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Nina Mouton over de  
gebeurtenissen die  
haar gevormd hebben
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GA OP KAMP MET 
CREJAKSIE EN LEEF 
JE DEZE ZOMER UIT!
Ontdek al onze zomerkampen op crejaksie.be

LM-leden krijgen € 25 per kalenderjaar 

terug bij een binnenlands Crejaksiekamp

Boek en betaal je zomerkamp voor 1 mei 
en geniet van € 12 vroegboekkorting

Met je broer(s) of zussen op zomer-kamp? Dan krijgen zij € 13 korting!

Let op: Bovenstaande kortingen zijn enkel geldig voor vakanties met overnachting

Als je lid bent van LM krijg je ook 
voor elke deelname € 20 zakgeld

Nieuw
Een nieuw jaar, een nieuw LM-magazine. Zoals je ziet  
hebben we ons ledenblad in een volledig nieuw kleedje ge-
stoken. Met nog pakkender verhalen, interviews en service- 
berichten. Zelfs de naam is nieuw. ‘Moment’ verwijst naar 
alle levensmomenten, waar onze hele dienstverlening als  
ziekenfonds rond draait: van de geboorte, over de jeugd- 
jaren, de weg naar volwassenheid en later het senioren-
schap.

In dit eerste LM-magazine in onze nieuwe stijl laten we 
buitengewone mensen aan het woord en focussen we op 
bijzondere momenten. We zijn trots dat niemand minder dan 
schrijver Herman Brusselmans in 2023 iedere editie een 
column verzorgt over zijn nakende vaderschap. Psycholoog 
en auteur Nina Mouton praat openhartig over haar echt-
scheiding. We laten ook een moedig koppel aan het woord 
dat alles liet vallen, op de fiets sprong en de Scandinavi-
sche landen afreisde. Ook onze ondernemers blijven in de 
kijker staan, maar deze keer gaan ze met elkaar in gesprek. 
In 2023 zetten we als gezondheidsfonds nog meer in op 
duurzaamheid en presenteren we een vaste rubriek rond 
ecologisch leven. We starten met een lekker recept én je kan 
het kookboek winnen.

Neem een moment voor jezelf om rustig door dit vernieuwde 
LM-magazine te bladeren. Ik wens iedereen fantastische en 
gezonde momenten in 2023 en veel leesgenot! 

Cathy De Waele
Algemeen directeur,
LM Oost-Vlaanderen
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Maak lekkere croquetas!
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Herman Brusselmans
vertelt over het vaderschap

Eenzaamheid bij ouderen
Interview met Prof. De Witte (VUB)
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JEUGD
VOORDELEN

REMGELD VOOR KINDEREN JONGER DAN 7 JAAR 
Kinderen tot 7 jaar met een geldig Globaal Medisch 
Dossier, krijgen een terugbetaling van het remgeld.  
Dit betekent dat een bezoek aan een geconven- 
tioneerde huisarts of arts-specialist volledig gratis is.

LOOPFIETS, STEP OF SWIMHERO voor tweejarigen
LM wil kinderen al op jonge leeftijd in beweging zetten. 
Daarom schenken we elke aangesloten tweejarige een 
loopfiets, step of leuke zwemvest (SwimHero).

SPEELPLEINEN EN SPORTVAKANTIES
Neemt je kind tijdens de schoolvakanties deel aan een 
speelpleinwerking of sportvakantie (zonder over- 
nachting)? Dan krijg je tot 100 euro per kalenderjaar 
terug. De tussenkomst is 5 euro per dag voor maximaal 
20 dagen.

JEUGDKAMPEN
Kinderen en jongeren van 2 tot 18 jaar die tijdens een 
schoolvakantie deelnemen aan een jeugdkamp krijgen 
een tussenkomst tot 50 euro per kalenderjaar (5 euro 
per overnachting). 

OP REIS MET DE KLAS
Wie meer dan één schooldag op reis gaat met de klas 
krijgt een tussenkomst tot 50 euro. De tegemoet- 
koming bedraagt 5 euro per overnachting, tot 10  
overnachtingen per kalenderjaar. Alle schoolreizen met 
overnachting komen in aanmerking. Voor kleuters geldt 
deze tussenkomst ook zonder overnachting.

JEUGDBEWEGING
Is je kind lid bij de Chiro, Scouts of een andere erkende 
jeugdbeweging? Dan betaalt LM jaarlijks 15 euro van 
het lidgeld terug. 

GRATIS VERZEKERING: Denta plus  
en Hospitaal-plus
Kinderen jonger dan 8 jaar kunnen zich gratis aan- 
sluiten bij de tand- en hospitalisatieverzekering.
 

ORTHODONTIE
Een beugel voor je kind is duur. Daarom voorziet LM een 
extra tegemoetkoming van maar liefst 1050 euro, 
bovenop de wettelijke ziekteverzekering. 

LOGOPEDIE 
LM geeft een tussenkomst van 10 euro per zitting, 
maximaal 100 zittingen of tot 1000 euro per LM-lid.  
Dat wanneer er geen terugbetaling is voorzien in de  
wettelijke ziekteverzekering of het aantal terug- 
betalingen is opgebruikt. 

BEHANDELING PLASPROBLEMEN
BIJ JONGEREN
LM komt voor 50% tussen in de behandeling op voor-
schrift van een arts. De maximale tussenkomst  
bedraagt 100 euro voor jongeren tot en met 18 jaar. 

WAARDEBON VOOR HERBRUIKBARE  
MENSTRUATIEPRODUCTEN
Iedere vrouw, die recht heeft op het groeipakket, krijgt 
van LM een waardebon voor het aankopen van her-
bruikbaar menstruatiemateriaal in de LM Zorgshop. De 
menstruatiebon bedraagt 30 euro per twee jaar. 

CREJAKSIE, DE JEUGDDIENST VAN LM
Skiën, knutselen of naar de alpacaboerderij? Crejaksie 
biedt de meest uiteenlopende en straffe vakanties! 
Daarnaast organiseert Crejaksie vakanties voor 
mensen met een beperking. Bekijk het volledige over-
zicht op www.crejaksie.be. Lid bij LM? Dan mag je  
rekenen op een flinke korting. Altijd al gedroomd om 
zelf monitor te zijn? Crejaksie organiseert opleidingen 
om animator te worden. Onze jonge LM-leden krijgen  
54 euro terug van het cursusgeld voor deze opleiding. 

SUPERPROMO CREJAKSIE
Leden die deelnemen aan een binnenlandse vakantie 
van Crejaksie krijgen 25 euro terug per kalenderjaar.

ZAKGELD CREJAKSIE OF SPORTIEVAK
Kinderen of jongeren die deelnemen aan een zomer- 
vakantie georganiseerd door de jeugddienst Crejaksie 
of Sportievak krijgen bij elke deelname 20 euro  
zakgeld.

VAKANTIE VOOR ZIEKE KINDEREN EN 
KINDEREN MET EEN BEPERKING
LM biedt een vergoeding van 22 euro per overnachting 
aan kinderen van 2 tot 18 jaar die lijden aan kanker,  
mucoviscidose, suikerziekte of obesitas en deelnemen 
aan een specifiek voor hen ingerichte vakantie. Jaarlijks 
worden maximum veertien overnachtingen vergoed. 
Ook kinderen met een verhoogde kinderbijslag en 
tegemoetkoming hebben hier recht op.

PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING
KINDEREN EN JONGEREN
Steeds meer jongeren krijgen te maken met psycho- 
logische problemen. Om professionele hulp toeganke-
lijker te maken, geeft LM een tussenkomst tot 120 
euro aan kinderen en jongeren voor psycho- 
logische begeleiding.

SPORTPRIKKEL EN SPORTWAARDEBON
Tot 18 jaar krijg je elk kalenderjaar tot 35 euro terug van 
LM als je gaat sporten en lid bent van een erkende 
sportclub. Bovendien krijg je ook onze Let’s Move  
waardebon van 25 euro. Deze waardebon kan je 
gebruiken voor het aankopen van sportartikelen in de 
LM Zorgshop. 

Voordelen
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https://www.lm-ml.be/nl/geconventioneerde-zorgverlener
https://www.lm-ml.be/nl/geconventioneerde-zorgverlener


“Je kunt wel degelijk 
uiteengaan en elkaar 

nog graag zien” 

Nina Mouton is psycholoog, psychotherapeut en auteur van de 
bestseller ‘Mild Ouderschap’ en scheert dezer dagen hoge toppen 
met haar nieuwste boek ‘Zelfzorg’. Op amper drie maanden tijd 

werden er maar liefst 20.000 exemplaren verkocht, een ongeloof-
lijk succes. “Het toont dat heel veel mensen openstaan voor echte 

zelfzorg. De tijd is er rijp voor”, aldus Nina. We vroegen haar in 
onze nieuwe rubriek naar de vijf momenten die het meeste impact 

hadden in haar leven.  

Mouton

Nina
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“Drie jaar geleden kon 
ik geen boek over 
zelfzorg schrijven; 
niemand had dat toen 
nodig” 

1. De geboorte van mijn kinderen  

— NINA: “Uiteraard, hoe cliché (lacht)! Het was super 
intens, het was alles wat alle moeders je erover zullen 
vertellen. Maar het moment dat zo’n ongelooflijke invloed 
heeft gehad op mijn moederschap, was wanneer Miro op 
zijn 2 jaar voor de zoveelste keer in de hoek vloog en mijn 
moederhart voor de zoveelste keer brak. Ik heb hem toen 
bij mij genomen en heb hem beloofd: “Vriendje, dit gaan we 
niet meer op deze manier doen.” Vanaf dat moment ben ik 
samen met mijn kinderen en hun vader beginnen zoeken 
naar een andere methode. Dat moment vormt voor mij 
een enorme ‘voor’ en ‘na’ in mijn moederschap. Het niet 
meer allemaal moeten weten in het moederschap en uit dat 
perfectionisme stappen. Ik ben Miro zo dankbaar dat hij is 
blijven aangeven wat niet de manier was om dingen te doen 
en om wat meer mijn gevoel te volgen. Vanaf dat moment is 
alles veranderd in mijn moederschap en heb ik zoveel meer 
zuurstof gekregen als moeder. Het hoefde allemaal niet 
meer zo perfect te zijn, ik mocht gewoon elke dag opnieuw 
zoeken in mijn moederschap, met vallen en opstaan, en 
alles was oké.” 

2. De start van mijn eigen praktijk
— “Dat was het moment waarop ik mezelf, zeven jaar 

geleden, echt in mijn kracht heb gezet als psycholoog. Ik 
werkte eigenlijk als gezinsbegeleider, waar ik een diploma 
voor had. Ik was ooit psychologie beginnen studeren met 
het idee dat ik later een eigen praktijk zou starten, maar ik 
wist nooit goed welke doelgroep ik wilde bereiken of hoe 
ik dat ging aanpakken. En dan verhuisden we zeven jaar 
geleden van Waasmunster, letterlijk van onder de kerktoren 

uit het huis waar ik ben opgegroeid, naar Gent. Dat was zo’n 
bevrijding. In ons nieuwe huis was er beneden nog een extra 
ruimte die ik direct claimde als mijn toekomstige praktijk. 
Zes maanden later was het zover, ik was professioneel 
uit de startblokken geschoten. Vanuit die praktijk zijn de 
lezingen en het mild ouderschap, de zelfzorg en de online 
trajecten gekomen; het vormde echt het startpunt van mijn 
professioneel leven. Als mijn kinderen wat ouder waren 
kon ik bijstuderen voor psychotherapeut. Die momenten 
vormen samen een professionele ommezwaai die ik enorm 
koester. Eindelijk kon ik mijn eigen weg uitstippelen. Ik weet 
ook nog heel goed wie mijn eerste cliënt was, die afspraak 
vond plaats op de derde verjaardag van mijn jongste  
dochter, Loa. Elke keer ze verjaart word ik daar altijd weer 
even aan herinnerd…” 

3. Mijn twee boeken
—  “Het is enorm wat een boek doet met hoe de 

mensen je percipiëren. Dat heb ik echt gevoeld bij mijn 
eerste boek ‘Mild Ouderschap.’ De dag waarop mijn boek 
uitkwam, was een donderdag. De maandag daarop was 
ik in de publieke opinie opeens een ander persoon. Terwijl 
ik niets anders had gezegd en ik alles wat in mijn boek 
stond al jaren vertelde op mijn lezingen, op Instagram en 
in blogs. Maar toen had ik een boek geschreven. En plots 
was ik dé expert! Het is fantastisch als datgene waarvoor 
je met hart en ziel strijdt, dag in, dag uit, ineens een succes 
wordt. Het is de max, maar het is ook enorm  
overweldigend.  

                → 

Nina Mouton (37) is mama van Miro en Loa.
Je vindt haar nieuwste boek ‘Zelfzorg’ in de 
boekhandels.  
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OOK LM-TESTPERSOON WORDEN? 

Houd onze Instagram en Facebook  
(@lmziekenfonds.be) in de gaten  

voor meer toekomstige acties!
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“Sinds ik het Sissel Sitfit kussen 
gebruik, voel ik minder pijn in mijn 
onderrug en heb ik minder over- 
belasting in mijn rug. Door het kussen 
ga je automatisch een rechte  
houding aannemen zonder je daar-
voor te moeten forceren. Wanneer ik 
het kussen niet gebruik voel ik snel 
een vermoeidheid in mijn rug. Dit gaat 
heel snel weg bij het gebruik van de 
Sissel Sitfit. Het kussen op- 
blazen is gemakkelijk met het bijge-
leverd pompje, je moet juist even 
zoeken hoe hard je het kussen wilt 
voor een comfortabele houding.”  
 
Getest en goedgekeurd 
“De investering in zo’n kussen vind 
ik zeker zijn geld waard aangezien ik 
echt minder pijn in mijn rug heb. Ik 
raad het kussen iedereen aan; zowel 
mensen met als zonder rugklachten 
kunnen hun rug hiermee gezond 
houden.” 

 

Ook benieuwd naar de Sitfit? Neem een 
kijkje in de LM Zorgshop en krijg als lid 15% 
korting. 
 
WWW.LMZORGSHOP.BE 

Kelly (39): “Sinds corona 
werk ik van thuis uit, dat wil 
zeggen: 8 uur per dag aan de 
computer, zittend. Ik heb jaren 
last gehad van ischias (zenuw-
pijn met uitstraling naar het 
been) en onlangs hebben ze 
ook artrose gevonden tussen 
mijn ruggenwervel. Daarom is 
het voor mij dan ook uiterst 
belangrijk om een correcte 
zithouding te hebben.” 

Testpersonen

Sitfit Plus — € 45,95 / LM-lid: € 39,06

Prijs/kwaliteit    8

Werking/kwaliteit    8

Gebruikscomfort    9

Effect op houding   10

Algemeen    8

Pluspunten
+ Meteen een rechte houding
+ Geen vermoeidheid in de rug na      
lang aan de pc te zitten 
+ Handig om mee te nemen

Minpunten
- Koud gevoel in de winter

11

Soms kan mijn hoofd niet mee met wat er allemaal  
gebeurt: 20.000 verkochte exemplaren, de vijfde druk... Ik 
vind het echt geweldig dat mijn boodschappen zo worden 
opgepikt, want ik steek er zoveel energie in en vind het zo 
belangrijk dat mensen ze meekrijgen, zowel op het vlak 
van mild ouderschap als op het vlak van zelfzorg. Het is 
geen strijd meer die ik alleen moet leveren; er zijn zoveel 
mensen die door de boeken te lezen ook mee strijd  
leveren in hun gezinnen en mee de boodschap ver- 
kondigen. Daardoor voel ik een enorme gedragenheid. 
Het is echt de max. Het momentum was en is er ook. Alfie 
Kohn schreef een aantal jaar geleden al een boek over 
onvoorwaardelijk ouderschap, maar de tijd was er toen 
nog niet rijp voor. Nu is dat wel zo. Drie jaar geleden kon ik 
geen boek over zelfzorg schrijven; niemand had dat toen 
nodig. Maar na een pandemie hebben mensen daar toch 
blijkbaar nood aan.”  
 
4. Ernstig verbrand worden op 2,5 jaar  

— “In mijn boek over zelfzorg heb ik het over de blauwe 
plekken die we allemaal hebben. Iedereen van ons draagt 
wel blauwe plekken met zich mee: kwetsuren die we op-
lopen als kind die verklaren waarom we op een bepaalde 
manier reageren als volwassene. Door die blauwe plekken 
op te lopen, leerden we als kind dat de wereld niet altijd 
een veilige plek is. Op mijn 2,5 jaar liep ik ernstige brand-
wonden op en dat moment vormde voor de hele familie 
een enorme voor en na. Het gebeurde heel plots. Ineens 
moest ik drie weken in het ziekenhuis liggen en lange 
operaties ondergaan, waardoor ik een heel angstig kind 
werd, vertelde mijn moeder. Ik ontwikkelde een enorme 
verlatingsangst, wat te verklaren was doordat mijn moeder 
niet mee mocht naar de operatiezaal. Ik ging bijvoorbeeld 
nooit meer logeren bij mijn oma, al deed ik dat daarvoor 
wel vaak. 

 

“Plots moest ik  
vechten voor mijn  
leven”

 
Ik wilde vooral veel thuis zijn, waar het veilig was. Mijn 
moeder legde altijd heel openlijk uit waarom ik ineens niet 
meer wou gaan logeren en linkte het aan de gebeurtenis. 
Maar als je zo jong bent, kun je zoiets nog niet zelf in  
woorden vatten, wat net belangrijk is bij traumaverwerking. 
Alles deed pijn en was lastig. Het vormde een aardbeving. 
Ik was bijna dood, omdat de brandwonden zo ernstig  
waren dat ze me bijna uitdroogden, een veelvoorkomend 
probleem bij heel jonge kinderen met zware brand- 
wonden. Ik heb bloedtransfusies gekregen, een primeur in 
die tijd, wat me er heeft doorgehaald. Het is een ongeloof-
lijk traumatiserende gebeurtenis geweest die me letterlijk 
en figuurlijk heeft getekend. Plots moest ik vechten voor 
mijn leven. Die verlatingsangst heeft me nog lang parten 
gespeeld in mijn latere leven in liefdes- en vriendschaps-
relaties. Ik wou het goed doen, zodat ik zeker niet verlaten 

zou worden. Zo’n trauma kan dus enorm doorwegen op 
verschillende vlakken zonder dat je je ervan bewust bent of 
de link met de oorzaak altijd helder kunt maken.” 
 
5. De scheiding met mijn ex-man 

— “Het kan zijn dat ik nu begin te huilen terwijl ik 
hierover vertel… Vorig jaar in de zomer zijn mijn man en ik 
gescheiden, omdat we écht gekozen hebben voor de  
relatie die er nog was. Voor mij was de liefdesrelatie op, 
maar we hadden en hebben nog altijd een heel mooie 
vriendschapsrelatie, wat maakt dat we nu als vrienden en 
ouders van onze kinderen door het leven kunnen gaan. 
Vroeger dacht ik dat scheiden een mislukking was. Het is 
ook heel erg dubbel; je wilt je gezin niet kapotmaken. Veel 
mensen denken dat het een gemakkelijkheidsoplossing is, 
terwijl er zoveel heftige gesprekken en hard werk aan voor-
af zijn gegaan. Nu zie ik het als een viering van de liefde 
die er nog is. Je kunt wel degelijk uiteengaan en elkaar nog 
graag zien. Je kunt elkaar nog het licht in de ogen gunnen. 
Je moét niet vechten. Niet alles moet op zijn om uit elkaar 
te gaan. Waren we samengebleven, dan was het uit- 
gelopen op wij die elkaar niet meer graag op een vriend-
schappelijke manier konden zien. Je moét niet vechten. 
Je kunt na een scheiding ook een andere soort relatie 
aangaan, al behoort dat, denk ik, nog tot de onbeschreven 
paden. Voor mij is het ook nooit een keuze geweest, je 
‘kiest’ er niet voor. Ik ben niet getrouwd om te kunnen 
scheiden (krijgt het moeilijk). Ik weet nu ook niet waarom 
dit me nu zo hard pakt. Het wordt nog te vaak als een  
mislukking gezien of aangevoeld. Nee, voor mij is mijn  
huwelijk gelukt. Kijk, nu weet ik waarover mijn volgende 
boek kan gaan (lacht).” 
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Menstruatiebroekje 
voor tieners

Selenacare 
Ziet eruit als gewoon ondergoed maar 
kan veel meer: het biedt betrouwbare 
bescherming op lichte en gemiddelde 
menstruatiedagen – op school, thuis, 

onderweg of tijdens het sporten.  
Verkrijgbaar in blauw, grijs en zwart. 

Maten: 152, 158 en 164.
— € 11,86*
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LM Zorgshop

Het compacte plooibaar ontwerp van 
de Kaos Klapp stoel zorgt voor heel 
wat plaatsbesparing en maakt de 
stoel handig voor verplaatsingen. Je 
moet de stoel niet meer assem- 
bleren, plooi hem gewoon open en hij 
is meteen klaar voor gebruik! Maak de 
stoel makkelijk proper door de gladde 
finish. De Klapp stoel is verkrijgbaar in 
eik natuur, eik zwart en beuk wit. 

Onze LM Zorgshop zet enkele producten in de kijker. Als lid van 
LM heb je op al onze producten 15% korting. 

Interesse? Surf naar lmzorgshop.be

02 iD pants PLUS — € 14,63*

01 Kaos Klapp stoel — € 228,65*

03 MyMitella bandage — € 4,67*

Wasbaar maandverband 
zwart

Selenacare 
Lekvrije bescherming voor middel- 

zware en zware dagen van je  
menstruatie. Comfortabel met druk-

knoopjes. Lekvrije, ademende en ultra 
dunne stof. 

— € 8,46*

Menstruatieondergoed  
hoge taille zwart

Selenacare
Lekvrij, antibacteriële bescherming,

ademend, zonder onaangename 
geurtjes. Beschermt tegen urine- of 
bloedverlies Verkrijgbaar in M, L, XL 

en XXL.
— € 21,21*

Menstruatieondergoed  
hipster beige

Selenacare
Ziet eruit als normaal ondergoed, 

maar heeft een geïntegreerde  
absorberende bescherming. 

Sterke absorptie, je voelt geen  
nattigheid. Verkrijgbaar in S, M en L.

— € 17,00*

Als lid van LM heb je op al 
onze producten 15% korting. 

WWW.LMZORGSHOP.BE 

Wasbaar inlegkruisje  
beige

Selenacare 
Lekvrije, ademende en ultra dunne 

stof. Geurpreventie en antibacteriële 
bescherming. Spoel uit onder koud 

water en was op 30°.
— € 4,67*

Menstruatiecup
Selenacare 

Betaalbaar en gaat jarenlang mee! 
Tot  8 uur lekvrij en voorkomt vaginale 

uitdroging.
Latexvrij & hypoallergeen.  
Verkrijgbaar in S, M en L.

— € 12,75*
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LM Zorgshop

Je kan deze producten 
aankopen met de LM- 

menstruatiebon* 
*Iedere vrouw, die recht heeft op het groeipakket, krijgt van LM een  

waardebon voor het aankopen van herbruikbaar menstruatiemateriaal in 
de LM Zorgshop. De menstruatiebon bedraagt 30 euro per twee jaar. 

Meer info via lmziekenfonds.be

*Ledenprijs

“De stoel past mooi in mijn  
interieur en is bovendien ook handig 
te reinigen, heel stabiel maar toch 
licht en compact”
– Laura, mama van Lucas (7 jaar) en Renée (8 maanden)

iD Pants PLUS zijn wegwerpverban-
den in de vorm van een broekje. Het 
is de ideale oplossing bij matig tot 
zwaar urineverlies. De iD pants kun-
nen gedragen worden zoals gewoon 
ondergoed. Deze producten com-
bineren comfort en discretie dankzij 
hun elastische tailleband en katoen-
aanvoelende buitenkant.

iD Pants is ook beschikbaar in de zwaardere 
absorpties: SUPER. iD pants PLUS is  
beschikbaar in de maten S t.e.m. XL

Met dit gekleurde en rekbare tapever-
band versier je in een handomdraai 
jouw gips. Het zeer elastische windsel 
kan zowel worden gebruikt om wond- 
en gaasverband te fixeren, om lichte 
ondersteuning te geven aan gewrich-
ten of als versiering om het gips heen.

Ook geschikt voor dieren bij het verbinden van 
een pootje!

*Ledenprijs

“Heel goede pasvorm. De opvang 
van urine is perfect en ook de reuk 
verdwijnt grotendeels”
– Magda (72 jaar)

“Mijn zoon zijn gips ziet er nu veel 
cooler uit”
– Pieter, papa van Milan (9 jaar)

1312



Misschien heb je ook al gemerkt dat steeds 
meer mensen aan winterzwemmen doen? 
Winterzwemmen is letterlijk blijven zwemmen 
in buitenwater tijdens de wintermaan-
den, van oktober tot ongeveer maart. De 
Winterzwemmers van Vosselare Put in Deinze 
plonzen al decennia in de oude arm van de 
Leie, of het buiten vriest of niet. Van jong tot 
iets ouder (het oudste lid is 86!), de volgende 
leden springen allemaal met plezier in het 
koude water omwille van de fysieke én mentale 
voordelen. “Het is een vorm van ontspanning, 
van gezondheid en ook van sociaal contact”, 
aldus Peter Kempers, bestuurslid van de 
Winterzwemmers.  

Het winter-
zwemmen zit in 
de lift en deze 
ijsberen doen 
mee 

M
ijn

 s
po

rt  In 2005 hebben we onze club ge-
sticht, omdat het aantal leden steeg 
en we voelden dat we toch een beetje 
moesten professionaliseren. Toen 
waren we met een 15 à 20 leden, 
vandaag zijn we met maar liefst 130 
leden, terwijl we nooit reclame heb-
ben gemaakt. Het winterzwemmen 
heeft toch wel een groei gekend de 
laatste decennia, misschien ook wel 
omdat het meer in de media komt. 
Het is een vorm van ontspanning, van 
gezondheid en ook van sociaal con-
tact. Concreet gaan we elke zondag 
gedurende de hele voormiddag in het 
water, met een redder die aanwezig is 
tussen 10 en 11 uur. Iedereen kan dus 
op zijn eigen tempo en ritme komen 
genieten, in volledige vrijheid. Een 
zondag is pas volledig als je gezwom-
men hebt.” 

— JO (86) “Ik doe al twintig jaar 
aan winterzwemmen, maar eigenlijk 
zwom ik als kind ook al in oktober en 
november. Als ik studeerde, nam ik 
ook altijd een koude douche. Ik zwem 
graag, maar ik heb een hekel aan een 
zwembad. Dat chloor, die warmte, 
vreselijk... Hier zit je tenminste in de 
natuur, tussen de vogels. Ik ben een 
echte buitenmens. Ik heb de oorlog 
meegemaakt, dan heb je ook een 
ander perspectief op de dingen. Wil 
je eraan beginnen, dan moet je het 
verstandig doen en het opbouwen 
vanaf september. Je doet het best 
ook wekelijks om je lichaam te onder-
houden. Ik doe het één keer per week, 
al zou ik vaker in het water duiken als 
ik dichterbij zou wonen, maar helaas 
heb ik daar niet voldoende tijd voor.”

— TREES (66) “Ik ga al vijfendertig 
jaar winterzwemmen. Als vroedvrouw 
heb ik altijd op de neonatologie en 
in de verloskamers gewerkt en liep 
daar de ene infectie na de andere op. 
Omdat ik medisch geschoold ben, 
had ik al gehoord van de voordelen 
van winterzwemmen en dat werd mijn 
reden om ermee te beginnen. Eerst 
in gletsjermeren in Zwitserland in de 
zomer, daarna ook thuis in de zwem- 
vijver. Vanaf dan heb ik nooit meer 
een keelontsteking of verkoudheid 
gehad, het verhoogt je weerstand 

enorm. Ik en mijn man zwemmen het 
liefst samen met de andere club- 
leden, omdat we elkaar hartverwar-
mend ondersteunen. Als we in het 
water gaan, is er een enorm samen-
horigheidsgevoel, iedereen is sterk 
voor elkaar. Naast het fysieke aspect 
is het ook superbelangrijk voor het 
mentale welzijn. Ik heb drie kinderen, 
een zoon en twee dochters, verloren. 
Onze zoon is op 26-jarige leeftijd uit 
het leven gestapt. Hij heeft hier in 
Vosselare Put vroeger regelmatig als 
redder gewerkt. 

“Je laat  
mentaal je 
zorgen achter 
in het water”

Daarom beslisten mijn man en ik om 
terug te blijven komen, de plek hier 
geeft ons een extra betekenis. Eerst 
met twijfel natuurlijk, we wisten niet of 
we het zouden aankunnen. Maar we 
zijn meteen in de groep opgenomen, 
en dat voelt echt goed. Ik zeg altijd: 
‘We gaan er allemaal met een klein 
hart en een grote mond in, maar we 
komen er allemaal met een warm 
en groot hart uit.’ Het is onthaasten, 
mentaal ervoor gaan en achteraf het 
gevoel hebben: ‘we hebben het weer 
gedaan’. Niemand is hier iemand, we 
zijn allemaal hetzelfde in het water, 
en dat is zo mooi. Je laat mentaal je 
zorgen achter in het water.” 

— JAN (60) “Ik ben vorig jaar be-
gonnen met winterzwemmen. Ik ben 
kinesist van opleiding en was nieuws-
gierig naar de fysieke voordelen. Ik 
zette in september zoals gewoonlijk 
mijn warmtepomp van mijn zwembad 
uit. Geleidelijk testte ik zo uit wat de 
do’s en don’ts waren van zwemmen 
in koud water. Waar moet je op letten? 
Waarvoor is het goed? Graadje per 
graadje probeer je en kijk je hoelang je 
erin kunt blijven.  
      → 

— PETER (67) “Ik zit al jaren in het 
bestuur van de Winterzwemmers van 
Vosselare Put, een onderdeel van de 
Vrienden van Vosselare Put. Deze 
locatie heeft een geschiedenis die bol 
staat van het zwemmen. Hier werd 
altijd al gezwommen, voornamelijk 
in de zomer. Vanaf de jaren vijftig of 
zestig kwamen er ook mensen in de 
winter zwemmen en dat aantal is 
langzaam gestegen. 
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Aflevering 1: De ontdekking

Zo doe je dat het best, want je kan 
niet verwachten dat je ongetraind zo-
maar in het water kan springen. Ik had 
nooit gedacht dat ik het zou uithou-
den.Uiteindelijk ben ik ook op de site 
van de winterzwemmers beland en 
ben ik blijven plakken (lacht). Weten-
schappelijk gezien staan de voordelen 
van het winterzwemmen nog wel wat 
in vraag; daar is momenteel nog niet 
voldoende onderzoek naar gedaan. 
Maar het zou vooral goed zijn voor de 
weerstand, met een verhoging van 
het aantal witte bloedcellen bij men-
sen die het doen. Hormonaal geeft 
het een enorme boost aan je lichaam, 
je voelt het aan je hele metabolisme. 
Je bloedsomloop wordt ook versterkt. 
Het geeft ook een enorme endorfine-
kick: dezelfde als lange afstands- 
lopers bij een marathon, alleen krijg 
je het hierbij op korte termijn. En nog: 
dat goed gevoel dat je krijgt, blijft ook 
duren. 

 

“Het is een 
vorm van  
ontspanning, 
van gezond-
heid en ook 
van sociaal 
contact”

 
Je wordt stressbestendiger. Eigenlijk 
geef je je lichaam een kortstondige, 
maar enorme stressprikkel, waardoor 
je de rest allemaal veel meer kunt 
relativeren. Je gaat als het ware in 
conflict met je autonoom zenuw- 
stelsel. Op het moment dat je erin 
gaat wil je door de shock vooral 
happen naar adem. Maar bij het 
winterzwemmen doe je dat bewust 
niet en ga je juist heel traag ademen. 
Zo omzeil je bewust de natuurlijke 
reactie van je lichaam. En eens je dat 
aankunt, kan je veel aan.”

— WENDY (47) “Ik ga al ongeveer 
acht jaar winterzwemmen. Ik zwom 
in de zomer al heel veel in het open 
water en zo besliste ik om te blijven 
zwemmen en geleidelijk de  
temperatuur van het water te voelen 
afkoelen. Het heeft wel iets magisch, 
vind ik, om de seizoenen te zien ver-
anderen zo midden in de natuur. Voor 
mij is het een antidepressivum. Al je 
gedachten zijn weg, het enige waarop 
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Column: De oude man als jonge vader

Je kent Herman Brusselmans (65), 
misschien van zijn meer dan 85 
boeken of als jurylid in ‘De Slimste 
Mens Ter Wereld’. In 2023 schrijft 
Brusselmans elke editie van Moment 
een column over vaderschap. 

M’n vriendin Lena en ik liepen over de straten van Parijs, 
samen met onze vriend Koen, de Brusselse Parijskenner, 
die geregeld naar de hoofdstad van Frankrijk trekt, en ons nu 
had meegevraagd, voor een verblijf van twee dagen en één 
nacht. Koen is een draailierspeler en een hanteerder van 
marionetten, waarmee hij als straatartiest een leuke bijver-
dienste heeft. In Parijs had hij z’n draailier noch z’n marionet 
met zich mee, omdat hij een paar dagen geheel vrij wilde 
zijn, mede om Lena en mij continu gezelschap te houden, 
en ons te wijzen op allerlei mooie parken, pleinen, huizen en 
andere dingen die hij als connaisseur heel goed kende. Ove-
rigens had Lena gedurende die week al een paar keer ge-
zegd: ‘Ik ben nu toch wel een heleboel dagen over tijd.’ Toen 
we in Parijs een apotheek zagen, zei ze: ‘Ik ga even een 
zwangerschapstest kopen, nu ik immers al een tijd niet on-
gesteld ben geworden.’ Ze was eerder meer dan tien dagen 
vlekkeloos gebleven, en bovendien dachten we over onszelf 
dat we allicht onvruchtbaar waren, maar je weet natuurlijk 
nooit. Ze kocht de test, we gingen naar het Manet-museum, 
en een geurige maaltijd gebruiken in een rustiek tentje, en 
dan naar het hotel, en naar bed. De volgende ochtend werd 
ik bij het krieken van de dag gewekt door Lena. Ze had urine 
op het buisje geloosd, en het resultaat was positief! Met 
andere woorden: Lena was zwanger. We omhelsden elkaar, 
we feliciteerden elkaar, en we keken elkaar aan, met deze 
blik uitwisselend dat we een kind zouden krijgen, kon je het 
in godsnaam geloven! We waren verrast, blij, en gelukkig, 
maar zeiden tegen elkaar dat we het geluk nog niet meteen 
moesten uitschreeuwen, de zwangerschap was immers 
heel pril en er kan vanalles misgaan. Toch zei ik in de ontbijt-

zaal tegen Koen: ‘Lena is zwanger.’ Hij zei proficiat, en vroeg: 
‘Is het een jongen of een meisje?’ ‘Dat zal de gynaecoloog 
allicht over een paar maanden verklappen,’ zei ik, ‘maar 
een jongen of een meisje, het is om het even, zolang hij of 
zij maar een leuk wipneusje heeft.’ Koen keek verbaasd, en 
vroeg: ‘En als hij of zij een grote, spitse neus heeft?’ ‘Dan 
gooien we hem of haar in de Leie,’ zei ik. Koen keek nog 
verbaasder, maar Lena zei dat ik een grapje maakte, en toen 
besefte Koen dat de neus van de baby niet per se z’n leven 
of dood hoefde te betekenen. In de valavond namen we de 
Thalys naar Gent, en de dogsitter liet onze hond Aquí weer 
aan ons over, en zowel hij als wij waren heel content met het 
terugzien, en ik zei tegen Aquí: ‘Ja ja, er komt een kindje. En 
dat kan nog toffer blaffen dan jij. En als het niet blaft, gooi-
en we het in de Leie.’ ‘Dat volstaat wel qua Leie,’ zei Lena.’ 
‘Oké,’ zei ik, ‘maar wat jij moet doen is nu veel rusten. Ga 
dus maar meteen zitten, ik zal de vuilniszak wel buitenzet-
ten.’ ‘Ga je ook koken?’ vroeg Lena. ‘Nee,’ zei ik, ‘we gaan 
op restaurant, vieren dat we ouders worden. Vanaf nu tot 
aan de geboorte gaan we op restaurant, om te vieren.’ En ja 
hoor, we gingen eten in restaurant Het Keizershof op de Vrij-
dagmarkt, en Aquí mocht mee, en hij kreeg vele hapjes. We 
zeiden tegen elkaar dat we het nog altijd een wonder vonden 
dat Lena zwanger was, en ik zei: ‘Als vader zal ik streng doch 
rechtvaardig zijn. En als het een zoon is, moet hij voetballer 
worden.’ ‘En als het een meisje is ook,’ zei Lena. Ik betaalde, 
we gingen naar huis, keken tv, gingen naar bed, en bleven 
wakker liggen. Het op komst zijnde nieuwe kind maalde in 
onze gedachten. Ja, inderdaad, we waren verrast, blij, en 
gelukkig.

je kunt letten is je ademhaling. Het is 
leuk om te zien dat er nu ook steeds 
meer vrouwen aan winterzwemmen 
doen. Ik probeer het meermaals per 
week te doen. Het is enorm ver- 
slavend, je wordt er als het ware naar-
toe gezogen.”

 
winterzwemmersvanvosselareput.com

© Belga
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Situatie Opgestart door adviserend arts Opgestart op eigen initiatief

Stap 1 10 weken na aanvang van je arbeidsongeschiktheid 
ontvang je een vragenlijst. Je bent verplicht deze in te 
vullen.  

In de 4e maand van je arbeidsongeschiktheid 
maakt de adviserend arts op basis van je medisch 
dossier en de ingevulde vragenlijst een eerste 
inschatting van wat jij beroepsmatig (nog) kan. 

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

De adviserend arts beslist dat 
je je werk (gedeeltelijk) terug 
kan hervatten, al dan niet bij je 
huidige werkgever, op voor-
waarde dat er één of meerde-
re aanpassingen en/of een 
degelijke begeleiding worden 
voorzien. Je wordt doorver-
wezen naar onze TNW-coördi-
nator. 

De adviserend arts 
geeft aan dat je ge-
zondheidstoestand 
het nog niet toelaat 
om terug aan de slag 
te gaan. Je wordt 
bijgevolg niet door-
verwezen naar onze 
TNW-coördinator. 

Je neemt zelf contact op met één van onze 
TNW-coördinatoren. 

Binnen 1 maand na ontvangst van de in-
gevulde vragenlijst organiseert onze 
TNW-coördinator een eerste contact-
moment. Op dit contactmoment legt hij je 
uit hoe hij jou zal begeleiden en opvolgen. 
Samen bepalen jullie dan de eerste stap van 
het traject. 

Je ontvangt zo nodig een vragenlijst die je 
binnen de 2 weken na ontvangst ingevuld 
terugbezorgt. 

Stap 2

Stap 3

Stap 4
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Opnieuw aan de slag na een lange ziekteperiode?

Stap vrijwillig in een Terug Naar Werk-traject

W
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Wist je dat?

Hospitalisatie - en  
tandverzekering

Lidgeld 2023

En wat als ik afhaak tijdens mijn TNW-traject?  
Hoewel je op vri jwil l ige basis in zo’n 
traject stapt, is het wel belangrijk dat je 
er de nodige ti jd en motivatie insteekt. 
Zo kunnen ongewettigde afwezigheden 
ti jdens het traject wel leiden tot sancties 
die een invloed hebben op je uitkering. 
Informeer je dus goed alvorens je het 
traject opstart. 

  
Meer concrete informatie  via onze  
website of via terugnaarwerk.ov@lm.be 
of bel naar 09 235 24 73.

Dit jaar kost jouw bijdrage 8,75 euro per maand. 
Daarvoor krijg je heel wat voordelen terug. 

Wil je meer weten over onze voordelen? Neem 
een kijkje op lmziekenfonds.be

De kosten voor een ziekenhuisopname kunnen al snel 
oplopen. Bij LM heb je voor een lage premie een hospi- 
talisatieverzekering met uitgebreide dekking.

Bij Hospitaal-Plus vind je verschillende formules. Kies de 
formule die het best bij jou past.

• Hospitaal-Plus 100
Uitgebreide dekking van je ziekenhuiskosten tot  
15.000 euro.

• Hospitaal-Plus 200
Uitgebreide dekking van je ziekenhuiskosten tot  
25.000 euro.

• Hospitaal-Plus Continuïteit
Op pensioen, ander werk of ontslag? Blijf verzekerd zon-
der onderbreking aan een voordelig tarief.

GRATIS hospitalisatie- en tandzorgverzekering voor 
kinderen jonger dan 8 jaar op voorwaarde dat minstens één 
ouder aangesloten is bij hetzelfde product.

Een beugel, brug, kroon of implantaat kan duur uitvallen. 
Ontdek de terugbetaling van de tandverzekering 
Denta Plus voor verschillende types tandzorg.

Meer info? Contacteer ons via info.ov@lm.be of vraag raad 
in je lokale LM-kantoor. 

Word begeleid door één van onze Terug Naar 
Werk-coördinatoren en stap (terug) in een job die 
helemaal aansluit bij  jouw mogelijkheden. 

Een Terug Naar Watte? 
De afgelopen tien jaar is er sprake van een ver- 
dubbeling van het aantal langdurig zieken in ons 
land, zo’n 500.000 in totaal. Wat bli jkt: ongeveer 
10% daarvan wil eigenli jk terug aan de slag, maar 
vindt dat een hele uitdaging. Om deze mensen te 
ondersteunen, riep de minister van Volksgezond-
het Terug Naar Werk (TNW)-traject tot leven.  

Concreet laat je je binnen een TNW-traject  
vri jwil l ig begeleiden door een Terug Naar Werk- 
coördinator. Hij of zij  zoekt samen met jou naar  
oplossingen om eventuele hindernissen — veroor-
zaakt door je (nieuwe) gezondheidssituatie — bij 
het uitvoeren van je job aan te pakken.

Oké, overtuigd. Wat nu? 
Zo’n TNW-traject kan op twee manieren worden 
opgestart. Enerzijds kan de adviserend arts van je 
ziekenfonds je doorverwijzen naar de TNW- 

coördinator. Anderzijds kan je op eigen initiatief 
contact opnemen met onze TNW-coördinator. 
Hij of zij  organiseert dan een eerste contact- 
moment zodat jull ie samen aan het traject  
kunnen beginnen.  

Kom ik wel in aanmerking voor zo’n TNW- 
traject? 
Als werknemer, werkloze of zelfstandige kan je 
het traject opstarten als je: 

• Erkend bent als arbeidsongeschikt. 
• Nog over voldoende fysieke en psychische 
mogeli jkheden beschikt die de terugkeer naar 
je werkplek of de arbeidsmarkt mogeli jk  
maken. 

Onze TNW-coördinatoren

Wat kan ik verwachten van zo’n TNW-traject? 
Afhankeli jk van wie het traject heeft opgestart, doorloop je het volgende stappenplan:
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Wanneer is jullie liefde voor reizen ontstaan? 
— LISA “Ik heb dat meegekregen van mijn ouders. Van 

kleins af aan gingen wij overal naartoe, vooral binnen  
Europa. Ik heb later dan ook toerisme gestudeerd dus ik 
ben eigenlijk een beetje professioneel toerist (lacht)!”

— DOMINIQUE “Wij gingen met onze ouders wel op 
reis, maar vaak naar dezelfde locatie; we waren een groot 
gezin en we moesten een beetje economisch op reis gaan. 
De reismicrobe is bij mij pas echt gegroeid toen ik in mijn 
eerste masterjaar naar Boston mocht reizen. Dat heeft me 
geprikkeld.”

Je hebt reizen, en dan heb je de manier waarop jullie 
reizen. Hoe is dat bijzonder idee ontstaan? 

— LISA “Ik herinner me dat we, pril in onze relatie, op 
reis wilden gaan naar Griekenland met het vliegtuig. Dat 
was toen te duur. We hebben dan uiteindelijk het vliegtuig 
genomen naar Hamburg en vanaf daar gelift naar  
Denemarken en Zweden. Op die manier is onze ‘bijzon-
dere’ reisstijl ontstaan. Het jaar erna hebben we besloten 
om De Loire af te fietsen. En tijdens de lockdown fietsten 
we gewoon in België. We bleven toen bij mensen in de tuin 
slapen. Via www.welcometomygarden.org kan je gratis 
kampeerplekjes vinden bij mensen die hun tuin openstel-
len.” 

— DOMINIQUE “Ik ben ook nog drie weken op mezelf 
gaan fietsen in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Ik 
was daar super enthousiast over. Ik vond enorm veel rust 
in mijn hoofd. We zaten op dat moment ook met een aan-
tal essentiële vragen: Willen we in Gent blijven? Willen we 
ons werk blijven doen? De conclusie was dat we meer  
avontuur en contact met de natuur wilden. We hebben er 
een jaar diep over nagedacht en in december 2021 heb-
ben we dan de knoop doorgehakt. We zijn het nieuws wel 
pas vanaf januari echt beginnen delen met onze  
omgeving.”

— LISA “Dominique had veel schrik voor de reacties 
van vrienden en familie, maar iedereen reageerde heel 
positief.”

“Hoe meer je op voorhand  
verwacht, hoe meer er ook 
kan tegenvallen”
– Dominique Girolami

Jullie proberen te reizen op een stressvrije  
manier. Hoe pakken jullie dat aan? 
— LISA “Niet te veel, niet te weinig, juist gepast, zodanig 
dat je er een goed gevoel bij hebt. In het Zweeds noemen 
ze dat ‘Lagom’. Met andere woorden; je niet druk maken in 
dingen die geen druk nodig hebben.”
— DOMINIQUE “Hoe meer je op voorhand verwacht, hoe 
meer er ook kan tegenvallen. Je moet je ritten niet exact 
plannen of er een timing op plakken. We wisten dat we 
ergens half november wilden toekomen, pauzeren en even 

werken, zodanig dat we niet in het hardste van de winter 
moesten fietsen. We hadden toen nog geen werklocatie, 
maar uiteindelijk hebben we die wel gevonden in ‘Brändön 
Lodge’ in Zweden. We helpen in het restaurant, de keuken 
en we dienen op, maar helpen ook activiteiten boeken en 
ontvangen de klanten.” 

Hebben jullie al tegenslagen gehad? 
— LISA “Een paar lekke banden voor Dominique en 

uiteindelijk een gebarsten velg (lacht)!”
— DOMINIQUE “Dan ben je blij dat je een fiets- 

verzekering hebt.” 
— LISA “Zeker een aanrader voor mensen die zo willen 
reizen. Maar voor de rest geen grote tegenvallers. We heb-
ben tot nu toe maximaal vijf dagen de hele dag in de regen 
moeten fietsen.”

Wat was jullie mooiste reismoment tot nu toe? 
— LISA “Er was een moment dat we een beetje moe 

waren, we hadden nog geen slaapplek gevonden, het was 
al donker en Dominique zijn fiets had een reparatie nodig. 
We waren van plan om zijn fiets de komende ochtend bin-
nen te brengen bij de lokale fietsenmaker. We belden aan 
bij huizen met de vraag of we onze tent in hun tuin  
konden opzetten. Bij het tweede huis waar we aanbelden, 
gaf de vrouw die er woonde ons toestemming. Ze vond 
het wel koud buiten en liet ons binnen slapen. Ze gaf ons 
zelfs eten! We spraken af dat we daar de volgende ochtend 
om 8 uur zouden vertrekken want zij moest weg. Niet veel 
later zei ze dan dat we pas om 10 uur moesten vertrekken, 
want vroeger zou de fietsenmaker eigenlijk niet open zijn. 
We mochten er zelfs langer blijven logeren als de fiets niet 
gemaakt zou zijn na één dag. Dat vond ik echt heel mooi.  

                → 
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Dominique (31) en Lisa (28)pakten in augustus 2022 
hun leven op en stopten het in fietszakken. Zo groot zijn 
die zakken natuurlijk niet dus ze moesten ook - tijdelijk -  
afscheid nemen. Enerzijds van hun carrières; Dominique 
als bio-ecologisch architect en Lisa als Travel Designer, 
anderzijds van een paar hobby’s, vrijwilligerswerk, een 
huis in Gent en vooral vrienden en familie. Het plan? Na 
ongeveer een jaar al fietsend de Noordkaap bereiken. 
Ondertussen zijn ze al even onderweg en smaakt het 
fietsavontuur naar meer. 

©
 Susanne Lindholm

“Ik ben eigenlijk een 
beetje professioneel 
toerist”
– Lisa Baert

 @skandiar.dl
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We hebben al veel geluk gehad met het ontmoeten van 
mensen die heel gastvrij zijn. ”

— DOMINIQUE “Volgens mij ga je dat ook minder 
meemaken als je met de auto onderweg bent bijvoorbeeld. 
Mensen zien je aankomen op je fiets en dat roept  
sympathie op.”

Wat zijn de toekomstplannen? 
— DOMINIQUE “Ons contract in het hotel loopt tot eind 

maart en dat komt goed uit want dan willen we terug  
vertrekken. Afhankelijk van het weer op dat moment  
natuurlijk. We zien dan wel waar we uitkomen, we heb-
ben geen nieuwe job in het vooruitzicht. Het tweede deel 
van onze reis zal nog eens zo’n 5000 km zijn. We zullen 
dan waarschijnlijk nog eens een pauze inlassen voor een 
tijdelijke job.”

— LISA “Nadat we de Noordkaap bereikt hebben, 
willen we wel graag terugrijden via de kust van Noorwegen. 
En daarna fietsen we waarschijnlijk gewoon richting België 
(zucht).”

— DOMINIQUE “Ik ben nog niet overtuigd van dat  
laatste deel van het plan (lacht).”

“Met het vliegtuig mis je al de 
landschappen die tussen je  
vertrek en bestemming liggen”
– Dominique

Je hebt de vrijheid precies wel te pakken.
— DOMINIQUE “Ja, een jaar geleden sprong ik elke 

ochtend op mijn fiets en ging ik werken. Nu zitten we ook 
opnieuw in een ‘normaal’ ritme en werken we ook, maar 
dat is tijdelijk. We leren sowieso bij, ook al doen we nu niets 
met onze diploma’s. We leren relativeren, met mensen 
omgaan, plannen... Het is een andere ervaring en daar-
door krijg je ook andere vaardigheden.”

Heb je tips voor mede-avonturiers?
— DOMINIQUE “Met het vliegtuig mis je al de land-

schappen die tussen je vertrek en bestemming liggen. 
Als je het mij vraagt, maakt dat het reizen ook een beetje 
dood.”

— LISA “Reizen met de fiets is ook reizen op een traag 
tempo, dat geeft veel voldoening. Je ziet het landschap 
veranderen.”

— DOMINIQUE “Als je iets echt wil doen, dan moet je 
daar niet te lang mee wachten en je niet te veel zorgen 
maken wat anderen ervan denken.”

Activiteit in de kijker

Senne
Misplon

Senne Misplon (24), trans man, activist en 
expert genderdiversiteit. Als student-ondernemer geeft hij work-
shops en lezingen over gender- en seksuele diversiteit.

Waarom is het belangrijk om te kun-
nen praten over gender- en seksuele 
diversiteit? 

— SENNE “De maatschappij is nu 
eenmaal aan het veranderen, het is 
als mens gewoonweg interessant om 
mee te zijn met die veranderingen. 
We spreken vaak over gender, maar 
weten we waar we het echt over  
hebben? Evenwel geloof ik dat veel 
mensen een goede inborst hebben, 
en met de juiste kennis kan je jezelf 
als medemens meer ontwikkelen 
zonder bijvoorbeeld uit onwetendheid 
mensen te kwetsen. Trans en non- 
binaire mensen zijn een erg kwetsba-
re groep in onze maatschappij; de  
suïcidecijfers bewijzen dat.  

Een omgeving die de juiste informa-
tie bezit is daarom enorm belangrijk 
om die kwetsbare groep te kunnen 
ondersteunen. We moeten streven 
naar wederzijds respect, niet per 
se acceptatie: je hoeft niet alles te 
snappen om respect te hebben voor 
iemands leven.” 

“Je hoeft niet alles 
te snappen om  
respect te hebben 
voor iemands leven”

Over wat gaan jouw infosessies dan?
— “In de eerste plaats neem ik  

mensen mee in hun eigen gender- 
stereotypen omdat ik geloof dat alles 
daarbij staat of valt. Mensen linken 
gender te snel aan trans personen, 
maar gender is zo veel meer aan- 
wezig rondom ons dan we zouden 
denken. Ik geef concrete tips waar-
mee je aan de slag kan gaan om een 
goede bondgenoot te worden voor 
trans en non-binaire personen. Zo’n 
sessie is het perfecte moment waar-
op je vragen kan stellen en concrete 
situaties kan bespreken.”

 

In deze interactieve lezing neemt Senne Misplon je mee 
doorheen het landschap van gender- en seksuele diversiteit 
vanuit zijn eigen ervaring als trans man en expert gender- 
diversiteit. 

Wanneer      Donderdag 9 maart  2023  van 19u - 20u30

Wie      Senne Misplon, expert genderdiversiteit

Prijs      GRATIS

Waar     Liberas: Kramersplein 23, 9000 Gent

Inschrijven  via onze website of mail naar activiteiten.ov@lm.be

Gender - en seksuele
diversiteit
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Mediaopvoeding

Kinderen, tieners en hun smartphone, ze lijken 
soms wel met elkaar vergroeid. Voor veel ouders 
blijft dat intensieve mediagebruik een raadsel: 
wat trekt hen daar precies in aan? En houdt al 
dat gamen, chatten en staren ook geen gevaren 
in? 

Hoe kan je iemand die kampt met een verslaving helpen? 
Hoe kan je omgaan met een verslaving? Tijdens deze 
interactieve lezing krijg je tips & tricks mee. 

Deze lezing wordt gegeven door ervaringsdeskundige en 
verslavingsconsulent Wout Renders.

Wanneer      Donderdag 2 maart 2023  om 19u30

Wie      Wout Renders (UPchange)

Prijs      GRATIS

Waar     Liberas: Kramersplein 23, 9000 Gent

Inschrijven  via onze website of mail naar activiteiten.ov@lm.be

In dit webinar staan we op een positieve én kritische manier 
stil bij de aantrekkingskracht van games, sociale netwerken, 
vloggen, ... En geven we je tips  hoe je jouw kinderen én 
jezelf mediawijzer kan maken. 

Tijdens het webinar is er de mogelijkheid om te chatten 
met Digisaurus. Digisaurus probeert digitale media op een 
positieve manier in te zetten in de opvoeding van kinderen 
en jongeren. 

Wanneer      Dinsdag 7 maart 2023  om 20 uur

Wie      Digisaurus

Prijs      GRATIS

Waar     Online via WebinarGeek

Inschrijven  via onze website

Verslaving bij 
jongeren

In deze interactieve lezing over alcohol- en druggebruik 
deelt Wout Renders zijn persoonlijk verslavingsverhaal. 

Vanuit zijn eigen ervaring informeert hij jongeren over de 
mogelijke gevaren die horen bij drugs en alcohol.

W
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handelen bij baby’s 
en kinderen
Gavere & Lokeren

Ouder of grootouder? Volg bij LM deze 3 uur  
durende cursus van Lifeguard en informeer je zo 
over verstikking, reanimatie, koortsstuipen, 
vergiftiging, en nog veel meer.

Na afloop krijg je het attest ‘Levensreddend handelen bij  
kinderen van 0 tot 12 jaar’. Elke deelnemer zal eigen materi-
aal ter beschikking hebben om de technieken en het toedie-
nen van de hulp in te oefenen.  

Deze cursus is bedoeld voor (toekomstige) ouders en 
grootouders. Daarom aanvaarden wij geen inschrijvingen van 
werknemers van kinderdagverblijven. 

Waar     De Vierklaver: Baaigemstraat 26, 9890 Gavere
      Cultuurcentrum: Kerkplein 5, 9160 Lokeren

Wanneer     Maandag 13 maart 2023  van 19u - 22u
     Woensdag 19 april 2023 van 19u - 22u

Prijs      € 15/persoon

Wie     Lifeguard

Inschrijven  via onze website of mail naar activiteiten.ov@lm.be

De infosessie richt zich op ouders en omstaanders van 
kinderen en jongeren die moeizaam ontwikkelen in hun 
eetvaardigheden.  

Net zoals we allen moeten leren slapen, leren spelen, leren 
studeren, moeten we ook leren eten. Het ontwikkelen van 
gezonde eetvaardigheden vraagt tijd. De meeste kinderen 
en jongeren gaan wel eens door een periode dat zij haperen 
in dat leerproces. Dat haperen geeft vaak veel ongerust-
heid. In de sessie leren omstaanders welke haperingen 
gekoppeld zijn aan normale groei van eetvaardigheden. 
Maar ook welke haperingen signalen kunnen zijn van eet-
problemen of eetstoornissen.   

Wanneer      Dinsdag 21 maart 2023  om 19u30

Wie      An Vandeputte - klinisch psycholoog &  
         gedragstherapeut en oprichter van eetexpert.be 

Prijs      € 5

Waar     Liberas: Kramersplein 23, 9000 Gent

Inschrijven  via onze website of mail naar activiteiten.ov@lm.be

Moeilijke eters -
kinderen & jongeren

In de vorming krijgen ouders kapstokken mee hoe ze 
kinderen en jongeren kunnen versterken bij haperend 

eetgedrag, maar ook wat ze kunnen doen bij eet-
problemen of beginnende eetstoornissen. 
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Het aantal 60-plussers stijgt de laatste jaren spectacu-
lair en zal dat blijven doen, wat maakt dat er steeds meer 
ouderen kans maken om zich vroeg of laat eenzaam te 
voelen. En de maatschappij, die speelt daar nog altijd 
veel te weinig op in, stelt Nico De Witte, professor aan 
de Vrije Universiteit Brussel en onderzoeker aan Hogent, 
met lede ogen vast. “Er heerst een veel te negatief en 
polariserend beeld over ouderen. We hebben nood aan 
meer warmte en zorg dragen voor elkaar.” 

Wanneer is iemand eenzaam? 
— NICO DE WITTE “Niemand kan voor een ander de 

afweging maken of die persoon eenzaam is of niet. Het is 
aan het individu zelf om dat te bepalen. Er zijn bijvoorbeeld 
mensen met een groot sociaal netwerk die zich toch een-
zaam voelen. Zo interviewde ik eens een moeder van 81 
en haar mantelzorgende dochter van rond de 60. De  
dochter zei heel overtuigd: ‘Ik kan me niet voorstellen dat 
mijn moeder eenzaam is. Ze ziet me drie keer in de week 
of zelfs meer.’ Toen ik met de moeder sprak, vertelde 
zij me: ‘Ik ben heel tevreden met wat mijn dochter doet, 
de was, de boodschappen,… Maar eigenlijk voel ik me 
eenzaam. Ze komt binnen voor tien minuten, ze zet de 
was en de boodschappen af en ze is weer weg. Ik zou veel 
liever hebben dat ze een uurtje de tijd maakt om eens te 
babbelen over de kleinkinderen en haarzelf, maar daar 
heeft ze geen tijd voor. Pas op, ik begrijp echt wel dat ze 
niet altijd die tijd heeft.’ Om maar aan te tonen dat het niet 
enkel gaat om de hoeveelheid sociale contacten, maar 

ook om de kwaliteit ervan. Je kunt je op emotioneel vlak 
eenzaam voelen en bijvoorbeeld mensen rondom je mis-
sen, en je kunt je ook op sociaal vlak eenzaam voelen en 
bijvoorbeeld geen sociaal netwerk hebben om in moeilijke 
periodes op terug te vallen.” 

Hoe is het gesteld met de eenzaamheid van ouderen 
vandaag? 

— “In 2004 zijn we gestart met ons Ouderenbehoefte- 
onderzoek, waarbij we intussen meer dan 82.000  
thuiswonende ouderen vanaf 60 jaar in meer dan 200 
gemeenten hebben bevraagd. We zien dat het aantal 
60-plussers spectaculair is toegenomen en de ernstige 
eenzaamheid bij ouderen in procenten gedaald is van 
11,3% naar 10,6%. Maar in absolute aantallen is het aan-
tal ernstig eenzame ouderen gestegen, net omdat er meer 
ouderen zijn.  

                → 

“Ouderen worden te 
veel gezien als  
sukkelaars” 
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Word vrijwilliger bij 
Hop-in

Vief

Hop-in vzw is de vrijwilligersorganisatie van LM 
Oost-Vlaanderen. Naast mensen vervoeren naar 
(niet-)medische afspraken en locaties, steunen 
de vrijwilligers van Hop-in ook iedereen die het 
moeilijk heeft. Ben je door dit artikel gemotiveerd 
om af en toe langs te gaan bij iemand voor een 
babbeltje, of wil je soms even tijd vrijmaken om 
samen boodschappen te doen? Heb je eerder 
nood aan luisterend oor? Stuur een e-mail naar 
hopin@lm.be, bel ons op 09 235 72 82. 

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

Dat is een eerste groot probleem, zeker als je weet dat 
eenzaamheid negatieve gevolgen heeft, zowel fysiek als 
mentaal. Mensen die ernstig eenzaam zijn, kunnen hier 
niet zelf uit geraken maar hebben hulp nodig.”  

 Is er een groot verschil tussen de gemeentes? 
— “Absoluut, en dat is een tweede groot probleem. 

Zo was er een aantal jaren geleden bijvoorbeeld een 
gemeente waar 25 % van de ouderen zich ernstig een-
zaam voelde. Dat is 1 op 4, wat echt gigantisch is. Het 
ging om een slaapdorp niet ver gelegen van een  
grote stad waar ingeweken jonge gezinnen woonden 
die de drukte van de stad ontvluchtten. Het probleem 
was dat zij overdag terug naar de grote stad trokken en 
daar hun hele sociale netwerk hadden behouden. Dat 
maakte dat de ouderen van het dorp geen contact met 
die mensen konden maken. Bovendien was er amper 
openbaar vervoer voorzien, omdat dat onnodig leek. Dat 
maakte dat die inwoners een beetje gevangen zaten in 
hun eigen dorp. Eenzaamheid wordt altijd beschouwd 
als een individueel probleem, maar het is ook gekoppeld 
aan de omgeving; mensen die minder mobiel zijn, moe-
ten ook nog op plekken kunnen geraken.” 

Het is dus belangrijk dat gemeentes goed nadenken 
over hun ouderenbeleid?  

— “Het loont niet om enkel te kijken naar hoeveel 
eenzame ouderen er in je gemeente zijn. Het is veel 
efficiënter om eerst in kaart te brengen welke voor- 
zieningen en activiteiten er al allemaal zijn. Waar zitten 
de vrijwilligers en de verenigingen? Zijn er eventueel 
scholen die hun lokalen of schoolbus ter beschikking 
willen stellen? Daarna kun je kijken naar hoeveel oude-
ren zich eenzaam voelen en er gericht iets aan doen. Je 
kunt niet iedere oudere blij maken met een bingo- 
namiddag… Er moet een brede waaier aan activiteiten 
zijn, voor elk wat wils. Dé oudere bestaat niet, het is een 
heel diverse groep. ” 

 
“Het gaat niet enkel 
om de hoeveelheid 
sociale contacten, 
maar ook om de  
kwaliteit ervan” 

Je pleit ook voor een buddy die functioneert als brug- 
figuur voor eenzame ouderen.  

— “Iemand die ernstig eenzaam is, is niet in staat 
om zomaar opnieuw deel te nemen aan activiteiten; 
die is vaak verlegen of bang. Die persoon heeft iemand 
nodig die hem meeneemt naar een activiteit. Ik vergelijk 
het altijd met een plantje: je plant het in de grond tot de 
wortels sterk genoeg zijn. Daarna is het sterk genoeg 

om door de buddy losgelaten te worden. Vrijwilligers zijn 
heel belangrijk in zo’n proces en kunnen niet genoeg naar 
waarde geschat worden.” 

Waaraan wijt je dat de eenzaamheid onder de ouderen 
alsmaar is toegenomen?  

— “Ik ga niet beweren dat eenzaamheid bij ouderen 
vroeger niet bestond, maar je kunt er niet om heen dat het 
nu veel meer onder de aandacht komt. We zijn geëvolu-
eerd van een warme naar een koele maatschappij. Arbeid 
en prestatie zijn zeer belangrijk, en al de rest, zoals de zorg 
in het algemeen, wordt steeds minder belangrijk. Dat heeft 
zijn gevolgen, zeker op psychisch vlak. Mensen zijn evo-
lutionair gezien niet veranderd op die twintig jaar tijd; we 
hebben nog altijd dezelfde menselijke behoeften. Banken 
en postkantoren willen alles steeds meer digitaal doen, 
terwijl de menselijke nood aan sociale contacten even 
groot blijft. De postbode ging een keer per maand bij mijn 
overgrootmoeder langs om haar pensioen te brengen. Die 
man kende de hele straat. Het was een cruciale brugfiguur 
die wist dat er iets aan de hand was wanneer een rolluik 
twee dagen naar beneden bleef. Noem hem een buurtcon-
ciërge. Vanuit economisch oogpunt kun je redeneren dat 
het de taak niet is van de post om zoiets te organiseren. 
Maar tegelijk zie je in veel buurtwerkingen dat er weer een 
figuur zoals een buurtconciërge wordt gecreëerd.”  

Wat kan de oudere zelf doen?  
— “Het is soms belangrijk om het verwachtingspatroon 

naar beneden te halen. Het is bijvoorbeeld niet realistisch 
om te verwachten dat je kinderen elke dag op bezoek 
komen. Eenzaamheid hangt ook vaak samen met andere 
aandoeningen, zoals een fysieke kwetsbaarheid, waarvan 
ouderen zich niet altijd zelf bewust zijn. Het komt erop aan 
om ook die bijkomende aandoeningen aan te pakken, 
omdat zij eenzaamheid in de hand kunnen werken. Het is 
ook belangrijk om aan de oudere zelf te vragen wat hij of zij 
denkt te kunnen doen, om op die manier de eenzaamheid 
te verminderen. Een gepensioneerde geschiedenisleer-
kracht die zich eenzaam voelt, kan zich perfect geschikt 
voelen om bijvoorbeeld een historische rondleiding in de 
gemeente te doen. Mensen moeten zich nuttig voelen, 
het gevoel krijgen dat ze iets kunnen betekenen voor de 
maatschappij. Ouderen worden vandaag te veel gezien als 
sukkelaars waarmee we medelijden moeten hebben en 
aan wie we vooral iets moeten geven. Maar ooit al gedacht 
dat zij misschien ook iets kunnen geven?”  

Wat zijn haalbare oplossingen om de eenzaamheid bij 
ouderen al significant te verminderen? 

— “Er zijn meerdere aanpakken nodig. Er is dus lokaal 
initiatief nodig met een buurt- en buddywerking, waarbij 
vrijwilligers een heel belangrijke rol spelen. Daarnaast 
moet een gemeente er op een bepaald moment ook voor 
kiezen om te investeren in het ouderenbeleid, daar kun je 
niet omheen. En die investering kan niet altijd geld op- 
brengen. Zo hoorde ik over een project dat subsidies kreeg 
om eenzaamheid bij ouderen aan te pakken en dat dat het 
driedubbele moest opbrengen. Iemand uit de eenzaam-
heid halen is van onschatbare waarde, vind ik. En daarover 

zal het de komende jaren draaien: evolueren we naar een 
warme maatschappij waarbij het menselijke primeert? Of 
kiezen we voor een koude maatschappij waarbij het eco-
nomische primeert? We moeten durven denken op lange 
termijn. Je kunt niet verwachten dat eenzaamheid op zes 
maanden is verholpen, dat duurt jaren…” 

 
“Vrijwilligers zijn 
enorm belangrijk en 
kunnen niet genoeg 
naar waarde geschat 
worden” 

Er komen de laatste jaren ook heel wat nieuwe digitale 
snufjes op de markt. Zo zijn er heel wat apparaten die 
een valincident of ongewone bewegingen kunnen detec-
teren. Hoe denk je daarover? 

— “Voor sommige ouderen kunnen die digitale nieuwe 
snufjes perfect werken, daar niet van. Maar ze werken 
niet voor iedereen. Je kunt niet van mensen die rond de 
Tweede Wereldoorlog geboren zijn verwachten dat ze 
zomaar mee zijn met het digitale. Bovendien heeft onder-
zoek aangetoond dat videobellen tijdens de pandemie een 
positief effect had op sociale eenzaamheid, maar dat de 
emotionele eenzaamheid juist verhoogde bij veel ouderen, 
omdat ze het fysieke contact met bijvoorbeeld een klein-
kind misten.” 

Wat hoop je naar de toekomst toe?  
— “Het wordt tijd dat we eindelijk inzien dat ouderen 

met ruwweg 25 procent nu eenmaal een aanzienlijk deel 
vormen van onze totale bevolking. In plaats van hen weg 
te steken of als aparte groep te beschouwen, moeten ze 
gewoon een plaats krijgen in de maatschappij. Weet je wat 
ouderen het liefst willen? Contact hebben met het leven, 
met kinderen, met jeugd. Er is een woonzorg- 
centrum in Oost-Vlaanderen waar ik als onderzoeker rond 
15.30 uur niet op bezoek moest gaan, omdat alle ouderen 
dan aan hun groot vensterraam stonden te zwaaien naar 
de kinderen die de aanpalende school verlieten. Het zijn 
zulke kleine dingen waarvan ouderen genieten. Het is 
geen toeval dat zoveel ouderen naar de supermarkt gaan 
op het moment dat jonge gezinnen hun boodschappen 
doen: ze hebben dat contact nodig. We moeten er ook niet 
van uitgaan dat elke oudere eenzaam is. Maar we kunnen 
wel zelf eens een praatje maken met iemand. We kunnen 
meer luisteren, meer warmte opbrengen. Het klinkt mis-
schien een beetje geitenwollensok, maar we moeten weer 
meer zorg dragen voor elkaar.”

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

www.denkfoud.be

Ouderen kosten 
de maatschappij
alleen maar
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Juridisch advies

Heb je een juridische vraag? 

Je kan Anthony Roegiers spreken in alle 
LM-kantoren in Oost-Vlaanderen. 
Maak een afspraak of stel je vraag  
op 0473 22 17 80 of 
advocaat.roegiers@proximus.be.

In een opmerkeli jke uitspraak van 22 december 
2022 heeft het Gentse Hof van Beroep een  
schadevergoeding toegekend aan een man die 
was verwekt na een foutgelopen kunstmatige  
bevruchting. Omdat zij  moeili jkheden ondervond 
om op natuurli jke wijze zwanger te worden, onder-
ging zijn moeder in de jaren ’80 een kunstmatige 
bevruchting in een ziekenhuis met de “bijdrage” 
van haar echtgenoot. (Of beter gezegd : ze ver- 
onderstelde dat het om de bijdrage van haar 
echtgenoot ging.)De man, ondertussen volwassen 
geworden, l iet via de commerciële organisatie “My 
Heritage” een onderzoek uitvoeren naar zijn fami-
liestamboom, omdat hij  soms de opmerking kreeg 
dat hij  er wat “zuiders” uitzag. De DNA- 
database gaf een match van 25% met een andere 
persoon. Dit percentage betekende dat het om 
zijn halfbroer kon gaan. De man contacteerde zijn 
vermoedeli jke halfbroer, die l iet weten dat zijn  
vader in de jaren ’80 spermadonor was geweest... 
in hetzelfde ziekenhuis waar de moeder van de 
man in kwestie de kunstmatige bevruchting had 
ondergaan. De bal ging aan het rollen. De man 
vroeg zijn eigen vader om een DNA-test af te leg-
gen, waaruit bleek dat er geen biologische  
verwantschap was. De man was in shock. De 
arts die destijds de kunstmatige bevruchting had 
uitgevoerd, werd geconfronteerd met deze bevin-
dingen. De man was van mening dat de arts een 
fout had begaan door zijn moeder te “behandelen” 
met zaad van een man, die niet haar echtgenoot 
was. Hij vond dat hij  hierdoor morele schade had 
geleden, omdat hij  na meer dan 30 jaar moest ver-
nemen dat zijn vader niet zijn biologische ouder 
was. De arts ontkende, en betwijfelde ook dat de 
man door zoiets überhaupt echte morele schade 
kon hebben geleden. De zaak werd voor de recht-
bank gebracht. Tijdens de procedure opperde (de 
advocaat van) de arts een heleboel alternatieve  
gebeurtenissen: de moeder had overspel ge-
pleegd, of had zichzelf bevrucht met ander zaad 

dan dat van haar echtgenoot, of had naar de arts 
-al dan niet bewust- een verkeerd potje mee-
gebracht, of was misschien eerst nog naar een 
andere ferti l iteitskliniek gegaan voor een kunstma-
tige bevruchting. Ook de DNA-uitslagen van “My 
Heritage” waren volgens de arts onbetrouwbaar.

Kortom, het was volgens de arts niet bewezen dat 
hij  potjes had verwisseld of materiaal had ver-
mengd. De rechtbank gaf de arts geli jk : het was 
niet zeker dat de “verkeerde bevruchting” gebeur-
de door toedoen van de arts, omdat die andere 
mogeli jkheden niet konden worden uitgesloten.De 
man kon zich niet verzoenen met dat oordeel en 
ging in beroep. De zaak nam toen een verrassen-
de wending : het Hof van Beroep stelde de man 
in het geli jk. In beroep vonden de rechters dat de 
DNA-resultaten van “My Heritage” wetenschappe-
li jk sluitend waren, hoewel er ethische bedenkin-
gen konden worden gemaakt bij  de  
activiteiten van een commercieel bedrijf  dat DNA 
verzamelt en analyseert. Voorts leken de andere 
hypotheses die door de arts waren ontwikkeld, 
weliswaar theoretisch mogeli jk, maar erg onwaar-
schijnli jk. Volgens het Hof was de meest waar-
schijnli jke verklaring dat er in het ziekenhuis een 
verwisseling van potjes is gebeurd of een vermen-
ging van bijdragen van verschil lende mannen. De 
rechters vonden wel dat de man zijn morele 
schade niet moest overdrijven. Zo erg was  
alles nu ook weer niet. Hij had immers zelf een 
DNA-onderzoek laten verrichten, omdat hij  aan 
zijn afstamming twijfelde. Hij kreeg een schade-
vergoeding van 2.500 euro. Deze uitspraak is in-
teressant : bepaalde rechtspraak aanvaardt dat de 
fout van een arts niet 100% zeker hoeft te zijn om 
schadevergoeding te bekomen, maar voldoende 
logisch en aannemelijk. Deze opvatting binnen de 
rechtspraak is gunstig voor slachtoffers van een 
medische vergissing.

Vergoeding voor foutieve inseminatie
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Ontbijt met ondernemers

NONA
& HOLY BERRY

Holy Berry
Açai (a-sa-ie) is een klein donker besje dat in grote trossen aan de çaipalm groeit. Deze boom is 
inherent aan het Amazonegebied en de vruchtjes behoren al eeuwen tot het lokale dieet. Door hun 
uitzonderlijke combinatie aan voedingsstoffen wordt açai beschouwd als één van ‘s werelds meest 
voedzame bessensoort. De producten van Holy Berry kun je gemakkelijk verwerken in je ontbijt-
bowl en worden bewaard in de diepvries. Stephen (38) en Margaux (36) ontdekten de besjes in 
2015 tijdens hun reis in Australië en waren meteen verkocht. Intussen zijn ze al vijf jaar zaakvoer-
ders van Holy Berry en ouders van Asa (4) en Ellis (3 m). 
www.theholyberry.com

NONA
Charlotte (28) studeerde af als bio-ingenieur in 2017 en zocht een lekker alcoholvrij alternatief 
zonder te veel suiker. Ze besloot zelf aan de slag te gaan met verschillende kruiden en botanicals 
en zo werd NONA June geboren, een alcoholvrije gin, en later ook NONA Spritz, een alcoholvrije 
spritz. 
www.nonadrinks.com

Het ontbijt vond plaats in O’yo, een gezonde en vegan ontbijtbar in Gent waar ze ook lekkere açai-
bowls van Holy Berry serveren. 
www.oyobar.be

— CHARLOTTE “De omstandig-
heden zijn voor ons product inderdaad 
wel positief: mensen horen veel meer 
over non-alcoholische alternatieven 
in de media of wanneer BV’s aankon-
digen dat ze stoppen met drinken. 
Iedereen kent ook een gin-tonic, de 
associatie met een alcoholvrije versie 
is snel gemaakt, en dat helpt zeker en 
vast wel. Maar ik moet wel zeggen dat 
niemand in mijn project geloofde, toen 
ik vier jaar geleden startte, behalve 
mijn partner en mijn broer. Dus in die 
zin moeten wij ook veel uitleg geven 
over het product, waarom wij die prijs 
hanteren en waarin wij het verschil 
maken.”

	 	 	 	 		→ 

Jullie zijn allebei snel gegroeid. Holy 
Berry is vandaag te koop in Delhaize, 
en ook NONA vind je in de meeste 
supermarkten. 

— CHARLOTTE “NONA heeft 
inderdaad op een kleine twee jaar tijd 
een mooie distributie kunnen uit- 
bouwen. De coronaperiode heeft ons 
een mooie groei in naamsbekendheid 
en verkoop opgeleverd. Het is nu het 
vierde jaar dat we ondernemen en 
intussen zijn we nummer één van de 
alcoholvrije dranken in België. In de 
sector waarin NONA zich bevindt, 
kan je als ondernemer vaak je eigen 
snelheid bepalen. Hoe meer ik zelf 
werk, hoe meer resultaat het  
oplevert.” 

— MARGAUX “Wij zijn net een 
voorbeeld van het omgekeerde. Açai 
is een product dat een totaal andere 
levensloop heeft; het komt heel lang-
zaam in de keukens van de mensen 
terecht. Voor de meeste mensen kan 
açai evengoed een houtsoort zijn bij 
wijze van spreken, zo onbekend is 
het soms nog. Dus moeten ze het 
geleidelijk leren kennen en per toeval 
ontdekken, om het dan nog eens te 
durven proeven ergens in een ontbijt-
bar. Iedereen kent alcoholische of non- 
alcoholische dranken, maar niemand 
kende açai toen wij ermee begonnen 
in België in 2015.” 

In onze nieuwe ondernemersrubriek ontbijten we met twee 
ondernemers die elkaar nog niet kennen. Voor de eerste editie 
mag het extra gezond zijn. Met NONA (alcoholvrije gin en spritz) 
en Holy Berry (açai) bewijzen Charlotte Matthys en Margaux Bonte 
dat gezond ook lekker kan zijn. En het ijs is al snel gebroken tussen 
de twee ondernemers. “Ik vind het echt wel zot dat jij dat allemaal 
alleen doet, Charlotte. Ik zou die sprong nooit gewaagd hebben 
zonder mijn echtgenoot Stephen, die ook mijn partner is in Holy 
Berry”, aldus Margaux.  

“Je moet een beetje 
voor het ondernemen 
geboren zijn”
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Ondervinden jullie ook dat het crisis 
is?

— MARGAUX “Enorm. Wij gaan nu 
echt door een zeer uitdagende  
periode. Mensen gaan back to basics. 
Wij doen dat zelf ook, misschien 
minder op het vlak van voeding, maar 
eerder bij kleding of reizen. Daar waar 
mensen in een goede periode  
misschien drie keer per week een 
açaibowl aten, doen ze dat nu nog 
maar één keer. Dat voelen we natuur-
lijk in de omzet. Ons team bestaat 
uit vier kernleden, met naast ons 
nog Stefanie die de verkoop doet en 
Philippe die zich buigt over de cijfers. 
Daarnaast werken we met heel wat 
freelancers. Zeker nu, met de crisis 
en na corona, is dat het beste. We 
hebben ook niet veel vaste werkne-
mers nodig, we zijn een lean bedrijf 
dat zich snel kan aanpassen aan 
de huidige situatie. Komt er minder 
omzet binnen op een maand, dan 
kunnen we onze freelancers ook op 
een lager pitje zetten, wat een enorm 
verschil maakt.” 

— CHARLOTTE “Ook dat is onder- 
nemen: je moet je voortdurend aan-
passen aan de context en om- 
standigheden die buiten je macht  
liggen. Je moet ook anticiperen. Nu 
met de crisis moeten we misschien 
naar volgend jaar toe weer nieuwe  
activiteiten aanboren.” 

Wat was jullie eerste grote door-
braak? 

— MARGAUX “Wij zijn nu in de 
grote supermarkten te koop zoals 
Delhaize, wat echt wel een enorme 
stap was. Wij zijn begonnen in de  
kleine biowinkels, maar met de 
overstap naar de commerciële retail 
hebben we er wel voor gezorgd dat 
açai iets meer mainstream werd. Het 
zorgde er ook voor dat we onze  
producten verder gingen ontwikkelen 
en ze gebruiksvriendelijker maakten 
om mensen te helpen açai vaker op 
het menu te zetten.” 

— CHARLOTTE “Onze eerste 
klant was de sommelier van Boury, 
vandaag een driesterrenrestaurant. Ik 
had er van tevoren goed over na- 
gedacht dat ik mijn product niet wou 
verkopen tot ik een eerste top- 
referentie had. Het is anders veel 
moeilijker om mensen te overtuigen 

dat mijn product echt goed is. Pas 
daarna stelde ik NONA in Gentse 
winkels voor.”

 
Denken jullie dat de gezondheids-
trend zich zal doorzetten? 

— CHARLOTTE “Ik ben er enorm 
van overtuigd dat de alcoholcon-
sumptie sowieso gaat dalen. Binnen 
twintig à dertig jaar zullen we alcohol 
helemaal anders gaan bekijken, 
misschien zoals het roken zoveel jaar 
geleden. Maar eigenlijk gaat het voor-
al om wat de mensen willen. Zij zullen 
uiteindelijk bewuster gaan beslissen 
of ze nu zin hebben in iets mét alco-
hol of zonder. Ik zie dat ook bij mezelf 
en mijn vrienden: soms heb je wel zin 
in een wijntje, soms wil je wel iets  
lekkers drinken zonder alcohol en 
toch meedoen met de groep. Het is 
dus zeker niet mijn missie om te  
zeggen dat je nooit meer mag 
drinken, het is gewoon niet bij elke 
gelegenheid nodig.” 

— MARGAUX “Ik denk ook wel 
dat voeding dezelfde tendens zal 
doorzetten, ook al gaat het traag. Het 
begint vooral met een groter wordend 
bewustzijn. Eens dat er is, kiezen de 
mensen automatisch voor gezondere 
opties. Nu is het wel zo dat we een 
terugval hebben door de crisis, maar 
ik denk wel dat we niet meer terug 
kunnen en dat de weg is ingezet naar 
gezondere voeding.”  

Wat zijn jullie toekomstplannen? 
— MARGAUX “Wij willen hét açai-

merk worden binnen de Benelux. 
We krijgen heel vaak aanvragen van 
Duitsland of Scandinavische landen 
om ons product daar te verdelen, 
maar dat heeft geen zin als het niet 
past binnen je visie. Het gaat om 
meer dan deals maken; je moet de 
marketing opvoeren en er overal 
evenveel energie in steken. Als je iets 
doet, moet je het goed doen, daarom 
dus de keuze om onze markt te ver- 
nauwen naar de Benelux en niet  
breder naar het buitenland te mikken.” 

— CHARLOTTE “Zo zie ik het ook. 
Beter gefocust te werk gaan. We wil-
len onze huidige positie van nummer 
één in België behouden, maar binnen 
dit en drie jaar hopen wij diezelfde  
positie ook in onze buurlanden  

Nederland, Duitsland en Frankrijk te 
hebben bereikt.” 

— MARGAUX “Ik vind het echt wel 
zot dat jij dat allemaal alleen doet, 
Charlotte. Ik zou die sprong nooit 
gewaagd hebben zonder mijn echt- 
genoot Stephen, die ook mijn partner 
is in Holy Berry.”  

Jullie zijn nu toevallig twee vrouwe-
lijke onderneemsters. Hoe ervaren 
jullie dat? 

— MARGAUX “Het wordt iets meer 
evident om te ondernemen als vrouw, 
maar het is daarom zeker nog niet 
gemakkelijker. De gezinsconstructie 
is nog altijd wat ze is, zeker als er 
sprake is van kinderen. Ik ben drie 
maanden geleden bevallen van mijn 
tweede dochtertje. Daar waar vroe-
ger het huishouden en de kinderen 
voor de vrouw waren, wordt dat nu 
herbekeken, omdat de vrouw ook aan 
het werken is aan haar carrière. Maar 
het zal misschien nog wat tijd vergen 
vooraleer elke man even vlot zijn draai 
vindt in de keuken en in de was en de 
plas.”

Hebben jullie zelf eigenlijk nog tijd 
om iets aan jullie gezondheid te 
doen? 

— CHARLOTTE “Ik ben de laatste 
tijd, na vier jaar niets te doen, toch 
weer meer beginnen sporten, omdat 
ik voelde dat ik dat nodig heb. Ik weet 
intussen dat je gerust twee uur kunt 
missen op een werkdag en dat je de 
andere zes uur van de dag veel pro-
ductiever zult kunnen werken.” 

— MARGAUX “Het is het eerste 
waar je op inboet als zaakvoerder, 
dat is zeker. Ik sport nu vooral minder, 
omdat ik thuis nog met twee kleine 
kindjes zit. Ik vind dat niet zo erg en 
leg de druk niet te hoog op mezelf. 
Het is nu eenmaal zo voor een  
periode, die me-time komt wel terug. 
Nu is mijn grootste verwennerij om 20 
uur in mijn bed kruipen (lacht)!” 

“Ik ben er enorm van overtuigd 
dat de alcoholconsumptie 
sowieso gaat dalen. Binnen 20 à 
30 jaar zullen we alcohol helemaal 
anders gaan bekijken, misschien 
zoals het roken zoveel jaar 
geleden” 
– Charlotte Matthys, NONA 
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Kort & krachtig

Je ledenbijdrage vergeten te 
betalen? 

Oeps!

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 aanslui-
ting 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 opnieuw van onze voordelen en 
diensten kan genieten. Meteen na je 
heraansluiting kun je je opnieuw aan-
sluiten voor andere verzekeringen. In  
sommige situaties wordt die wachttijd 
wel ingekort tot 6 maanden. 

Hoe gaat het met jouw 
gezondheid?

Het Gezondheids-
kompas

Al meer dan 38.000 Vlamingen vulden 
het Gezondheidskompas in, de online 
applicatie waarmee je je gezond-
heidsrisico’s kan inschatten zoals 
diabetes en hart- en vaatziektes. Je 
vult er een wetenschappelijk onder-
bouwde vragenlijst in die peilt naar 
levensstijl, erfelijke factoren en eerdere 
gezondheidsproblemen. Daarnaast 
krijg je ook advies waarop je kan letten 
voor een (nog) gezondere levensstijl. 
Bovendien geeft het kompas aan wan-
neer een verdere opvolging wenselijk 
is. Via het platform e-Health kan je het 
resultaat rechtstreeks aan je huisarts 
bezorgen.  

Benieuwd naar jouw gezondheids- 
risico’s? Vul jouw gezondheidskompas 
in via www.gezondheidskompas.be!  

Een initiatief van de Vlaamse overheid, in nauwe 
samenwerking met de Diabetes Liga en andere 
Vlaamse partnerorganisaties. 

Werken bij LM?
“Persoonlijk contact met 
mensen blijft voor mij 
zeer belangrijk en deze 
job is daar perfect voor. 
Ik zie mensen op kantoor, 
op huisbezoek, aan de 
telefoon, enz. Deze afwis-
seling zorgt voor een goed 
evenwicht!”
— Emily, maatschappelijk werker

Meer info op www.lmziekenfonds.be

Wat doet 1 maand zonder 
alcohol met je lichaam

Zonder alcohol

1. Je gaat er vanzelf beter uitzien: in 
alcohol zitten veel calorieën en het 
consumeren ervan leidt tot de- 
hydratatie. Je zal het sowieso merken 
aan je huid en misschien zelfs aan je 
weegschaal! 

2. 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. 

3. Betere stofwisseling: uit onder-
zoek 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! Meer info en leuke tips voor 
een alcoholvrije maand op 
www.tourneeminerale.be  

Bron: Technopolis in Gent.

Projecten preventieve 
gezondheidszorg

LM op school

Elke Oost-Vlaamse school kan 
een van onze projecten aan-
vragen.  Wij komen leerlingen 
graag gratis iets bijleren over 
goede rughygiëne, gezonde 
tanden, mentale weerbaarheid, 
jonge mantelzorgers of duur- 
zame en gezonde voeding. 

Interesse? Mail naar  
school.ov@lm.be

Correct gebruik van

Antibiotica

Antibiotica zijn geneesmiddelen die 
werken tegen infecties veroorzaakt 
door bacteriën. Ze zijn enkel doel- 
treffend 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 over- 
matig 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 antibi-
oticagebruik? Ga naar onze gezond-
heidsblog via www.lmziekenfonds.be 

Ga digitaal!

Download je EZVK

Wist je dat je jouw Europese ziekte- 
verzekeringskaart ook simpel kan 
downloaden? Geen wachttijden meer 
in afwachting op je papieren kaart. De 
digitale versie kent dezelfde geldigheid 
als de papieren versie. 

Meer info? Surf naar lmziekenfonds.be
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EEN NIEUW JAAR HOTEL LIBERTY
MET TAL VAN NIEUWE ARRANGEMENTEN!  

Meer info en prijzen kamers, 
studio’s & arrangementen,

zie onze vernieuwde website:

Scan de QR-code en surf 
eenvoudig naar de website

www.liberty-blankenberge.be

7 - 10 april

10 - 16 april

1 - 5 mei

18 - 21 mei

22 - 26 mei

29 mei - 2 juni

2 - 9 juni

9 - 12 juni

12 - 16 juni

16 - 18 juni

26 - 30 juni

30 juni - 2 juli

3 nachten

min. 3 nachten

4 nachten

3 nachten

4 nachten

4 nachten

6 nachten

3 nachten

4 nachten

2 nachten

4 nachten

2 nachten

Paasweekend

Paasvakantie

Cruise Love Boat

Havenfeesten

Lachen = gezond

Hommage Will Tura

Lente - promoweek

Lente - verwenweekend

Liefde voor muziek met Margriet Hermans

Weekend Fruit de mer

Digitale midweek

Fiets- en wandelweekend

1 extra nacht gratis

1 kind tot 11 jaar gratis, per volwassene

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 voorjaars-
aanbod van nieuwe arrangementen en tel af naar een fantastisch verblijf. 
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Tip 1: Check het type houdbaarheids-
datum op verpakkingen
Op voedselverpakkingen staat altijd 
een houdbaarheidsdatum: ofwel een 
minimale houdbaarheidsdatum (ten 
minste houdbaar tot of THT), ofwel 
een uiterste consumptiedatum (te 
gebruiken tot of TGT). Hierover kan 
soms verwarring ontstaan. Wanneer 
er sprake is van een minimale houd-
baarheidsdatum, kan je het product 
na de vermelde datum nog con- 
sumeren. Je proeft, ruikt of kijkt dan 
best even voor je het eet of drinkt. 

TGT = datum tot wanneer het veilig is 
om het product te eten 
THT = datum toont enkel de optimale 
kwaliteit: intensiteit of structuur  
verandert hierna lichtjes

Tip 2: Shop net voor het sluitingsuur 
Heel wat supermarktketens, markt-
kramers of winkels verkopen (verse) 
voedingsproducten aan een verlaag-
de prijs op het einde van de dag. 

Tip 3: Ga winkelen met een volle 
maag
Als je honger hebt, ben je sneller  
geneigd overbodige producten te  
kopen. Dit zorgt ervoor dat je met 
meer naar huis gaat dan je nodig 
hebt, wat opnieuw kan leiden tot 
voedselverspilling.  

Tip 4: Too Good To Go App 
In 2018 werd de app van Too Good 
To Go gelanceerd om de strijd tegen 
voedselverspilling aan te gaan! De 
app toont in welke zaken in de buurt je 

aan een goedkoper tarief onverkochte 
producten kan redden. Op die manier 
help je de planeet en eet je heerlijke 
maaltijden aan kleine prijzen.  Too 
Good To Go bracht bovendien recent 
ook een kookboek uit. Hierin kan je 
60 creatieve recepten en 100 slimme 
bewaartips ontdekken. Na onderzoek 
over wat de meest verspilde ingre-
diënten zijn en welke maaltijdrestjes 
het vaakst overblijven, ontstonden 60 
verrassende nieuwe recepten om het 
beste uit jouw restjes te halen.

We tonen jullie graag alvast hoe je 
makkelijk aan de slag kan gaan met 
restjes groenten en enkele lepels 
bloem!     
      →

LM geeft drie exemplaren weg van “Kook je 
koelkast leeg”. Wat moet je daarvoor doen? 
Stuur voor 5 maart een e-mail naar  
wedstrijd.ov@lm.be met als onderwerp 
“Kook je koelkast leeg”. Vermeld in de e-mail 
je contactgegevens en waarom je graag het 
boek wil winnen. Veel succes!

Kook je koelkast leeg

W
in

!

www.toogoodtogo.be

Een slim 
gevulde 
winkelkar

Duurzaamheid

Recept: croquetas
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Vandaag kunnen we er niet meer omheen: het leven is duurder dan pakweg een 
jaar geleden. De crisissen volgen elkaar op en dat voelen we in onze portemonnee. 
Daarnaast zorgen de internationale klimaatdoelstellingen ervoor dat het nog nooit 
zo belangrijk was om voedselverspilling tegen te gaan. 50% van alle voedselverspil-
ling vindt plaats in onze keukens thuis. Maar hoe vul je op een budgetvriendelijke, 
slimme manier je winkelkar? Enkele tips van Too Good to Go!
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