 
niet nodig is, zoals voor virale infecties (denk aan griep 
of een verkoudheid). Bij overmatig gebruik worden 
bacteriën steeds resistenter tegen antibiotica en wordt 
het bijgevolg moeilijker om (ernstige) bacteriële infecties 
te bestrijden. Wil jij je inzetten voor een beter gebruik 
van antibiotica? Wordt dan een antibiotic guardian via 
antibioticguardian.com.

Meer weten over een correct 
antibioticagebruik?
Ga naar onze gezondheidsblog  
www.lm.be > Gezondheidsblog of raadpleeg  
onze brochure ‘Correct antibioticagebruik’.

Scan de QR-code

Oeps, je ledenbijdrage 
vergeten te betalen?
Maak er alsnog werk van, misschien is het nog 
niet te laat.
Betaal je je ledenbijdrage gedurende  
24 maanden niet, dan wordt je aansluiting 
voor onze aanvullende voordelen en diensten 
stopgezet. Ook je eventuele aansluiting bij onze 
andere verzekeringen wordt stopgezet, ook al 
betaalde je wél je premies. Wanneer je opnieuw 
wenst aan te sluiten voor de aanvullende 
voordelen en diensten doorloop je een wachttijd 
van 24 maanden alvorens je terug van onze 
voordelen en diensten kan genieten. Meteen na 
je heraansluiting kun je je opnieuw aansluiten 
voor andere verzekeringen.  
In sommige situaties wordt die wachttijd echter 
wel ingekort tot 6 maanden.
Neem voor meer informatie contact op met je 
ziekenfonds, we helpen je graag verder.

En, hoe gaat het  
met jouw gezondheid?
Handige webapplicatie ‘het Gezondheidskompas’ 
helpt je om gezondheidsrisico’s aan te pakken
Al meer dan 38.000 Vlamingen vulden het 
Gezondheidskompas in, de online applicatie waarmee 
je je gezondheidsrisico’s kan inschatten zoals diabetes 
en hart- en vaatziektes. Je vult er een wetenschappelijk 
onderbouwde vragenlijst in die peilt naar levensstijl, 
erfelijke factoren en eerdere gezondheidsproblemen. 
Daarnaast krijg je er ook advies waarop je kan letten 
voor een (nog) gezondere levensstijl. Bovendien 
geeft het kompas aan wanneer een verdere opvolging 
wenselijk is. Via het platform e-Health kan je het 
resultaat rechtstreeks aan je huisarts bezorgen.
Een initiatief van de Vlaamse overheid, in nauwe 
samenwerking met de Diabetes Liga en andere 
Vlaamse partnerorganisaties.  

Benieuwd naar jouw gezondheidsrisico’s?  
Vul jouw gezondheidskompas in via  
www.gezondheidskompas.be!

  

?
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Wat doet 1 maand zonder 
alcohol met je lichaam?
Je gaat er vanzelf beter uitzien: in alcohol zitten 
veel calorieën en het consumeren ervan leidt tot 
dehydratatie. Je zal het sowieso merken aan je huid en 
misschien zelfs aan je weegschaal!

Je krijgt meer energie: alcohol is niet alleen een 
kalmerend middel dat je wat slaperig maakt. Het verstoort 
je slaapcyclus, namelijk je diepe slaap. Bovendien spaar 
je je lever met een alcoholvrije maand, waardoor die weer 
meer reserve heeft voor andere belangrijke zaken zoals 
het omzetten van voedsel in energie of het opslaan van 
vitamines en mineralen.

Betere stofwisseling: uit onderzoek blijkt dat het 
glucoseniveau in je lichaam gemiddeld daalt met 16% 
wanneer je een maand geen alcohol drinkt. Bijgevolg 
heeft het dus een positief effect op het suikergehalte in je 
bloed, wat dan weer de kans op diabetes verkleint.
Doe mee aan Tournée Minérale in februari 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

3
4



20

Een dikke maand geleden trapten we 2023 af. Voor velen ging 
dat gepaard met een heleboel goede voornemens. Gewicht 
verliezen spant dan ook jaarlijks de kroon als een van de 
populairste. Tegenwoordig bestaan er heel wat hulpmiddelen om 
te vermageren, zoals mobiele applicaties. Maar helpen mobiele 
applicaties echt om die overtollige kilo’s kwijt te raken?

Vermageren lijkt eigenlijk eenvoudig: minder calorieën opnemen 
dan je lichaam nodig heeft, waardoor je lichaamsvet zal 
verdwijnen. Hoeveel calorieën je lichaam mag innemen om te 
vermageren, is onder andere afhankelijk van je lengte, gewicht 
en levensstijl en kan gemakkelijk berekend worden door mobiele 
applicaties. Werken die eenvoudige berekeningen van mobiele 
applicaties om op lange termijn gewicht te verliezen? Dat is wat 
een team van wetenschappers uit Singapore zich afvroeg. 

De onderzoekers gingen na hoeveel gewicht personen verliezen 
die mobiele apps gebruiken om af te vallen. Ze bestudeerden  
16 verschillende interventiestudies met in totaal  
2.870 deelnemers. Bij een interventiestudie doet de onderzoeker 
iets dat het leven van een groep deelnemers beïnvloedt 
(interventiegroep). Vervolgens worden de effecten van die 
interventie vergeleken met een andere groep deelnemers die de 
interventie niet ondergingen (controlegroep). In de 16 studies 
kreeg een deel van de deelnemers met overgewicht telkens een 
mobiele applicatie als hulp om af te vallen. 

Uit de studies bleek dat na 3 maanden het gemiddeld 
gewichtsverlies van de personen die apps gebruikten  
2,2 kilogram was. Na 12 maanden was dat 1,6 kilogram. 
Bovendien noteerden de onderzoekers geen merkbare 
verbetering in het gehalte aan vetten en suiker in het bloed van 
de deelnemers. Daaruit besloot het team van onderzoekers 
dat mobiele applicaties op lange termijn een vrij beperkt 
gewichtsverlies opbrengen en de gezondheid niet verbeteren. 

Gewicht verliezen is namelijk meer dan een eenvoudige 
rekensom met calorieën. Op lange termijn spelen motivatie, 
discipline, gedrag en verleiding een even grote rol. Mobiele 
applicaties kunnen die aspecten niet zo gemakkelijk opnemen 
in hun algoritmes. Het gebruik van mobiele applicaties als 
behandeling voor overgewicht is in dat opzicht dus eerder 
ontgoochelend.

Wat werkt wel? Een goed evenwicht tussen gezond eten en 
voldoende beweging. Met dat bewegen helpen we jou bij LM Plus 
graag verder! 

Bron: Gezondheid en Wetenschap

  
Factcheck: 
Kan je gewicht  

verliezen  
met een mobiele  

applicatie?

Vergeet je 
sportprikkel niet 
aan te vragen!
Bewegen is gezond voor iedereen 
en daarom geven we wie aan sport 
wilt doen een financieel duwtje in 
de rug. Je ontvangt niet alleen een 
terugbetaling van 25 euro, maar ook een 
sportwaardebon van 25 euro. Wie jonger 
is dan 18 jaar krijgt een terugbetaling 
van 35 euro. 

Wat moet je doen? 

Je ontvangt de terugbetaling als je 
lid-, aansluitings-, inschrijvings- of 
abonnementsgeld aan een erkende 
sportclub, erkende sportdienst of 
erkende sportinfrastructuur  
(bv. zwembad) betaalt. Laat het formulier 
‘terugbetaling sport’ invullen door je 
sportclub en bezorg het daarna aan een  
LM Plus-kantoor in je buurt. 

Het formulier vind je terug via  
www.LMPlus.be/ Documenten/ 
Terugbetaling sport.

 
Ben jij van plan  

om meer  
te sporten  
in 2023? 



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

www.denkfoud.be

Ouderen kosten 
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Hou je mond

met het ABC van een goede 
mondgezondheid

gezond...
We poetsen dagelijks onze tanden en denken er vaak niet meer bij na. Maar 
een goede mondzorg ligt aan de basis van een gezonde geest in een gezond 
lichaam. Daarom is het belangrijk er af en toe wél bewust mee bezig te zijn. 
Met het (bijna complete) ABC van een goede mondgezondheid helpen we je 
graag op weg!

Aandoeningen
Als je je tanden onregelmatig poetst, kan tandplak zorgen voor het ontstaan 
van tandbederf en tandvleesaandoeningen, zoals gaatjes of een ontsteking. 

Bloedend tandvlees
Bloed je tandvlees? Dan is je tandvlees ontstoken. De ontsteking wordt 
veroorzaakt door bacteriën in tandplak. Goed blijven poetsen en flossen!

Controle
Ga minstens 1 keer per jaar op controle bij je tandarts. Ben je 18 jaar oud en 
sla je je jaarlijkse tandartsbezoek over? Dan krijg je minder terugbetaald via je 
ziekenfonds. Meer info hierover vind je op www.LM.be  > Terugbetalingen

Dag van de mondgezondheid 
Wist je dat er elk jaar een 'Dag van de mondgezondheid' is?  
Wil je meer weten? Check dan zeker www.gezondemond.be! 

Eten
Kies gezonde tussendoortjes: rauwe groenten, vers fruit, magere 
ongesuikerde melkproducten of een belegde boterham. Zin in koek?  
Kies dan voor een koek rijk aan voedingsvezels en relatief arm aan vet,  
suiker en natrium. 

Flossen
Reinig na het poetsen de ruimte tussen de tanden met flosdraad, 
tandenstokers (geen cocktailprikkers) of kleine borsteltjes. 

Gaatjes (cariës)
Bacteriën in tandplak zetten suikers en andere koolhydraten om in zuren.  
Die zuren tasten het glazuur van je tanden aan en dat veroorzaken gaatjes.
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Hoeveelheid tandpasta
0-2 jaar: rijstkorrel, 2-6 jaar: erwt, +6 jaar: 1-2 cm

Implantaten
Kronen en bruggen op tandimplantaten worden best 
schoongemaakt met een tandenborstel en tandpasta en 
de tussenruimtes met ragers.

Kauwen
Kauw goed op je eten. Hierdoor verhoogt de 
speekselproductie waardoor zuren in je mond 
geneutraliseerd worden.

Leeftijd
Zodra het eerste melktandje doorkomt, start je met 
poetsen. Gebruik tot 6 jaar een tandpasta zonder 
fluoride. 

Methode
Zet je manuele borstel of elektrische borstel met lange 
kop schuin in een hoek van 45° op je tanden tot tegen de 
tandvleesrand. Poets je met een ronde elektrische kop? 
Volg dan de vorm van je tanden en zorg dat je over het 
volledige tandoppervlak tot over de tandvleesrand gaat.

Napoetsen
Poets tot de leeftijd van 10 jaar minstens 1 keer per dag 
de tanden van je kinderen na.

Orthodontie
Orthodontie zorgt ervoor dat scheve tanden een mooie 
en rechte rij vormen door middel van een beugel of 
blokjes. Vaak duur, maar gelukkig kan je rekenen op een 
terugbetaling! Check www.LM.be  > Terugbetalingen

Poetsen
Poets minstens 2 maal per dag gedurende minstens  
2 minuten je tanden, maar doe dat liefst niet meteen na 
het eten.

Q-time
Tandenpoetsen kan een uitdaging zijn voor kleine 
kinderen, daarom ontwikkelden we speciaal voor hen een 
poetskalender om er samen een leuk moment van  
te maken: www.LM.be > brochures > poetskalender

Roken
Alles wat direct in aanraking komt met tabaksrook kan 
schade oplopen, dus ook je tanden. Van roken worden 
je tanden geel en krijgt je adem een vieze geur.  
Op www.LM.be  > Gezondheidsblog vind je allerlei tips 
en informatie rond rookstop.

Spoelen
Spoel je mond steeds met water na het eten. Ook 
magere, ongesuikerde melkproducten beschermen je 
tanden na de maaltijd.

Tong
Vergeet je tong niet te poetsen. De meerderheid  
van bacteriën die op je tong zitten, zorgen voor een  
slechtruikende adem.

Volgorde
Je poetst je tanden van links naar rechts (of omgekeerd), 
buiten – binnen en als laatste bovenop. 

Wisselen
Om de 3 maanden. Een nieuwe tandenborstel verwijdert 
ongeveer 30% meer tandplak dan een oude tandenborstel. 

Zero of light frisdrank
Hoewel dergelijke frisdranken geen of weinig suikers bevat, 
zijn ze erg zuur en is dat nadelig voor je tanden. Kies voor 
water of melk! 

Check onze gezondheidsblog op  
www.LM.be  > Gezondheidsblog 

Raadpleeg onze brochures rond tandzorg.
 

Scan de QR-codes 

 
Meer tips  
en info? 



Neem 5 keer deel en 
spaar voor 
het LM-wielertenue

Win een 
Ridley koersfiets, 
een fietsvakantie 
met Kortweg of 
een van de vele 
andere prijzen

20
23

10 JAAR

6 MEI BELGIAN CYCLING RIDE TUBEKE 20 MEI ALTEBRA MUUR CLASSIC OPHASSELT 3 JUNI PRO CYCLO CLASSIC VOSSEM  
17 JUNI LES COLLINES ZOMERGEM 15 EN 16 JULI LEDEGANCKTOCHTEN EEKLO 29 EN 30 JULI ROCHUS CLASSIC OOSTERZELE  

5 EN 6 AUGUSTUS JURGEN VANDEWALLE BIORACER CLASSIC ICHTEGEM 13 AUGUSTUS MILITAIR KAMP LABEL GROBBENDONK  
9 EN 10 SEPTEMBER ALLGRO-LIVINUSBIKE SINT-LIEVENS-HOUTEM 17 SEPTEMBER TOER TER ENGELEN MAASEIK
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