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Liberale Vereniging van
Personen met een Handicap vzw

LVPH vzw, de vereniging van

personen met een handicap

Even voorstellen

Wil je graag lid worden van LVPH?
Wens je meer informatie? Of wil je je

Onze missie is mensen met een beperking mondiger en bewuster te maken.
Sommige mensen hebben slechts een steuntje in de rug nodig terwijl anderen
zwaar hulpbehoevend zijn en om meer specifieke ondersteuning vragen. Jouw
talenten, jouw stem en jouw zorg: daar doen we het voor.

actief inzetten? Contacteer ons!

LVPH
Livornostraat 25 – 1050 Brussel
 lvph@lm.be
 www.lvph-lm.be

In 2017 is de persoonsvolgende financiering (PVF) definitief van start gegaan voor
alle meerderjarige personen met een handicap in Vlaanderen. De bedoeling van
Onbegrhoe
ensd
de PVF is dat personen met een beperking zelf beslissen
ze hun
! budgetten
en tegemoetkomingen gebruiken. Dat is niet altijd gemakkelijk. Daarom werken
wij ook samen met onze partner
alin
vzw.
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Wat doet LVPH?

Schrijf je elektronisch
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Als lid ontvang je dan gratis
:
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- Wij organiseren studiedagen rond belangrijke thema’s.

u!

jn er voor jo

e zibeleidsmakers.
Waan
- Wij luisteren naar jouw bekommernissen en geven deze door
Onze partners: beleidsgroepen.
- Wij vertegenwoordigen jou in verschillende

- Wij vertalen ingewikkelde wetteksten en beleidsnota’s in verstaanbare taal.
- Wij communiceren via ons ledenblad “Onbegrensd”, onze website
www.lvph-lm.be en Facebook.

www.lvph-lm.be

Lidmaatschap van LVPH is gratis.
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lm_oostvlaanderen

Voorwoord

Betrokken
Bij de start van een nieuw jaar stellen
we graag onze doelen af: waar wil LM
Oost-Vlaanderen op inzetten? In 2018
was ‘positief denken’ onze kernwaarde,
in 2019 blijven we uiteraard positief en
voegen we daar een nieuw element aan
toe: betrokkenheid.

Blader door onze voordelenkrant!
Ook in 2019 reken je als LM-lid op een
sterk ziekenfonds en dat aan dezelfde
voorwaarden als het voorbije jaar: 6,93
euro per maand of 83,16 euro per jaar.
Naast de snelle terugbetaling van je
medische zorgen, krijg je daar heel wat
voor terug! Kijk maar eens in onze nieuwe voordelenkrant of op de website.

NIEUWE
VOORDELEN

Hoorapparaten
Bovenop de tussenkomst die je krijgt
uit de verplichte ziekteverzekering geeft
LM een tussenkomst tot 100 euro in het
remgeld bij de aankoop van een hoorapparaat bij een erkende audicien.Er wordt
een tussenkomst verleend van 50 euro bij
de aankoop van een monofonisch en
van 100 euro bij een stereofonisch hoorapparaat.

Benieuwd naar de voordelenkrant?
We bezorgen je graag een exemplaar.
Stuur een e-mail naar info.ov@lm.be
met je adresgegevens of bel naar
09 223 19 76.
Je kan ook een LM-kantoor binnenstappen en er meteen een krant meenemen!

Podologische zolen
LM voorziet een tweejaarlijkse tussenkomst van 15 euro per podologische zool.
Voorwaarden: alleen als er geen tussenkomst is uit de verplichte verzekering, op
voorschrift van een huisarts of specialist
en gemaakt door een erkende podoloog.

Van de maatschappelijk werker en de
expert uitkeringen tot de psychologe, de
zwangerschapsconsulent of de kantoormedewerker… Betrokkenheid wil zeggen
dat onze medewerkers zich verbonden
voelen met LM en het werk dat ze doen.
Ze doen hun werk graag en staan met veel
enthousiasme voor jullie klaar.
Betrokken zijn. Daar maken we dit jaar,
meer dan ooit, werk van.

De tussenkomst wordt verleend op voorlegging van het LM-aanvraagformulier
'Podologische zool', ingevuld door de
erkende podoloog. Het formulier vind je
op www.lm.be/oost-vlaanderen. 

(Nieuwe voordelen onder voorbehoud van goedkeuring
door de Controledienst voor de Ziekenfondsen)
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Dat we als ziekenfonds betrokken zijn
betekent dat we ons de wensen en problemen van onze leden oprecht aantrekken.
Elke vraag rond je gezondheid proberen
we met spoed op te lossen. Als je zorgen
nodig hebt, schieten we in actie. Dat
vertaalt zich ook in een goede bereikbaarheid. We streven ernaar om steeds
beschikbaar te zijn wanneer jullie ons
nodig hebben.

Cathy De Waele
Algemeen directeur
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Dr. Tom Teulingkx adviseert ouders van sportende kinderen
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Foto: Wim Carens

“Ik zie soms pijnstillers zitten
in de sportzak van kinderen.
Dat maakt me ongerust”
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Bent u in het weekend een van die vele ouders die hun sportieve kinderen van hot naar her brengt?
Vlaanderen telt zowat 750.000 kinderen en tieners die los van de turnles aan sport doen. Sommigen oefenen zelfs meerdere sporten uit. Een goed idee volgens sportarts Tom Teulingkx. Hij schreef
samen met wetenschapsjournalist Marc Geenen een boek voor alle ouders van kinderen die aan
sport (willen) doen.
Traint mijn kind niet te veel? Hoe ga ik
om met trainers? Mag ik sportdrankjes of
supplementen geven? Het zijn vragen die
in Sportouders een antwoord krijgen op
basis van wetenschappelijke bevindingen en geïllustreerd met jeugdervaringen
van verschillende Belgische topsporters.
Een aantal van die citaten leggen we voor
aan dokter Tom Teulingkx.

sporten. Het is goed voor hun ontwikkeling. De ideale insteek dus voor kinderen
van 3 tot 5-6 jaar. Kijk bij de keuze ook
naar het karakter van je kind: wat doen ze
graag en goed? Die combinatie is de belangrijkste garantie om niet vroegtijdig te
stoppen. Stel jezelf ook enkele vragen: is
mijn kind een balsporter, een individuele
sporter, groot of lenig?”

Teulingkx is sportarts, voorzitter van de
vereniging voor sportartsen, docent van
de Vlaamse Trainersschool en verbonden
aan Belgian Cycling (de Belgische wielrennersbond). Verder is hij vooral ook zelf
een sportouder. “Mijn zoon van 13 voetbalt en mountainbiket. De andere is 9,
speelt voetbal, fietst en probeerde ook al
tennis en atletiek. En dan heb ik nog een
dochter van 11 die zich uitleeft in typische
meisjessporten: gymnastiek en dans.
Mijn vrouw en ik sporten ook. We zijn een
sportief gezin (lacht).”

“Ons advies? Laat kinderen voor hun 1214 jaar twee sporten doen. Combineren
kan al vanaf 6 jaar, dan sporten kinderen
graag en veel. Keerpunt is 12 jaar als
ze naar de middelbare school gaan en
al een tijdje dezelfde sport uitoefenen.
Gymnastiek is een typisch voorbeeld van
die drop-out: een mooie sport, maar in
de puberteit durft het lichaam tegenstribbelen en wordt het moeilijker. Dan is het
positief als je kind twee sporten doet en
er zo een over houdt om zich verder op
toe te leggen. Wie zich op jonge leeftijd
bovendien niet specialiseert en meerdere
sporten beoefent, heeft 30 procent minder kans op blessures. Bijna alle topsporters die we hebben geïnterviewd, hebben
in hun jeugd ook andere sporten gedaan.
Dat vind ik toch tekenend.”

“Jada is geobsedeerd door
basketbal. Ze danst ook, zat in
een zwemclubje en heeft getennist. Intussen tennist ze niet
meer, terwijl ze het wel kan. Ik
dring niet aan. Ze moet doen
wat ze leuk vindt.”
(Kim Clijsters over haar 10-jarige dochter)

Dr. Teulingkx: “Een sport voor je kind
kiezen is niet makkelijk. Veel ouders grijpen snel naar de sporten die ze kennen of
zelf hebben uitgeoefend, zonder rekening
te houden met hun kind. De bewegingsschool kan daarbij helpen. Kinderen spelen en bewegen er samen met hun ouders
en komen in contact met verschillende
www.lm.be / januari-februari 2019

“Van mijn ouders mochten
mijn broer en ik doen wat
we wilden, als er maar een
ploegsport bij was, omdat je
daar veel van leert.”
(Red Lion Arthur Van Doren deed tot zijn
14de aan tennis en hockey)

Dr. Teulingkx: “Een ploegsport is een
meerwaarde omdat het een reflectie is

van het latere leven. Denk maar aan werken in een bedrijf, waar ze ook met gezag
en collega’s moeten omgaan. In een ploeg
maken ze ook kennis met kinderen uit
verschillende sociale klassen en culturen.”
“Mijn zoon is eigenlijk meer een individuele sporter. Hij wil zelf de eindverantwoordelijkheid dragen. Ploegsport is
daarom voor hem een uitdaging. In de andere richting is het gevaarlijker: verplicht
je kinderen liever niet tot een individuele
sport. Zo telt bij tennis elk punt en weet
je nooit precies hoelang een wedstrijd zal
duren. Het is dus een onzeker spelletje
dat kan zorgen voor individuele stress.
Kinderen die dat niet willen, moet je daar
niet aan blootstellen.”

“Vaak willen ouders harder
dat hun kind topsporter wordt
dan dat kind zelf.”
(Sven Nys)

Dr. Teulingkx: “We kennen allemaal de
verhalen waarbij ouders hun dromen
projecteren op hun kind. Ze gaan te geforceerd om met de carrière van hun kind.
Daar galopperen veel ouders zich in. Ze
doen aan overidentificatie en gaan er hun
sociaal leven naar opbouwen. Ze leren op
de club andere ouders kennen of worden
ingeschakeld in de werking. Als kinderen
willen stoppen, zullen ouders hen willen
overtuigen om toch in die sport te blijven.
Zo kom je in een patstelling terecht. Let
er dus op dat het jouw leven of dat van
je kinderen niet gaat ondermijnen. We
mogen nooit vergeten dat het om de sport
van een kind gaat.”
		
Lees verder p.6 >
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“Ik vind dat moeilijk: weten
hoeveel druk je als ouder mag
leggen. Kwaad worden werkt
niet, heb ik ondervonden.”
(Filip Meirhaeghe over zijn voetballende
zoon Bo)

Dr. Teulingkx: “Wees als ouder geen
jurylid. In de sport is dat een taak voor
trainers en scheidsrechters. Zij moeten
alles in goede banen leiden en dat vergeten we vaak. Veel ouders staan aan
de zijlijn en denken dat ze de bal voor
hun kind moeten binnentrappen. Sport
is emotie natuurlijk. En op je lip bijten
is soms moeilijk, want je leeft en geniet
mee. Supporteren betekent letterlijk ‘ondersteunen’. Help hen dus om aan sport
te kunnen doen. Maar drijf het niet te ver.
Durf bijvoorbeeld eens een wedstrijd over
te slaan. Daar is niets mis mee en het
geeft kinderen autonomie.”

kinderen. Geloof in de trainers, zou ik
zeggen. De meesten hebben een opleiding gevolgd. In de wiskundeles ga je als
ouder toch ook niet de stelling van
Pythagoras uitleggen? Van leraars erkennen we hun expertise, waarom doen we
dat niet in de sport bij trainers?”

“Mijn ouders deden alles,
reden overal naartoe met mijn
broer en mij om ons nationaal
voetbal te kunnen laten spelen.
Luik, Charleroi, overal.”
(Rode Duivel Thomas Vermaelen)

Dr. Teulingkx: “Dat ouders zich soms taxichauffeur voelen, hoor ik in mijn praktijk
wel vaker. Sportende kinderen kunnen
een gezin uit elkaar trekken. Het risico
bestaat dat je als ouder onder druk komt
te staan. Met drie kinderen die meerdere
sporten beoefenen, leggen mijn vrouw en
ik op zaterdag soms wel vijftien ritten af.

Gelukkig sporten ze dicht bij huis, anders
is dat onmogelijk. Afstand is daarom een
bepalende factor. Probeer er ook op te
letten dat je kind op termijn autonoom
naar de sportlocatie kan.”

Win het boek !

Alles wat ouders van sportende
kinderen moeten weten, lees je in
Sportouders (uitgegeven bij Van Halewyck).
LM geeft drie boeken
weg: stuur voor
1 maart een e-mail naar
wedstrijd.ov@lm.be
met je contactgegevens
en vertel ons waarom
je het belangrijk vindt
dat kinderen sporten. De winnaars
contacteren we persoonlijk en
maken we bekend in het volgende
magazine.

Mijn sportertje is ziek, wat nu ?

Sportarts Tom Teulingkx

“In het boek raden we ouders aan om
trainingen niet te volgen. Voor wie ver
moet rijden en ter plaatse moet blijven, is
dat moeilijk. Toch kan je terwijl ook iets
anders doen: zelf sporten bijvoorbeeld
of helpen in de cafetaria. Door aanwezig
te zijn op een training ondermijn je het
gezag van de trainer en zet je druk op je
6

“Bij sportende kinderen is het niet
altijd makkelijk om de impact en gevolgen van ziekte en blessures in te
schatten”, zegt Dr. Teulingkx. “Eigenlijk is er maar een objectief criterium
en dat is koorts. Koorts is sowieso
een ‘no go’ om aan sport te doen. Ons
advies: voor elke dag koorts, mag het
kind na afloop een dag niet sporten.
Als je kind dus na vier dagen genezen
lijkt, wacht je best nog vier dagen. Het
virus kan immers langer in het lichaam
aanwezig zijn. Extra zekerheid inbouwen is dus belangrijk.”

Dan kies je beter voor een juiste dosis

“Pijnstillers raden we altijd af. Ouders
grijpen bijvoorbeeld heel snel naar
ontstekingsremmers zoals Ibuprofen.

voor iedereen die sport of van plan is te

Paracetamol. Ik zie soms pijnstillers
in de sporttas van kinderen zitten. Dat
maakt me ongerust. Akkoord, een kind
heeft ontspanning nodig. Maar dat is
geen reden om ze met medicatie de
wei in te sturen.”
In Sportouders vind je een uitgebreid
hoofdstuk over de gezondheidsrisico’s
die bij sporten horen. Over blessures
en revalidatie of over hartstilstand in
de sport. Een tip: sportkeuring.be, een
online-instrument dat ontwikkeld is
sporten. De vragenlijst geeft aan of een
sportmedisch onderzoek raadzaam is.
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Welkom in
Lemmieland !
Is het een nieuwe natie of staat? Is het
een pretpark? Nee, Lemmieland is de
naam van het kinderopvanginitiatief van
LM Oost-Vlaanderen. Drie crèches tellen
we intussen: in Zulte, in Deinze en sinds
kort ook in Eeklo. Met een pedagogisch
plan dat focust op beweging, voeding
en geestelijke gezondheid trekken we in
Lemmieland volop de kaart van gezondheidspreventie.

Lemmieland Zulte

Lemmieland Deinze

Lemmieland Eeklo

Adres: Lijsterstraat 20 bus 1, 9870 Zulte
Capaciteit: 17 kinderen
Er zijn drie slaapkamers, een verzorgingsruimte en een grote binnen- en buitenspeelplaats
Openingsuren: 7u tot 18u30
Dagprijs: 23 euro (inclusief luiers, verzorgingsproducten, voeding, slaapzak, …)
Begeleiders (foto van links naar rechts):
Laura, Jana, Stephanie, Margot

Adres: Kortrijksesteenweg 31, 9800 Deinze
Capaciteit: 23 kinderen
Er zijn vier slaapkamers, twee verzorgingsruimtes, drie binnenspeelruimtes en
een grote buitenspeelplaats waarvan een
deel overdekt
Openingsuren: 7u tot 18u30
Dagprijs: 28 euro (inclusief luiers, verzorgingsproducten, voeding, slaapzak, …)
Begeleiders: Karen, Sarah, Laura,
Morgane

Adres: Lekestraat 33 bus 1, 9900 Eeklo
Capaciteit: 18 kinderen
Er zijn drie slaapkamers, een verzorgingsruimte, een grote binnenspeelruimte en
twee buitenspeelruimtes.
Openingsuren: 7u tot 18u30
Dagprijs: inkomensgerelateerd
Begeleiders: Thomas, Sigrid, Kimberley
en Tine (coördinator Lemmieland)

Is er een plaatsje vrij?

Tussenkomst kinderopvang

We verwelkomen je als (aanstaande) ouder graag in onze
crèches voor een rondleiding en een uitgebreide toelichting van onze werking. Neem contact op met Tine De Vos
(coördinator van Lemmieland) om te informeren naar vrije
plaatsen: info@lemmieland.be, 09 235 72 85.

Je kindje naar de crèche of onthaalouder brengen is goed
voor zijn of haar fysieke en psychische ontwikkeling. Omdat het ook wel een flinke hap uit je budget neemt, betalen
we voor elk kind dat jonger is dan drie jaar tot 60 euro per
jaar terug.

www.lm.be / januari-februari 2019
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Op de gezondheid van Leen Dendievel

“Bij elke paniekaanval dacht ik:
ik ga dood”
Leen Dendievel kennen we als
Kaat in de soap Thuis en van
haar prestaties in Dancing with
the Stars. Ze maakt ook theater
en schrijft boeken over interessante thema’s zoals liefdesverdriet (Hard) en angst (Asem).
Dat is wel wat. En Leen wil het
ook allemaal blijven doen. Al
leerde ze intussen wel om tijdig
rust in te bouwen.
Zo’n drie jaar geleden kreeg Leen Dendievel (35) last van angstproblemen en
paniekaanvallen. Haar levensritme werd
verstoord. De zoektocht naar oorzaken en
oplossingen werd een boek. Asem bundelt inzichten van experten en ervaringen
van lotgenoten, waaronder bekende Vlamingen als Nathalie Meskens en Herman
Brusselmans.
“Iedereen beleeft een paniekaanval
anders”, zegt Leen Dendievel. “Ik lag
gewoon in bed en toch begon mijn hart te
kloppen als een gek. Ik had last van mijn
linkerarm, zweette hevig, kon moeilijk
ademen en voelde een druk op de borst.
Al die dingen begon ik te linken aan een
hartaanval. Bij elke aanval, dacht ik: ik ga
dood.”
Die gedachte werd je grote angst.
“De dood is iets onbekend. Niemand
keert terug om je erover te vertellen en
dat is beangstigend. Het gaat voor mij
www.lm.be / januari-februari 2019

ook om loslaten. Vandaag kunnen we ons
leven zin geven met dingen die we graag
doen. De mogelijkheden zijn onbeperkt:
we kunnen verhuizen, veranderen van
lief of van job. Omdat het zo leuk is, wil
ik dit leven niet afgeven. Ik wil nog zoveel
doen, maar er is te weinig tijd.”

zitten. Als je iemand verliest in de familie,

Prikkels verwerken

Acteren, schrijven, dansen… Kan je vol-

Vond je de oorzaak van je paniekaanvallen?
“Voor mijn boek ging ik aankloppen bij
Dirk De Wachter. Hij ziet paniekaanvallen
voorkomen in verschillende situaties.
Tijdens een zwangerschap bijvoorbeeld.
Of ze zijn het gevolg van opvoeding en
trauma’s. Ook bepaalde karaktertrekken
spelen een rol. Dat is het geval bij mij: ik
ben perfectionistisch en hoogsensitief.”

moet je dat rustig een plaats geven. Dat
lukt ons amper. Zo kunnen paniekaanvallen ontstaan. Je lichaam zegt: wow, stop
eens even. Je kan niet meer. Het lichaam
beseft dat, maar mentaal ben je nog niet
zo ver.”

doende rust nemen?
“Ik blijf al die dingen doen, maar zeg niet
meer op alles ‘ja’. Ik vermijd dat mijn
agenda vol loopt en plan voldoende momentjes voor mezelf. Als ik ergens aankom, blijf ik vaak nog tien minuutjes in de
auto zitten. Ik hoef niet meteen andere
mensen te zien. Of ik zet eens geen wekker als ik de voormiddag vrij heb. Ik heb
de signalen op tijd gezien. Had ik ze nog
een jaar genegeerd en dit boek niet geschreven, was ik misschien niet meer uit
mijn bed geraakt.”

“ Ik zal altijd vatbaar
zijn voor zo'n angstaanval. Maar ik weet
nu hoe ik die moeten
counteren. ”

Word je nog overvallen door angst of
paniek?
“Zo’n benauwd gevoel kan me nog besluipen. Tijdens een stressvolle situatie, als
ik slecht geslapen heb of na een slecht
nieuws gesprek. Ik zal er altijd vatbaar
voor zijn. Maar ik weet nu hoe ik dat kan
counteren. Ik zoek een rustige plek en let

“Een paniekaanval wordt altijd veroorzaakt door een trigger. En steeds vaker
is onze maatschappij, die zo snel gaat en
waar alles moet, de aanleiding. We nemen niet meer de tijd om prikkels te verwerken. Als je na het werk en de file huiskomt, zou je eigenlijk even moeten gaan

op mijn ademhaling. Goed ademen is de
essentie: een keer diep inademen en dan
zes tellen langzaam uitblazen. Daarna
herhalen tot je er op focust. Zo komen er
opnieuw juiste stoffen in het lichaam en
verdwijnen de symptomen.”
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Geen vetzakkerij
Je bent een perfectionist. Let je ook fanatiek op je gezondheid?
“Ik moet gezond eten, want ik verdik snel
en dan voel ik me minder goed in mijn
vel. Suiker en vetzakkerij laat ik dus liever
passeren. Twee keer pasta in de week
probeer ik te vermijden. Brood komt hier
bijna niet meer op tafel. Daar verdik je
van en het ligt op mijn maag. Als ik brood
eet, weet ik er ook geen maat mee te
houden. Hoeveel boterhammen mag je
eigenlijk eten? Nu kies ik ’s morgens voor
havermout.”
“Ik heb ook nood aan voldoende beweging. Wandelen doe ik heel graag. Als
ik in Antwerpen kan werken, probeer ik
zoveel mogelijk kilometers te stappen. Ik
zit veel in de wagen en dat wil ik compenseren. Om dat op te volgen, gebruikte ik
een gezondheidsapp op mijn smartphone
als stappenteller. Sinds kort draag ik een
Fitbit. Handig.”

In Dancing with the stars zagen we je
sportieve kant.
“Ik ben altijd sportief geweest. Tot ik wist
dat acteren ook echt een beroep kon zijn,
droomde ik ervan turnjuf te worden. Ik
volgde Lichamelijke Opvoeding en Sport
in het middelbaar. Een goede conditie
is nuttig in mijn job. In het theater moet
je soms snel van kledij wisselen of kan
een heftig stuk je uitputten. Niet dat ik
daarom 60 kilogram moet wegen, maar
op een podium wil ik graag vitaliteit en
fitheid uitstralen naar mijn publiek.”
Om al die dansmoves onder de knie te
krijgen, heb je uren moeten trainen.
Ben je fysiek ver moeten gaan?
“Tijdens de voorbereiding en opnames
van Dancing with the stars heeft mijn
lichaam afgezien. Mijn teennagels braken
af, ik voelde bilspieren waarvan ik geen
weet had en moest afrekenen met twee
gekneusde ribben. Dansers verleggen
constant hun grenzen: ze dansen met pijn
en ik heb dat ook moeten doen. Eigenlijk

ben ik dat zo gewoon. Want als acteurs
ziek worden, spelen ze toch. Je publiek zit
te wachten of je bent nodig op de set om
de opnames verder te zetten.”
“Door zo intensief te dansen is mijn
lichaam wel veranderd. Dat wil ik zo houden. Op mijn bucketlist staat ook nog
paaldansen. Ooit wil ik het leren. Ik vind
dat een kunde. Het gaat me daarbij niet
om het seksuele of sensuele, maar wel
om het sportieve: je spieren op een andere manier gebruiken dan je gewoon bent.”

“ Twee gekneusde
ribben, afgebroken
teennagels... Tijdens
Dancing with the stars
heeft mijn lichaam
afgezien ”

Loop je Leen Dendievel toevallig tegen het lijf? Hou dan je smartphone
en je portefeuille klaar!
“Ik ben meter van de Vlaamse Parkinson Liga”, zegt Leen. “Mijn nonkel
heeft jarenlang Parkinson gehad. Ik
zag wat het met hem deed. Het is een
ziekte die wat onder de radar blijft.
Weinig mensen weten wat Parkinson
inhoudt en dat wil ik helpen veranderen. Daarom heb ik vanaf nu altijd
een spaarpotje bij me. In ruil voor
een bijdrage voor het goede doel
nemen we een smiley. Ik kreeg al veel
enthousiaste reacties op de actie. De
opbrengst geef ik eind dit jaar tijdens
de Warmste Week aan de Vlaamse
Parkinson Liga.”
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Foto: Dieter Bacquaert

Selfies voor het goede doel !

Volg de actie van Leen via #parkithere.
Meer weten over Parkinson op
www.parkinsonliga.be.
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Juridisch advies

Wat als een dementerende
een gevaar wordt voor
zichzelf of anderen?
Velen worden ermee geconfronteerd:
een dementerende vader, moeder, opa
of oma. Wat eerst onschuldige vergetelheden zijn, dijt gestaag uit tot geheugenverlies, vervreemding en zelfs
vlagen van agressie.
Vaak is het hartverscheurend om naasten op die manier te zien aftakelen.
Nog onaangenamer wordt het, wanneer
dementerende familieleden de problematiek niet erkennen en hulp weigeren. Zo gaat het van kwaad naar erger:
ze laten bijvoorbeeld de gaskraan open
of vergeten te kijken bij het oversteken
van een drukke straat. Wat kan je doen
als een dementerend persoon in die
omstandigheden een gevaar wordt voor
zichzelf of anderen?
In een vorig ledenblad werd de procedure voor bewindvoering al eens
vermeld. De Vrederechter stelt dan
iemand aan voor geldbeheer. Deze
weg kan zeker worden bewandeld bij
dementie. Maar er bestaat ook een
bijzondere procedure wanneer de gezondheid en het welbevinden van een
persoon door die aandoening in het
gedrang komen, en er geen intentie is
om zich te laten behandelen.
Aan de Vrederechter kan een gedwongen opname worden gevraagd. De Vrederechter zal geval per geval oordelen
of je voldoende (familie)belang hebt bij
een dergelijk verzoek. Er kan een observatie op een psychiatrische dienst
worden bevolen. Er zal een verslag
worden opgesteld, op basis waarvan
de Vrederechter beslist of verder verblijf noodzakelijk is. Eventueel kunnen
overbrenging naar een andere inrichting of nazorg besproken worden.
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Aan het verzoekschrift moet een uitgebreid medisch attest worden gevoegd
-niet ouder dan 15 dagen- waaruit
blijkt dat de dementerende persoon
zijn gezondheid of veiligheid in gevaar brengt of een bedreiging is voor
andermans integriteit. Hier wringt het
schoentje. Dikwijls zal het dementerende familielid een medisch onderzoek
weigeren, waardoor de huisarts niet
veel kan doen. In dringende gevallen
kan je daarom contact opnemen met
het Openbaar Ministerie, dat een eigen
arts kan aanstellen.
Belangrijk om weten is dat de procedure voor een gedwongen opname niet
enkel bij ernstige dementie kan worden
opgestart, maar bij om het even welke
geestelijke aandoening die een gevaar
vormt voor de onwillige patiënt zelf of
anderen.
Anthony Roegiers
advocaat

Domiciliëring
in 2019

De opvragingen gebeuren op de volgende momenten:
- Lidgeld en Voorhuwelijkssparen:
de opvragingen gebeuren per kwartaal, ten laatste op 6/1, 6/4, 6/7 en
6/10/2019.
- Vlaamse Sociale Bescherming: de bijdrage wordt voor het eerst opgevraagd
op 6/2/2019. Indien de eerste opvraging niet zou lukken, zal er een tweede
zijn op 6/3 en een derde op 6/4.
Wil je ook betalen via domiciliëring? Laat
het ons weten: 09 223 19 76 of
boekhouding.ov@lm.be.

Winnaars!

Proficiat! Johan Naeyaert, Karolien
Samyn en Carine Remue winnen het boek
Dagschotel van Johny Voners. Elien De
Beck (foto) is de gelukkige winnaar van
een Philips Avent stomer-blender. De
winnaars contacteren we persoonlijk.

Heb je een juridische vraag?
Je kan Anthony spreken in alle LM-kantoren in Oost-Vlaanderen.
Maak een afspraak of stel je vraag via
advocaat.roegiers@proximus.be
of 09 222 43 80.
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“Snel dat buikje kwijt na de
zwangerschap? Train eerst je
bekkenbodemspieren”
De bekkenbodemspieren kan je niet zien. Dat maakt het moeilijker om ze te oefenen dan bijvoorbeeld je armspier. Toch zijn
ze zo belangrijk, want met een bekkenbodem in goede conditie
vermijd je klachten zoals pijn of urineverlies. Volgens kinesiste
Magali Le Clef is het nooit te laat om die spieren te trainen en zo
je levenskwaliteit te verbeteren.
Magali Le Clef is kinesiste en gespecialiseerd in pre- en postnatale begeleiding
en bekkenbodemtraining. Ze helpt vrouwen met urineverlies. “Ik heb zelf drie
kinderen, dus ik weet wat het allemaal
teweeg brengt”, zegt Magali. “Ik zat ook
vijftien jaar bij de Red Panthers, de nationale hockeyploeg. Sporten op hoog
niveau is ook niet ideaal voor de bekkenbodem. Veel vrouwelijke topsporters
hebben met problemen met urineverlies.
Al zal je daar weinig over lezen.”
Daar hebben we het taboe rond plasproblemen al. En dat ondanks het feit dat
tussen de 50 en 70 procent van alle vrouwen ooit last heeft van urineverlies. “Ze
denken dat het erbij hoort”, zegt Magali.
“Zelfs al heb je maar een paar druppels

Kinesiste Magali Le Clef
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verlies, dan nog is dat niet normaal. Wie
slechte ogen heeft, draagt een bril. Dat is
vanzelfsprekend. Maar als iemand in zijn
broek plast, denken we meteen aan kinderen of oudere mensen en we zwijgen
erover. Spreken over die intieme zaken
lijkt zo moeilijk. Heel jammer.”

Een spier als een
andere
Magali krijgt regelmatig vrouwen over
de vloer die net bevallen zijn. “Zwangerschap is vaak de boosdoener bij urineverlies, maar het is zeker niet de enige
oorzaak. Alles wat druk zet op je bekkenbodemspieren kan leiden tot verzwakking
van de bekkenbodem en dus urineverlies.
Rokers lopen bijvoorbeeld een verhoogd
risico door het vele hoesten, personen
met hooikoorts door het vele niezen. Ook
aandoeningen zoals obesitas of Parkinson en hormonale veranderingen spelen
een rol.”
Ondanks de hoge cijfers en het taboe
blijft de kinesiste positief. Want problemen met de bekkenbodem kan je aanpakken. “Sommigen vinden een druppel
verlies of minder plezier bij het vrijen niet
erg en denken: het gaat wel over. Maar
eigenlijk wordt het alleen maar erger. Het
is een spier zoals een andere. Wanneer je

je enkel verstuikt, zal die ook vanzelf ge
nezen. Maar het eerste steentje kan hem
opnieuw verzwikken. Daarom moet je na
een zwangerschap of kwetsuur je spieren trainen. Om je zo opnieuw bewust
te worden van je bekkenbodem, om de
link tussen je hersenen en spieren weer
te versterken. Een therapeut kan helpen
om je de werking van de bekkenbodem
uit te legen en die oefeningen correct uit
te voeren. Uiteindelijk moet een bekkenbodem zowel sterk als ontspannen en
soepel zijn.”

Levenskwaliteit
Hoe kan je vrouwen overtuigen tijdig de
problemen aan te pakken? “In de meeste
ziekenhuizen komt een kinesist na de
bevalling langs om de oefeningen te tonen. Meer dan vroeger weten vrouwen bij
ontslag uit het ziekenhuis dus dat ze hun
bekkenbodem opnieuw moeten trainen.
Preventie is belangrijk. En toch hoor ik
veel van hen zeggen: ik moet dringend
eens bij u komen. Meestal komt het er
niet van. Je kan ook thuis oefenen natuurlijk. Starten doe je best vijf à zes weken
na de bevalling.”
“Vrouwen streven na een bevalling weer
snel naar dat perfecte uiterlijk. Die hangende buik willen ze weg. Meteen op die
buikspieren werken is echter geen goed
idee. Eerst moeten de bekkenbodemspieren in orde zijn. Het probleem is dat je
die spieren natuurlijk niet ziet en ze dus
vergeet. Toch zijn ze zo belangrijk voor de
kwaliteit van je leven. Om urineverlies te
vermijden of om opnieuw te genieten van
seks.”
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Perifit
In de LM Zorgshop vind je sinds kort Perifit, een nieuw
product om je bekkenbodemspieren te trainen. Kinesiste
Magali Le Clef gebruikt het in haar behandelingen.
“Ik vraag mijn patiënten thuis dagelijks te oefenen. Vaak
reageren ze onzeker: doe ik het wel goed? Perifit maakt het
mogelijk om te zien wat je doet en je vorderingen te volgen.
Dat gebeurt via een sonde en een applicatie op je smartphone. Zonder veel na te denken over de oefeningen, kan je
zo thuis je bekkenbodem ontspannen en versterken.”
De Perifit is een vaginale sonde met
twee sensoren om zowel de diepe als de
oppervlakkige bekkenbodemspieren te
meten. Via de app krijg je feedback voor
beide spieren. De sonde plaats je zoals
een tampon in de vagina. De oefeningen voer je uit door een spel op de app.
“Door met je bekkenbodem te sturen,
laat je ook het personage in het spelletje
bewegen. Net zoals bij een Gameboy
vroeger krijg je punten als je bijvoorbeeld
een bloemetje kan pakken. Door het spelelement concentreer je je op het scherm en ben je vooral
bewust bezig met de bekkenbodemspieren.”
Volgens Magali kan elke vrouw met een smartphone of
tablet met de Perifit aan de slag: “Er zijn programma’s voor
verschillende problematieken: drang- en stressincontinentie, postnataal of preventie, intiem welzijn… De oefeningen
zijn gebaseerd op specifiek onderzoek naar elke pathologie en gemaakt door gynaecologen en kinesisten.”
Meer over Perifit vind je op www.lmzorgshop.be, waar je
het toestel voordelig kan kopen. LM-leden krijgen 15%
korting en betalen 152,15 euro in plaats van 179 euro.

Tussenkomst LM!

Perinatale kinesitherapie, zwangerschapsyoga of –zwemmen? LM geeft 45 euro bovenop de mogelijke wettelijke
terugbetaling. Per zwangerschap worden maximaal 9 sessies (5 euro per sessie) vergoed.
Hoe aanvragen?
Peninatale kinesitherapie: bezorg ons het getuigschrift van
verstrekte hulp. Naast de tussenkomst van de verplichte
ziekteverzekering, ontvang je de tussenkomst van LM.
Zwangerschapsyoga of −zwemmen: gebruik het LM-attest.
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Tien wielertochten
die je niet mag missen !
Op zaterdag 4 mei starten de LM-Classics 2019. Tijdens de
negende editie staan er liefst tien prachtorganisaties voor wielertoeristen en mountainbikers op de agenda, waaronder liefst
drie nieuwkomers. Het aftellen kan beginnen!
-

4-5 mei: Willems Veranda’s Classic (Herzele)
18 mei: Altebra Muur Classic (Ophasselt)
15 juni: Les Collines (Zomergem)
22 juni: Pro Cyclo Classic (Vossem)
13 juli: Ledeganck fietstochten (Eeklo)
3-4 augustus: Classic Jurgen Vandewalle Bioracer (Ichtegem)
11 augustus: Militair Kamp Label (Grobbendonk)
22-25 augustus: West-Vlaanderens Mooiste (Roeselare)
31 augustus: Vriendschapstocht (Ertvelde)
5-8 september: Limburgs Fietsvierdaagse (Lanaken)

Ook dit jaar worden alle fietsers beloond voor hun deelname
aan de LM-Classics. Wie minstens vijf keer deelneemt, krijgt
gratis een onderdeel van het LM-wielertenue. Je kan
kiezen uit een koerstrui,
koersbroek, windhesje of
(winter)sokken + handschoenen.
Al deze laureaten
maken kans op
prachtige prijzen,
waaronder een
Ridley-koersfiets en
twee fietsvakanties
met Kortweg Cycling
Travel.
Alle informatie op
www.lm-classics.com
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“Lowie is apetrots dat hij
de trap op en af kan”
Om met een gerust gevoel zoontje Lowie de trap te laten gebruiken, installeerde Annelies Vervaet
uit Edegem de Stair Trainer. Dat is een handige extra trapleuning die je voordelig kan kopen in de
LM Zorgshop. Ouders en zoon zijn helemaal overtuigd.
Annelies Vervaet: “Onze trapleuning hing eigenlijk net te hoog
voor Lowie. Hij kon er wel bij, maar onvoldoende om er echt
steun aan te hebben. Met de Stair Trainer hoopten we dat probleem op te lossen.”
“Installeren ging makkelijk. Er hoeft niet geboord te worden, dus
dat is zeker een meerwaarde. Je kan de afstand tot de muur ook
makkelijk aanpassen. De Stair Trainer is stevig, zit op meerdere
punten vast aan de echte trapleuning en steunt op meerdere
plaatsen tegen de muur. Dat zorgt als ouder voor een gerust gevoel. We hebben een strak interieur, maar vinden de extra steun
helemaal niet storend. Hij is wit en eenvoudig van design.”
De extra trapleuning hangt al zo’n half jaar in de woning van
Annelies. “Nu vindt Lowie steun op zijn eigen hoogte. Daarvoor
was hij altijd heel onzeker op de trap, terwijl hij in een leeftijdsfase zit waarin hij heel zelfstandig wil zijn. Lowie was meteen
fan en kan makkelijk op en af de trap. Hij voelt zich zeker en is
apetrots omdat hij dit zelf kan. Vorige maand werd hij vier jaar.”
“We zouden deze trapsteun zeker aanraden”, besluit Annelies.
“Welke ouder is nu niet blij als zijn of haar kind op een veilige
en zelfstandige manier de trap kan nemen?”
De Stair Trainer (Mippaa) is voordelig te koop in de LM Zorgshop. LM-leden betalen 59,46 euro in plaats van 69,95 euro.
Meer informatie en bestellen: www.lmzorgshop.be.

Lowie op de trap

Urineverlies? Daar ben je echt niet alleen in !
Even een misverstand uit de wereld helpen: urineverlies komt niet enkel voor
bij de oudere vrouw. Ook jonge(re) vrouwen kunnen ongewenst urine verliezen.
Urineverlies kan optreden tijdens of
na een zwangerschap, maar kan ook
veroorzaakt worden door overgewicht,
constipatie, het gebruik van bepaalde
medicijnen, rond de menstruatie of
menopauze.
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Een arts kan de juiste oorzaak vaststellen en zo kan een oplossing worden
gezocht. Het trainen van de bekkenbodemspieren, al dan niet onder begeleiding van een kinesist, kan urineverlies
tegengaan of zelfs oplossen. Ondertussen kan je een TENA Lady product gebruiken. Door de drievoudige bescherming tegen doorlekken, geurtjes en een
vochtig gevoel blijf je 24 uur per dag,
droog, veilig en vol vertrouwen.

Laat urineverlies dus zeker je leven niet
belemmeren en blijf genieten van het
leven! Meer advies over de producten
en een gratis staal vind je in de LM
Zorgshop of op www.tena.be.

TENA Lady is beschikbaar in de LM
Zorgshop. Bekijk de producten op
www.lmzorgshop.be. LM-leden krijgen
15% korting.
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De winter door...
€ 40,81

Huur € 1,00 per dag

LM Zorgshop
De vermelde prijzen op deze pagina
zijn exclusief voor leden van
LM Oost-Vlaanderen (15% korting).

Infraroodlamp

Voor een helende werking bij spier- en
gewrichtspijn of verkoudheid.

Lichttherapiebril

Slaapproblemen of minder energie? Herleef dankzij de Luminette. Ook te koop.

Bezoek onze webshop en bekijk het
volledige aanbod.
Bestellen is eenvoudig. Maak gebruik van 50 gratis afhaalpunten.
www.lmzorgshop.be

Hulp in huis
€ 5,06

Tube uitknijper

Duw eenvoudig en met minimale kracht
de inhoud uit een tube.

€ 16,96

Bedtafel / dienblad

Om in bed te kunnen eten, lezen en
schrijven.

€ 5,06

Ritsluitingring

Dit hulpmiddel geeft de greep van een
ritssluiting betere houvast.

Incontinentie

Tena Lady Mini

Absorbeert beter dan maandverband en
biedt een comfortabele bescherming bij
licht urineverlies.
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€ 6,87

Tena Lady Normal

Zacht en anatomisch gevormd. Discreet,
absorbeert beter dan maandverband.
Voor iets meer urineverlies.

€ 6,00

Tena Lady Maxi

Met InstaDRY zone voor snelle absorptie. Biedt de zekerheid van een goede
bescherming.

© Stefanie Faveere

€ 5,31
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Op zoek naar meer zelfvertrouwen?
Lifecoach Inge Quartier (IKIGAI) brengt in de zaaltjes van de LM-kantoren Zingem (5 maart), Zottegem
(9 april) en Wetteren (7 mei) de lezing ‘Optimaal zelfvertrouwen’. Ze wil aantonen hoe meer zelfvertrouwen het leven positief kan beïnvloeden.”
Waarom is zelfvertrouwen zo belangrijk?
Inge Quartier: “Iedereen is weleens onzeker over zichzelf. Maar te weinig zelfvertrouwen kan neerslachtigheid en stress
veroorzaken. In dat geval kan je niet het
beste van jezelf laten zien, wat kan leiden
tot een negatief zelfbeeld. En dat is
zonde. Mensen met meer zelfvertrouwen
nemen initiatief en weten beter om te
gaan met faalangst en perfectionisme.”
Hoe ontwikkel je meer zelfvertrouwen?
“Om tot optimaal zelfvertrouwen te
komen, moeten we een evenwicht vinden
tussen waardigheid en vaardigheid. Het
is mijn doel om mensen te motiveren
die balans bij zichzelf te ontdekken. Als
je weet waar je tekort schiet, kan je er
aan werken. Ik geef advies aan de hand
van oefeningen. Door iemand te vragen
zichzelf voor te stellen, zie je al meteen of
die persoon veel of weinig zelfvertrouwen
heeft. De bedoeling is dat mensen met
vertrouwen praten over wie ze zijn en wat
ze doen.”
“Sommigen mensen willen graag bungeespringen. Ik bijvoorbeeld. Maar ik doe
het niet. Schrik houdt me tegen, ik heb
daar geen vertrouwen in. Anderen ontbreken het zelfvertrouwen om voor een
groep te spreken. Ze beginnen te zweten
en worden angstig, terwijl ze eigenlijk net
heel interessante dingen zouden kunnen
vertellen. Ze hebben misschien wel de
vaardigheden, maar missen de waardigheid om het te doen.”
Heeft u die balans ook zelf moeten
zoeken?
“Het grootste deel van mijn leven had ik
onvoldoende waardigheid. Als werkne16

mer heb ik lange tijd over gepresteerd.
Ik voelde me klein en dus klopte ik veel
overuren want dat gaf me het gevoel goed
bezig te zijn. Tijdens mijn opleiding als
coach heb ik dat opnieuw ervaren. Ik
kende veel angst om fouten te maken.
Mijn waardigheid zat fout, terwijl dat
helemaal niet hoefde want eigenlijk weet
je: ik moet iets aanleren en dat vraagt
tijd. Je moet bij jezelf nagaan waarom iets
voor spanning of angst zorgt. Door die
inzichten doe je aan zelfontwikkeling. Dat
is heel belangrijk om tot zelfvertrouwen
te komen.”

15 jaar in een vaste job , kan zonder
problemen zijn rekeningen betalen, doet
alles op automatische piloot. Hij heeft
geen stress meer, het is makkelijk. Toch
voelt hij in zijn binnenste een verlangen
naar iets anders. Het zijn situaties waar
mensen blijven hangen in routine. Ze
missen het zelfvertrouwen om hun leven
om te gooien.”
“Wat is het doel in ons leven? Waarvoor
sta je elke dag op? Niet keihard werken
of onder stress staan. Wel iets doen wat
je graag doet, waar je van kan houden.
Ga naar die zaken op zoek in een job.
Dan kan je veel doen zonder dat je moet
rusten. Dan krijg je energie in plaats van
dat het je leegzuigt. Veel mensen komen
bijvoorbeeld in een burn-out omdat ze
niet meer luisteren naar zichzelf. Ze vinden het belangrijker wat hun omgeving
over hen denkt.”

‘Optimaal zelfvertrouwen’
door Inge Quartier

Lifecoach Inge Quartier

Welke situaties komen vaak aan bod
tijdens uw coaching?
“Ik zie veel getrouwde koppels met een
huis en kinderen. Ze zijn samen, maar
niet gelukkig. Toch gaan ze door de
omstandigheden niet uit elkaar. Maar
ook professioneel zie ik hetzelfde vaak
terugkeren. Iemand zit bijvoorbeeld al

- dinsdag 5 maart
van 19u30 tot 21u30 in Zingem
(Peperstraat 2)
- dinsdag 9 april
van 19u30 tot 21u30 in Zottegem
(A. Scheirisstraat 31, 1ste verdieping)
- dinsdag 7 mei
van 19u30 tot 21u30 in Wetteren
(Brugstraat 2, 1ste verdieping)
ingang LM Gezond)
- Prijs: 20 euro
Inschrijven:
inge@ikigai.vlaanderen
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Gezondheidsactiviteiten
De thuisapotheek en
Gezond en gelukkig
omgaan met medicatie ouder worden
Neem je soms medicatie? Heb je de
bijsluiter al eens goed bekeken? Hierin
staat heel wat informatie. Toch is het
moeilijk om tussen de bomen het bos
nog te kunnen zien. In deze lezing krijg
je extra toelichting. Daarnaast verneem
je alles over de inhoud van een doorsnee
thuisapotheek en hoe je deze medicatie
op een correcte manier bewaart. Tot slot
komt de ergotherapeut nog een woordje
uitleg geven over de verschillende pillendozen. De presentatie wordt gegeven
door apothekeres Laurence Vanderstraeten.
Vrijdag 15 maart van 14 uur tot 16u30
LDC De Waterspiegel:
Meulesteedsesteenweg 510, Gent
Gratis

We worden ouder. Dat is heerlijk als dat
ook gelukkig en gezond kan. Waar letten
we het best op? Wat doen we wel, wat
doen we beter niet?
Sociale vaardigheden en sociale relaties
zijn heel belangrijk om eenzaamheid en
somberheid te voorkomen. Zingeving
vinden in wat je doet houdt je tevreden
en voorkomt psychosociale klachten. De
regie over je eigen leven behouden kan
welbevinden echt bevorderen. Daarom
zetten we dat, en nog veel meer, in de
aandacht zodat we met zijn allen gezond
en gelukkig oud kunnen worden.
Dinsdag 26 maart om 14 uur
LDC De Regenboog:
Lucas de Heerestraat 83 in Gent
Gratis

Introductie tot ouder
en kind yoga

Intens met je kind bezig zijn en toch zelf
kunnen ontspannen? In ons dagelijks
leven zijn zo’n momenten vaak moeilijk
om in te plannen want er is altijd wel
iets wat dringender moet gebeuren. Tijdens deze introductie tot ouder & kind
yoga kunnen jullie samen genieten, op
een plaats waar niets moet. Het versterkt
de band tussen ouder en kind want je
leert elkaar eens op een andere manier
kennen.
Zaterdag 30 maart en zaterdag 6 april
telkens van 10 uur tot 11 uur
Turnzaal Forza Ritmica:
Lange Violettestraat 277/A, Gent

Hoe inschrijven ?
-

in je LM-kantoor
bel naar 09 223 19 76
mail naar info.ov@lm.be
online via de agenda op
www.lm.be/oost-vlaanderen.

Naar Cuba met Zomerzon vzw
Straf! Met Zomerzon vzw kan je eind
dit jaar een prachtige rondreis maken.
Salsa, prachtige natuur en indrukwekkende steden zoals Havana en
Trinidad maken van Cuba een unieke
en onvergetelijke bestemming.
Rondreis van zaterdag 2 tot en met
donderdag 14 november 2019. Vertrek
vanuit Gent naar de luchthaven Roissy
in Parijs met als doel Havana. De rondreis brengt ons naar Havana, Vinales,
Pinar del Rio, Remedio, Santa Clara,
Camaguey, Santiago de Cuba, Guardalavaca en Trinidad. Alle verplaatsingen gebeuren met een toeristenbus
met airco en met een plaatselijke
Franstalige gids.
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We verblijven op basis van volpension
in drie- en soms viersterren hotels. De
hele reis is er begeleiding van LM. Een
gedetailleerd programma is beschikbaar op aanvraag.
Prijs:
Tweeperoonskamer:
2.780 euro per persoon
Eénpersoonskamer:
2.990 euro (beperkt)
Voorschot: 900 euro per persoon.
In de prijs zijn de vluchten, luchthaventaxen, alle transfers ter plaatse, inkomgelden musea, gidsen, het dragen
van de bagage en het drinkgeld voor
gidsen en chauffeur inclusief.

Opgelet: een internationaal paspoort
is noodzakelijk.
Deze reis wordt georganiseerd In samenwerking met Vacances Bleues.
Interesse?
Bel naar 09 223 19 76 of mail naar mieke.vandenberghe@lm.be. Vervolgens
krijg je een inschrijvingsformulier. Een
inschrijving is pas definitief als het
inschrijvingsformulier en het voorschot
in ons bezit zijn.
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Ondersteun jij als Hopper
iemand die het moeilijk heeft ?

Een praatje maken,
boodschappen doen,
wandelen of luisteren ?
Als Hopper kan je zoveel betekenen.
Meld je nu als vrijwilliger bij Hop-in !
09 235 72 82, hopin@lm.be, hop-in.be
18
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Nieuw
in 2019

Standpunt

Geestelijke
gezondheidszorg
Psychische problemen worden de grootste gezondheidsuitdaging in de 21ste eeuw. Het
versnipperd beleid van de geestelijke gezondheidszorg in ons land maakt daarenboven
de uitbouw ervan moeilijk.
“Burn-out en depressie zijn als psychische branden, het gevoel van het niet meer uit te
houden, van voor een diepe afgrond te staan. Het is het gevoel van schaamte, van zelf
de schuld te zijn van problemen van anderen. Het is elke dag conflicten ervaren met
partner, kinderen, werkgever enz., waardoor die eigenlijk meegezogen worden in de
psychische ziekte van de betrokkene. Burn-out is een sluipend proces van overbelasting
tot men geestelijk en lichamelijk instort. En, wat vaak vergeten wordt, ook de partner en
de kinderen zijn onrechtstreeks medeslachtoffers.”
Deze woorden komen niet van ons, maar van de Duitse psychotherapeute Margaret
Hospach tijdens een studiedag van AIM, de internationale vereniging van ziekenfondsen, over de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg.
Het is maatschappelijk aanvaard om lichamelijk ziek te zijn, maar op psychische
ziekten rust nog steeds een groot taboe, zodat patiënten hun problemen het liefst
verborgen houden voor de buitenwereld. Als ziekenfondsen willen wij meehelpen om
dit taboe te doorbreken.
België bezit de twijfelachtige eer om wereldwijd het hoogste aantal psychiatrische
ziekenhuisbedden te hebben: ongeveer 170 bedden per 100.000 inwoners. Ter vergelijking: het EU-gemiddelde ligt rond de 75. Zulke bedden zijn duur, de patiënt wordt
uit zijn omgeving gehaald en opnames zijn lang niet altijd nodig of succesvol. Daarom
is de trend om het aantal psychiatrische bedden te verminderen en waar mogelijk te
vervangen door meer gedifferentieerde geestelijke gezondheidszorg met voldoende
aanbod voor ambulante hulpverlening. De huisarts krijgt daarin een belangrijke rol om
symptomen te herkennen en de patiënt door te verwijzen.
Als LM kunnen we dit alleen maar toejuichen, op voorwaarde natuurlijk dat er een
voldoende aanbod is én dat het ook voor iedereen betaalbaar is. En daar is nog heel
wat werk aan de winkel. Onze complexe staatsstructuur maakt het er overigens niet
eenvoudiger op!
Het voornemen van de federale regering om een tussenkomst te voorzien voor enkele
raadplegingen bij een klinisch psycholoog of orthopedagoog voor een welbepaalde
doelgroep van volwassenen tot 65 jaar met angst, depressie of alcoholproblemen die
worden doorverwezen door hun huisarts of psychiater is daarvoor een eerste stap in de
goede richting maar er is veel meer nodig. Zo is het absoluut niet te verantwoorden dat
die tussenkomst slechts wordt toegekend tot de leeftijd van 65 jaar.
Ook mag de aandacht voor de gezondheid niet beperkt blijven tot de bevoegde ministers alleen, maar moet ze deel uitmaken van alle beleidsdomeinen, dus ook het onderwijs, de arbeidsmarkt, het verkeer en het leefmilieu, om er maar enkele te noemen.
Tenslotte is het goed dat langdurig zieken de mogelijkheid krijgen om, eventueel via
progressieve werkhervatting, terug aan de slag te gaan en zich op die manier terug te
integreren in de samenleving. Alleen mag dit niet ontaarden in een bijkomende druk
op mensen die nog niet volledig hersteld zijn. We hopen dat de regering voldoende
vertrouwen stelt in het oordeel van de adviserend artsen in elke concrete situatie.
Geert Messiaen
Secretaris-generaal
www.lm.be /januari-februari 2019
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Ambulance kost 60 euro
Word je vervoerd met de ambulance na een oproep naar het
noodnummer 112, dan werd tot voor kort de kostprijs berekend op het aantal kilometer van de rit. Nadien kreeg je tot
50% terugbetaald door je ziekenfonds. Sinds 1 januari geldt
een vast tarief voor dringend ziekenvervoer, ongeacht de
afstand. Je betaalt 60 euro voor een rit. Er is geen terugbetaling meer. Het nieuwe systeem is een vereenvoudiging voor
iedereen: geen ingewikkeld papierwerk meer voor je terugbetaling en geen discussies meer over de afgelegde afstand.
Stoppen met roken wordt beter terugbetaald
Wie wil stoppen met roken met behulp van medicatie, moet
eerst een behandeling van twee weken volgen om te testen
of de medicatie goed verdragen wordt of niet. Dit zogehete
‘starterspakket’ kost 49,95 euro en wordt sinds 1 februari
voor een groot deel terugbetaald. Ook wordt het aantal
terugbetaalde behandelingen met rookstopmedicatie uitgebreid naar drie (per periode van vijf jaar). Als lid van LM
geniet je bovendien van aanvullende tegemoetkomingen
voor rookstophulpmiddelen en rookstoptraining. Rokers
hebben gemiddeld 5 tot 7 pogingen nodig om te stoppen.

Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker uitgebreid
Op 1 januari is de doelgroep voor het Vlaamse bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker uitgebreid. Alle Vlamingen
tussen 51 en 74 jaar worden nu uitgenodigd voor een preventieve screening. Tot vorig jaar kwam je maar vanaf je 53ste
in aanmerking. Dikkedarmkanker ontwikkelt zich heel langzaam: hoe vroeger de opsporing, hoe hoger de genezingskansen. Deelname aan het bevolkingsonderzoek is gratis. Je
krijgt thuis een set toegestuurd om stoelgang af te nemen.
Deze set stuur je op het naar het labo, waar de stoelgang
getest wordt op bloed dat niet met het blote oog zichtbaar is.
Bloed in de stoelgang kan wijzen op dikkedarmkanker.
Strengere regels voor de ledenbijdrage
Betaal je de ledenbijdrage voor je ziekenfonds niet tijdig,
dan heb je geen recht meer op aanvullende voordelen en
diensten van je ziekenfonds. Bovendien loop je het risico
om maar liefst 2 jaar te moeten wachten voor je er weer
van kan genieten. Deze nieuwe regel geldt vanaf 1 januari
en is wettelijk voor alle ziekenfondsen in dit land hetzelfde. Het is dus van groot belang om je ledenbijdragen
stipt te betalen. Wil je op je beide oren slopen? Betaal je
ledenbijdrage dan per domiciliëring.
Vragen? Contacteer je LM-ziekenfonds.

COLOFON
Voor vragen of opmerkingen over de inhoud van dit
ledenblad kun je terecht bij de redactie van LM:

✉ ledenblad@lm.be
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Een mobiliteitshulpmiddel
kopen of huren
Heb je door chronische ziekte, ouderdom of
een beperking een rolstoel, elektrische scooter
of een ander mobiliteitshulpmiddel nodig?
Sinds 1 januari 2019 kan je je hulpmiddel kopen
of huren met steun van de Vlaamse sociale
bescherming. Je betaalt zelf maar een klein
deel van de kosten.
Wie komt er in aanmerking?
Enerzijds is er een medische voorwaarde: de behoefte aan een
mobiliteitshulpmiddel wordt bepaald en voorgeschreven door
je arts of het rolstoeladviesteam. Mensen die lijden aan een
snel degeneratieve aandoening, kunnen met een snellere en
flexibelere aanvraag hun mobiliteitshulpmiddel huren (in plaats
van kopen). Zo’n aandoening moet vastgesteld worden door een
neuroloog of door een gespecialiseerd rolstoeladviesteam.

Vlaamse
sociale
bescherming

Anderzijds is er ook een administratieve voorwaarde: je moet aangesloten zijn bij de Vlaamse sociale bescherming. Dit ben je wanneer je de jaarlijkse zorgpremie betaalt aan de zorgkas van je ziekenfonds.
Leeftijd speelt geen rol en bepaalt niet waar je recht op hebt. Soms hangt het wel van je leeftijd af of je een hulpmiddel kan huren dan wel kopen en hoe snel je je hulpmiddel mag vervangen door een nieuw exemplaar.

VLAAMSESOCIALEBESCHERMING.be

ZORGEN
VOOR
ELKAAR DA’S TOCH
NORMAAL.

Ook jij betaalt daarom elk jaar
een solidaire zorgpremie.
Zo verbeter je de levenskwaliteit van meer
dan 300.000 zorgbehoevenden in Vlaanderen.

Hoe aanvragen?
1. Je kan altijd bij je zorgkas aankloppen voor advies. Contacteer daarvoor je LM-ziekenfonds.
2. Ga naar je huisarts of een rolstoeladviesteam voor een voorschrift of rolstoeladviesrapport voor je
mobiliteitshulpmiddel.
3. Ga met dat voorschrift of rolstoeladviesrapport naar een erkende verstrekker van mobiliteitshulpmiddelen
(‘bandagist’). Die zal je adviseren over de mogelijkheden, een hulpmiddel voorstellen en met jou een
aanvraagformulier invullen.
4. Je bandagist stuurt je aanvraag digitaal naar je zorgkas. Er gebeuren een aantal controles.
5. Je krijgt een brief van je zorgkas waarin staat voor welk mobiliteitshulpmiddel de Vlaamse sociale
bescherming tussenbeide komt in de kosten.
6. Je bandagist bezorgt je je hulpmiddel.
Meer informatie over de Vlaamse sociale bescherming en je zorgkas kan je vinden op onze website www.lm.be
of op de website van de Vlaamse Overheid www.vlaamsesocialebescherming.be.

AGENTSCHAP
ZORG & GEZONDHEID

Zorgpremie 2019

Zorgkas

Woon je in Vlaanderen en ben je ouder
dan 25 jaar? Dan betaal je jaarlijks een
verplichte zorgpremie aan je zorgkas.
Zo verbeter je de levenskwaliteit van
meer dan 300.000 zorgbehoevenden.

De zorgpremie bedraagt dit jaar 52 euro. Dat is 1 euro
meer dan vorig jaar. Had je op 1 januari 2018 recht op
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een verhoogde tegemoetkoming van je ziekenfonds? Dan
betaal je slechts 26 euro.
Indien je hebt gekozen om te betalen via domiciliëring, dan
wordt de zorgpremie voor het eerst opgevraagd op 5 februari
2019. Zorg je ervoor dat er genoeg geld op je rekening staat?
Indien deze eerste opvraging niet lukt, wordt er opnieuw
geprobeerd op 5 maart 2019 en 5 april 2019.

www.lm.be /januari-februari 2019

-vrijwilligers
zamelden € 5.175,22 in
ten voordele van de Alzheimer Liga
Vief vzw, het seniorenknooppunt en partner van de Liberale Mutualiteit, zette in 2018 zijn
beste beentje voor. De 265 aangesloten lokale afdelingen werden opgeroepen om met de
enige echte “Vief-pot” zoveel mogelijk vrije bijdragen in te zamelen voor het goede doel.
De actie werd op poten gezet voor de Warmste Week, georganiseerd door
radiozender Studio Brussel. Ieder jaar in de laatste week voor kerst zamelt de
radiozender via dit initiatief geld in voor meer dan 1.000 goede doelen.
Vief koos ervoor om geld in te zamelen voor de
Alzheimer Liga Vlaanderen. Deze organisatie houdt
zich bezig met een problematiek waarmee heel wat
ouderen – als partner, familielid of als patiënt –
geconfronteerd worden. Mede dankzij de Alzheimer Liga
wordt er nog volop onderzoek gedaan naar deze ziekte.
De deelnemende Vief-afdelingen zamelden samen € 5.175,22 in voor Alzheimer Liga Vlaanderen. Uit
goede bron hebben we vernomen dat de Alzheimer Liga Vlaanderen dit geld zal besteden aan wetenschappelijk onderzoek in verband met dementie en begeleiding van mantelzorgers en familieleden van
personen met dementie. Het ingezamelde geld zal ook gebruikt worden voor het opzetten van vormingen voor de vrijwilligers van de Alzheimer Liga Vlaanderen.

Via deze weg wilt Vief zijn lokale verenigingen
en leden nogmaals bedanken voor hun gulle bijdrage!

www.lm.be /januari-februari 2019
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Tournée Minérale:

l
o
h
o
er alc

een maand zond

Na het overdonderend succes van de vorige jaren, slaan De DrugLijn en de Stichting tegen Kanker
weer de handen in elkaar voor een nieuwe ‘Tournée Minérale’. De campagne roept alle Belgen op
om in februari, voor het eerst of opnieuw, 28 dagen ‘nee’ te zeggen tegen alcohol.

Alcohol: geen
onschuldig product
Een glas wijn bij het eten of een pint na
het sporten: voor velen maakt het deel
uit van de routine. Toch zijn er heel
wat risico’s verbonden aan alcohol.
Alcohol heeft, ook als je weinig drinkt,
invloed op bijna alle organen in het
lichaam en hangt samen met ongeveer
200 verschillende aandoeningen. Van
de relatief onschuldige kater tot heel
wat ernstigere gezondheidsklachten,
zoals slaapproblemen, hartklachten,
leveraandoeningen en kanker.
Daarnaast kan alcohol voor heel wat
moeilijkheden zorgen in het verkeer, op
het werk, in relaties, ... enz.

Op je gezondheid
Schrijf je dus in voor Tournée Minérale
en drink een maand lang geen alcohol.
Je lichaam krijgt zo de tijd om te
recupereren van je gebruikelijke
alcoholconsumptie. En daar zijn
voordelen aan verbonden: sommige
mensen slapen beter, anderen hebben
meer energie, je werkt aan een gezonder
gewicht, ... enz. Veel deelnemers voelen
zich gewoon beter in hun vel. Dat
zijn geen loze woorden. Na de eerste
editie deed UGent een bevraging bij
de deelnemers. Maar liefst 9 op 10
antwoordde dat ze één van de vermelde
voordelen zelf ondervonden hadden.
Door de actie sta je ook even stil bij je
alcoholgewoontes. Dat doet je beseffen
hoe snel je anders een glas drinkt
zonder erbij na te denken. Onderzoek
heeft uitgewezen dat deelnemers zelfs
maanden later nog steeds minder
drinken dan voorheen. Redenen
genoeg dus om mee te doen.
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Een initiatief van:

water

Hef het glas
op jouw gezondheid.
Februari: een maand zonder alcohol
Schrijf
je in op Minérale-evenement
tourneeminerale.be
Organiseer je eigen
Tournée
#tourneeminerale
Februari wordt opnieuw de alcoholvrije
maand. Een goed
moment om te bekomen van de overdadige eindejaarsperiode.
Surf naar www.tourneeminerale.be en ontdek heerlijke
recepten van alcoholvrije dranken of daag je vrienden uit.

Op zoek naar een leuke, alcoholvrije activiteit? Of wil je
zelf, met je sportclub, vereniging of bedrijf een evenement
organiseren in het kader van Tournée Minérale? Surf dan naar
de kalender op www.tourneeminerale.be en zet het erbij.
www.lm.be /januari-februari 2019

Cosmopolite & Liberty
Onze vakantiehuizen voor jou!

Beide centra zijn makkelijk bereikbaar, ideaal gelegen en bezitten zowel het A-label voor
toegankelijkheid als het Q-label voor kwaliteit en klantvriendelijkheid. Zeker het proberen waard!

Liberty

Langestraat 55
8370 Blankenberge
T 050 41 42 24
wwww.liberty-blankenberge.be
info@liberty-blankenberge.be
De Liberty ligt op een hoek in de
Kerkstraat, in het vernieuwde
stadscentrum, slechts 100 meter
van het strand.

Arrangementen
• OuverTura 05/04 tot 08/04
Heropening in dit eerste weekend van de paasvakantie.
Show met John Willkins op zaterdagavond: hij brengt
de grootste successen van Will Tura! Aankomst op
vrijdagnamiddag, vertrek maandag na het ontbijt.
3n. VP € 178 / € 133 (invalide)
• Paasmidweken 08/04 tot 12/04 of 15/04 tot 19/04
Verblijf voor jou en je (klein)kind(eren), gratis tot 11
jaar! Met shows van Hutsekluts of Clown Rocky. Ook
gratis partijtje minigolf en kinderattractie inbegrepen.
4n. VP € 272 / € 212 (invalide)
• Jo Vally 12/04 tot 15/04
Jo Vally viert 40 jaar carrière in zaal Colisée, op
50 meter van de Liberty. De tickets voor deze show
op zaterdagavond zijn inbegrepen. Mooi is het leven!
Aankomst op vrijdagnamiddag.
3n. VP € 193 /€ 148 (invalide)
• Paasweekend 19/04 tot 22/04
Slotweekend van de paasvakantie. Dansavond met
Duo Enjoy op zaterdag. Aankomst op vrijdagnamiddag.
3n. VP € 193 /€ 148 (invalide)
• Chansons d’amour 29/04 tot 03/05
Midweek met 2 shows met Franse chansons, met Lia
Linda en Duo Sarah D’hondt, én uitstapje naar Brugge.
4n. VP € 260 /€ 200 (invalide)

Studio’s
Aan zee logeren in volle vrijheid. Appartementjes voor 2 tot
4 personen in huurformule. Voor periodes en tarieven verwijzen
we naar onze folder en website.
www.lm.be /januari-februari 2019

Tarieven VP in hotelformule
(Liberty én Cosmopolite)
Tot 03/05

Van 03/05
tot 05/07

€ 58/n. en
€ 43/n. (invalide)

€ 64/n. en
€ 49/n. (invalide)

Van 05/07
tot 23/08
€ 64/n. en € 49/n.
(HP Liberty)/
€ 71/n. en € 56/n.
(VP Cosmo)

Tarieven geldig voor de leden die de wettelijk verplichte
bijdrage voor de aanvullende dienstverlening betalen. Het
tarief invalide is geldig vanaf 3 overnachtingen. Toeslag
single-kamer: steeds € 10/n, behalve voor rust- en herstelverblijven in de Cosmopolite. Deze tarieven gelden niet
tijdens de arrangementen in de Liberty.

Cosmopolite
Notebaertstraat 2
8370 Blankenberge
T 050 42 99 54
www.cosmopolite-blankenberge.be
cosmopolite@skynet.be

De Cosmopolite ligt op de hoek van de
Grote Markt, dicht bij de jachthavens,
de winkelstraten en de zeedijk. De
heropening is voorzien op 22 maart.

Rust- en herstelverblijven
Na een hospitalisatie (herstel), of een ernstige aandoening,
herval na een ingreep of lange werkonderbreking (rust) kom je
hiervoor in aanmerking. Voor meer info: contacteer de sociale
dienst van jouw mutualiteit of de Cosmopolite zelf. Je kan hier
ook gewoon als lid of invalide lid een vakantie boeken.
Tarief VP: 22/03 tot 03/05 03/05 tot 05/07 05/07 tot 23/08
Herstel
€ 29/n.
€ 35/n.
€ 42/n.
Rust
€ 43/n.
€ 49/n.
€ 56/n.

Tarieven en periodes onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.
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Gezond koken als je weinig tijd hebt
Gezond eten is één van de pijlers van een goede gezondheid. Maar soms heb je niet veel tijd of zin om te koken. Op
zulke momenten kies je misschien voor een kant-en-klaargerecht of fastfood. Maar die zijn doorgaans duurder dan verse
basisvoedingsmiddelen. Zelf aardappelen schillen en bereiden is goedkoper dan voorverpakte aardappelen, pureepoeders en
diepvriesfrieten. Fastfood (zoals hamburgermaaltijden en afhaalpizza) bevatten in het algemeen veel calorieën. Een portie frieten,
saus en een frisdrank doen het aantal calorieën nog meer toenemen.
Weet je dat je tijdens de week weinig
tijd zal hebben om te koken, doe
de voorbereidingen dan al tijdens
het weekend. Stel een gezond
weekmenu samen, maak gebruik van
een boodschappenlijstje en bereid
de maaltijden voor de volgende week
tijdens het weekend voor. Bewaar de
gerechten in de koelkast of diepvriezer
zodat je ze tijdens de week enkel hoeft
op te warmen.

In tegenstelling tot wat soms
wordt beweerd, hoeft lekker
en gezond koken dus niet
veel tijd of geld te kosten. Wij
helpen je graag op weg met
enkele recepten. Op LM Gezond
kun je nog heel wat inspiratie
vinden.

Wraps met tonijn en
groenten (2 personen)

Wortel-koolsalade

Kippenfilet met
champignons (4 personen)

benodigdheden
• 1 blik tonijn in eigen nat (200 g)
• 1 ui
• 1 wortel
• Veldsla
• 4 (volkoren) wraps
• Yogonaise
• Peper en zout

benodigdheden
• 350 g wortelen
• ¼ witte kool (= ± 200 g)
• ½ komkommer
• 1 appel
• 60 g rozijnen
• 125 g feta
• 3 eetlepels lijnzaadolie
• 1 eetlepel appelazijn
• Peper

benodigdheden
• 300 g kipfilet
• 2 uien
• 500 g champignons
• peper en zout

1.
2.

3.

4.
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bereiding
Snij de ui in ringen en rasp de wortel.
Laat de tonijn uitlekken en meng
deze in een kom met de ui en
yogonaise. Breng op smaak met
peper en zout.
Leg een aantal blaadjes veldsla
op een wrap, leg in het midden de
tonijnmengeling en de geraspte
wortel en rol de wrap op naar het
leeggelaten stukje.
Maak op deze manier nog 3 wraps.

(2 personen)

bereiding
1. Snij de wortels, de witte kool en de
komkommer in kleine stukjes en
de appel in blokjes.
2. Meng de groenten en de appel in
een kom en verkruimel hier de feta
over.
3. Meng de olie en azijn in een kom.
Breng op smaak met peper en roer
dit onder de salade.

bereiding
1. Snij de kipfilet in blokjes, de
uien grof en de champignons in
stukken.
2. Verhit boter in een pan en bak
de ui 5 minuten op een hoog
vuur.
3. Voeg de blokjes kip toe en bak
5 à 10 minuten (afhankelijk van
de grootte van de blokjes).
4. Voeg de champignons toe en laat
nog even op een zacht vuurtje
verder sudderen. Breng op smaak
met peper en zout.
5. Serveer met aardappelen.

www.lm.be /januari-februari 2019

10 stappen
voor een
gezonde
mond
Weet jij hoe je je gebit in
optimale toestand houdt?
Ontdek hier 10 stappen die jou
en je kind op weg helpen.
1. Poets je tanden minstens twee keer per dag gedurende minstens twee minuten met een bolletje tandpasta ter grootte van
een erwt. Poets zeker ’s ochtends en ’s avonds.
2. Kies voor een tandpasta met fluoride. Gebruik een tandpasta aangepast aan je leeftijd. Omdat tanden in de ontwikkeling
erg gevoelig zijn aan grote hoeveelheden fluor, gebruik je voor kinderen best kindertandpasta. Deze bevat minder fluoride
dan tandpasta voor volwassenen.
3. Poetsen is nodig vanaf de doorbraak van de eerste tand. Maak van tanden poetsen een
leuk ritueel zodat je kind van jongs af aan de juiste gewoontes aanleert. Poets ook eenmaal
per dag nog eens na tot je kind 10 jaar is.

TIP Download gratis de poetskalender van LM via www.lm.be > Publicaties.
4. De meerderheid van de bacteriën die zorgen voor een slechte adem zitten op je tong. Poets
daarom ook je tong.
5. Flos dagelijks om tandplak te vermijden. Flos jij hoe het hoort? Een aantal vuistregels
voor de beginnende flosser:
- neem ongeveer 45 cm flosdraad, draai hem rond de middelvingers van beide handen en
houd 5 cm draad vrij tussen je vingers;
- glijd de flosdraad tot waar twee tanden elkaar raken;
- trek de flosdraad strak naar één kant in een C-vorm en beweeg hem zachtjes heen en
weer. Doe hetzelfde voor de andere kant;
- ga op deze manier je hele gebit af en gebruik voor elke tussenruimte een nieuw stukje
flosdraad.

Je gezondheid,
zó werk je eraan!
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www.lm.be

6. Las voldoende tijd in tussen je eetmomenten. Eet daarom maximaal vijf keer per dag (drie hoofdmaaltijden en twee tussendoortjes), zodat je gebit tijd en rust heeft om zich te herstellen.
7. Water blijft de beste tandvriendelijke drank. Fruitsappen en frisdranken bevatten veel zuren die de tanden kunnen aantasten.
8. Poets niet onmiddellijk nadat je gegeten hebt. Je wacht best een half uur voor je je tanden poetst of spoel de zuren weg
door wat water te drinken.
9. Vervang je tandenborstel om de drie maanden, bijvoorbeeld bij elk seizoen.
10. Ga minstens één keer per jaar naar de tandarts, ook al heb je geen pijn of problemen. Voor kinderen worden twee tandartsbezoeken per jaar aangeraden.

TIP Ga je minstens één keer per jaar naar de tandarts, dan krijg je een hogere terugbetaling van je ziekenfonds.
www.lm.be /januari-februari 2019
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Mijn eerste kreetje

DAG 2

DAG 3

Mijneerste
eerstebadje
badje
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Mijn eerste knuffel

Mijn
eerste
bloedprikje

Het bevolkingsonderzoek ‘aangeboren aandoeningen’
Een klein aantal kinderen worden geboren met een aangeboren aandoening. De pasgeboren
baby lijkt gezond bij de geboorte, maar na een tijd wordt steeds duidelijker dat er iets fout is. De
ziektes zijn zeldzaam, maar hebben vaak ernstige gevolgen. Dankzij vroegtijdige opsporing via
het bevolkingsonderzoek ‘aangeboren aandoeningen’ kunnen de ziektes in de meeste gevallen op
een vrij eenvoudige manier behandeld worden.

Waarom deelnemen aan het onderzoek?

Hoe verloopt het onderzoek?

Alle ouders in Vlaanderen kunnen hun pasgeboren baby gratis
laten testen op twaalf ziektes die al voor de geboorte aanwezig
zijn, maar meestal pas daarna tot uiting komen. Sinds 1 januari
2019 wordt ook gescreend op mucoviscidose.

Als de baby vier dagen oud is (tussen 72 en 96 uur) worden via
een prikje in de hand een aantal druppels bloed opgevangen
op een speciaal bloedkaartje. Dit bloedstaal wordt onderzocht
door een screeningscentrum.

Mucoviscidose of taaislijmvliesziekte is
een aangeboren erfelijke ziekte die vooral
klachten veroorzaakt in de longen en de
spijsvertering. Een vroege vaststelling van
de ziekte is belangrijk: de behandeling werkt
dan beter en is minder zwaar. De ziekte
verloopt trager als ze ontdekt wordt voor de
leeftijd van twee maanden.
Deelname aan het bevolkingsonderzoek ‘aangeboren
aandoeningen’ is niet verplicht, maar sterk aanbevolen. Hoe
vroeger een zeldzame ziekte ontdekt wordt bij je baby, hoe
beter de behandeling aanslaat.

Vraag je dokter of vroedvrouw meer uitleg over de
twaalf ziektes of neem een kijkje op
www.aangeborenaandoeningen.be.
10

Als je binnen de drie weken na het onderzoek niets hoort, is er
geen afwijking gevonden.
Bij een afwijkend resultaat brengt de arts die vermeld
staat op het bloedkaartje jou op de hoogte. Hij/zij legt je
uit wat de volgende stappen zijn en verwijst je door naar
een gespecialiseerde arts of een centrum voor verdere
diagnose.

Geïnformeerde toestemming
De vroedvrouw of arts die het bloedstaal afneemt, zal je
toestemming vragen voor deelname aan het onderzoek en het
bewaren van je persoonsgegevens. Door je toestemming te
geven ga je akkoord dat alle twaalf ziektes worden opgespoord.
Als je geen toestemming geeft, moet je een weigering om
deel te nemen tekenen. In dat geval wordt er geen bloedstaal
afgenomen bij je baby en wordt geen enkele van de twaalf
ziektes opgespoord.
www.lm.be /januari-februari 2019
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WEBSITE BUNDELT BETROUWBARE GEZONDHEIDSAPPS
Het wordt steeds eenvoudiger om je gezondheid in het oog te houden via digitale tools. Zo bestaan er
ondertussen al meer dan 300.000 apps die focussen op gezondheid en fitness. Gemakkelijk en snel geregistreerd.
Alleen is het niet altijd duidelijk of je deze apps nu volledig kan vertrouwen en hoe ze precies werken. Zo geef je –
misschien onbewust? – heel wat gevoelige, persoonlijke informatie in. Ook dokters maken gebruik van zulke apps, soms
gebruiken ze deze zelfs voor de behandeling van hun patiënten. Via www.digitalhealth.be kan je een lijst raadplegen waarin 130 apps zijn
opgenomen die officieel een Europees keurmerk hebben gekregen. Zo ben je zeker van de betrouwbaarheid van de app.

NEGEN MAANDEN ZONDER ALCOHOL
Recent lanceerde de federale overheid een nieuwe
campagne rond alcohol en zwangerschap. Belgisch
en internationaal onderzoek toont aan dat er nog heel
wat onduidelijkheden bestaan rond alcoholgebruik
voor, tijdens en na de zwangerschap. Zo zou bijna 1 op
3 zwangere vrouwen tijdens de zwangerschap alcohol
nuttigen. 43,3% drinkt zelfs tijdens de borstvoeding.
De campagneslogan zorgt voor duidelijkheid:
“Tijdens de zwangerschap en de borstvoeding is het
gebruik van alcohol schadelijk voor de gezondheid
van uw baby”. Zit je met vragen? Praat erover met
je arts of gynaecoloog, of surf naar
www.9-maanden-zonder-alcohol.be voor meer
informatie via een korte video of informatiegids.

NIEUWE ACTIES ROND PREVENTIE BURN-OUT
Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid, heeft begin dit jaar het startschot
gegeven voor drie initiatieven rond preventie van
burn-out op de werkvloer. Met deze initiatieven wil
de minister inspelen op deze steeds groter wordende
maatschappelijke uitdaging. Zo start ze via het Federaal
Agentschap voor Beroepsrisico’s (Fedris) een project
op in de ziekenhuis- en banksector waarbinnen
mensen met een verhoogd risico op burn-out in een
begeleidingstraject zullen kunnen stappen. Verder
wordt er werk gemaakt van 12 ‘pilootprojecten’
gestuurd vanuit verschillende sectoren die nieuwe
initiatieven rond het aanpakken van burn-out zullen
uittesten in de praktijk. Tot slot kondigde de minister
een sensibiliseringscampagne aan die mensen moet
helpen om de signalen van burn-out vroegtijdig te
herkennen.

Spel
In Vlaanderen worden
baby’s sinds dit jaar
gescreend op een
nieuwe aangeboren
aandoening. Welke?

WORD EEN ‘ANTIBIOTIC GUARDIAN’
Belgen (zowel volwassenen als kinderen) gebruiken nog steeds
te veel antibiotica, ook wanneer dat niet nodig is. Maar antibiotica
zijn enkel doeltreffend als ze op een correcte manier gebruikt
worden. Door overmatig en onnodig gebruik worden bacteriën
steeds resistenter (= minder gevoelig) voor antibiotica.
Als je een infectie krijgt met een resistente bacterie, helpen de
“gebruikelijke” antibiotica niet meer. Hierdoor is het veel
moeilijker de bacterie te bestrijden. Gebruik dus alleen antibiotica
als het echt noodzakelijk is!
Om de resistentie af te remmen, moet het onnodig gebruik van
antibiotica drastisch verminderen. Hiervoor kun je ook zelf iets
doen door een ‘Antibiotic Guardian’ te worden. Kies zelf met welke
eenvoudige belofte jij je wil inzetten voor het beter gebruik van antibiotica op www.antibioticguardian.com/dutch, en nodig anderen
uit om hetzelfde te doen.

ONBELAST BIJKLUSSEN: ENKELE WIJZIGINGEN
Sinds 15 juli 2018 bestaat er een regeling waardoor je onbelast
kan bijklussen onder bepaalde voorwaarden. Onlangs werd deze
regelgeving bijgestuurd. Zo is verenigingswerk niet meer mogelijk
voor jeugdbewegingen en activiteiten van speelpleinwerking.
Ook enkele andere activiteiten werden concreter geschetst en
samengevat in een nieuwe lijst. Daarnaast krijgt de regering
voortaan de mogelijkheden om de maandgrens van 510,83 euro
voor bepaalde activiteiten op te trekken. Het maximale jaarbedrag
van 6.130 euro blijft ongewijzigd. Nog een belangrijke wijziging
voor verenigingen is dat er een versoepeling komt op het verbod
op het inzetten van een ‘bijklusser’ die reeds gebonden is aan de
vereniging door een arbeidsovereenkomst, statutaire aanstelling of
dienstverleningsovereenkomst.
Meer informatie rond onbelast bijklussen, belangrijke regelgeving,
handige tips en officiële erkenningslijsten kan je terugvinden op
www.bijklussen.be.

Het antwoord vind je op een van de nationale pagina’s
van dit ledenblad. Gelieve je antwoord en je adres voor
1 maart 2019 per postkaart naar het volgende adres te
sturen: LLM, dienst ledenblad, Livornostraat 25, 1050
Brussel of via e-mail naar: spelledenblad@lm.be.
De prijzen: de 1ste prijs is een weekend in volpension
voor twee personen in een van onze vakantiecentra
te Blankenberge (Liberty of Cosmopolite); 2de tot 5de
prijs: een kortingsbon op een verblijf in de Liberty of in
de Cosmopolite.

Antwoord op de vraag van de vorige editie: “Vief”.
De winnaar: Lucien Wenmackers (Dilsen-Stokkem) wint
een weekend in volpension voor twee personen in een
van onze vakantiecentra te Blankenberge (Liberty of
Cosmopolite). Maria Malbrancke (Poperinge), Chantal
Van Damme (Moerbeke-Waas), Albert Van Liedekerke
(Meerbeke), Martine Buekenhout (Elewijt) winnen
kortingsbonnen geldig tijdens hun volgend verblijf in
de Liberty of de Cosmopolite.

Door mee te doen aan deze wedstrijd, ga je akkoord met de privacyvoorwaarden van LM ; raadpleegbaar op www.lm.be. Je gegevens worden enkel
doorgegeven aan derden binnen het kader van de afhandeling van deze wedstrijd.
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Goede voornemens?
Laat je inspireren door LM Gezond!

Op zoek naar dat extra duwtje in de rug om je goede voornemens om te
zetten in daden? Op onze website “LM Gezond” vind je heel wat
informatie terug over o.a.:
• Lekkere, gezonde recepten die je weer in vorm krijgen
• Alles wat je moet weten over beweging,
want sporten is gezond!
• tips voor een gezonde geest
in een gezond lichaam

Bezoek
Bezoek
onze
onze website!
website!
www.lm.be > Dossier LM Gezond
1. Ga naar www.lm.be en kies de juiste regio.
2. Klik op ‘LM Gezond’.
3. Laat je inspireren.

Zo ben je binnenkort weer helemaal klaar voor de zomer!

Blijf je graag op de
hoogte van nieuwe
gezondheidstips?

Schrijf je in op onze
online nieuwsbrief!

