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Ziek thuis, live bij de les
Dankzij Bednet volgen langdurig zieke kinderen van thuis uit
de les. Zo'n 40 vrijwilligers in heel Vlaanderen installeren de
nodige IT. Peter Suetens is een van hen.

26

'Taboe' lacht
met blinden en
slechtzienden
Sacha is al sinds zijn geboorte
blind. De 46-jarige Antwerpenaar
met fluwelen stem houdt
louter warme gevoelens over
aan zijn deelname aan ‘Taboe’,
het programma met Philippe
Geubels op één.

9 tips
voor een gezonde mond

Je terugbetalingen
op je smartphone

Tanden poetsen, flossen, naar de tandarts gaan …
de kans is groot dat je niet blij wordt van die
gedachten. Maar een goede mondhygiëne is
belangrijk voor je gezondheid. Wij geven je 9 tips.

Even checken of je
doktersbezoek al
is terugbetaald?
Dat kan je vanaf
nu in de handige
e-Mut app van
ons ziekenfonds.

De diëtiste
“Ik hou niet van het woord dieet, want het impliceert dat
mensen minder moeten eten. Ik ijver niet voor minder
eten, maar voor gezond eten.” Diëtiste Zoya Barbier leidt
ons rond in de wondere wereld van de voedingsleer.
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Zijn ziekenfondsen nog wel nodig? In bepaalde
politieke kringen wordt die vraag met de regelmaat van de klok gesteld. Ze nemen aanstoot
aan het feit dat deze categorie van middenveldorganisaties over een breed sociaal draagvlak
beschikt én krachtig wederwoord levert wanneer de belangen en rechten van de patiënt in
het gedrang komen. Daarnaast nemen ziekenfondsen initiatieven om de levenskwaliteit van
de mensen te verbeteren.

Onze inzet loont. Zo hoort het.
Naar schatting 300 mensen in ons land hebben baat bij een zogeheten botverankerd hoortoestel.
Bij kinderen is de impact op de levenskwaliteit en de taal- en gedragsontwikkeling enorm groot.
Ook voor volwassenen betekent zo’n toestel een wereld van verschil. Zonder ben je kansloos
op de arbeidsmarkt.
Een woordje uitleg ter verduidelijking: een botverankerd hoortoestel brengt geluidstrillingen via
de schedel over naar het binnenoor. Het wordt geplaatst op een geïmplanteerde schroef en kan
soelaas brengen bij slechthorenden die nog over een goed functionerend binnenoor beschikken
en voor wie een gewoon hoortoestel geen optie is.
Een botverankerd hoortoestel kost ongeveer 3500 euro. De ziekteverzekering komt tussen voor
een bedrag van 716 euro voor volwassenen en 1146 euro voor kinderen. Voor de beengeleidingstoestellen is een bijkomend forfait van 96 euro voorzien. Een rekensommetje leert dat een
volwassene 2700 euro uit eigen zak moet betalen, voor
een kind moeten de ouders 2300 euro neertellen.
Dat persoonlijk aandeel van de patiënt is veel te hoog,
vinden wij als ziekenfonds. We hebben daarom – op basis
van de beschikbaar gestelde middelen – een voorstel
uitgewerkt dat de tussenkomst van de ziekteverzekering
voor kinderen verhoogt van 96 naar 1605 euro en voor
volwassenen naar 716 euro. Daardoor daalt de persoonlijke
bijdrage voor een monofoon botverankerd hoortoestel
bij kinderen van 2300 naar 800 euro en voor volwassenen
van 2700 naar 2100 euro. We hebben daarvoor een budget
van 371 000 euro kunnen vrijmaken.

“Een botverankerd
hoortoestel verhoogt
de levenskwaliteit
en komt de taal- en
gedragsontwikkeling van
kinderen ten goede”

Dankzij de verhoogde terugbetaling krijgt iedereen, ongeacht zijn inkomen, toegang tot een
botverankerd hoortoestel. Dat draagt bij aan een betere maatschappelijke participatie en
integratie, wat voor ons een prioritaire doelstelling is. De nieuwe regeling gaat in zodra
het voorstel is omgezet in een Koninklijk Besluit.
Met een regering die oor zou hebben voor deze toegankelijkheidsproblematiek
en bereid zou zijn om in gezondheidszorg te investeren, hadden we allicht
een volledige terugbetaling kunnen afdwingen. Dat was onze doelstelling
en dat is meteen ook ons antwoord op de vraag of ziekenfondsen
nog wel nodig zijn. Ja, onze inzet loont.
Paul Callewaert
Algemeen secretaris

Lid van de Unie van de Uitgevers
van de Periodieke Pers
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Bednet:
ziek thuis, live bij de les
dankzij Peter en 40 collega-vrijwilligers
Op 9 maart mogen kinderen in heel Vlaanderen in hun pyjama naar school. Tijdens
de 3de editie van de Nationale Pyjamadag kunnen ze hun solidariteit betuigen met
hun leeftijdsgenoten die langdurig ziek zijn en daardoor enkel vanop afstand de
lessen kunnen volgen. Ons ziekenfonds is partner van Bednet, de organisatie die
samen met Ketnet en MNM de Nationale Pyjamadag organiseert.
Kinderen die langdurig ziek zijn, hebben
sinds 2015 recht op synchroon internetonderwijs. Wat houdt dat in? Dankzij de
organisatie Bednet wordt een ziek kind
thuis via het internet met zijn of haar eigen
klas verbonden. De klasgenoten zien de
Bednetter live op het computerscherm
achteraan in de klas. Met een camera
kan het zieke kind de lessen volgen en/of
met zijn klasgenoten praten. De laptop,
webcam en internetaansluiting worden
door Bednet geleverd. Voor de ouders én
school is de dienst gratis. De installatie
van de nodige IT gebeurt door vrijwilligers
van Bednet, onder wie gewezen VRTprogrammamanager Peter Suetens. “Ik
ben 4 jaar geleden toegetreden tot het team
van Bednet-vrijwilligers. Via mijn job bij de

"Ik heb 30 jaar een
bevoorrechte job mogen
uitoefenen, nu is het tijd
voor een wederdienst.
Zolang ik gezond en wel ben,
heb ik de morele plicht om
iets terug te doen voor de
samenleving."
–vrijwilliger Peter

VRT en mijn echtgenote kende ik Kathy
Lindekens, die in 2004 de aanzet heeft
gegeven tot het oprichten van Bednet. Bij
de VRT was ik achtereenvolgens producer,
programmamanager en netmanager (van
Canvas), waarna ik me op de ontwikkeling
van digitale televisie gestort heb. Ik heb
onder andere ‘Net Gemist’ mee opgestart.
Toen ik zag dat er een lading afgeschreven
computers ter beschikking werd gesteld
aan Bednet, dacht ik: met mijn kennis van
digitale technologie kan ik mogelijk wel
een bijdrage leveren aan het welslagen van
dat project.”

Vlotte internetverbinding
Sinds zijn pensioen kan Peter voldoende
tijd vrijmaken om zich in te zetten voor
Bednet. Over heel Vlaanderen doen zowat
40 collega-vrijwilligers hetzelfde. Peter: “Ik
woon in de provincie Antwerpen, daar is de
vraag naar Bednet-vrijwilligers nogal groot.
Per jaar voer ik ongeveer 15 installaties uit.
In de klas wordt een computer met camera
en klankinstallatie geplaatst, bij het kind
thuis plaatsen we een computer met een
camera en een printer. Die 2 moeten permanent in verbinding staan. Iemand moet
dat allemaal op de juiste manier aansluiten
en testen. Daar komt een hoop materiaal
en een massa kabels bij kijken. Zelfs met
de moderne technologie, is zo een installatie niet evident. Het kan al eens misgaan
op het vlak van de techniek. Vooral aan de
internetverbinding of de klank schort er
wel eens iets. Gelukkig weten we intussen
wel wat er kan foutlopen en kunnen we ook
behoorlijk snel ingrijpen.”

Technologie faalt niet
Technische euvels moéten snel worden
opgelost, benadrukt Peter. “Als kinderen
problemen ervaren met de internetaansluiting, bijvoorbeeld, missen ze een deel van
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de lessen. Bovendien geraken ze ontmoedigd. Dat is uit den boze. In noodsituaties
moeten we snel kunnen inspringen, anders
schieten we aan onze basisdoelstelling
voorbij. Het is simpelweg onaanvaardbaar
als kinderen een les moeten missen omdat
de technologie faalt. De installatie en het
gebruik zijn best eenvoudig, maar dat betekent nog niet dat we eventuele problemen
zomaar aan de ouders mogen overlaten. We
gaan er voor alle zekerheid van uit dat niet
alle ouders even IT-vaardig zijn.”

Permanente helpdesk
Bednet leert de kinderen én de leerkrachten
hoe ze het systeem moeten gebruiken. De
organisatie beschikt ook over een permanente helpdesk, via chat of de telefoon. Op
die manier kan ze gebruikers – zowel de
kinderen als de scholen – snel helpen als
er zich technische problemen voordoen.
Peter: “Die helpdesk is een noodzaak. Je
moet je voorstellen: als er 500 Bednetcomputers over heel Vlaanderen draaien,
is de kans reëel dat er zich wel ergens een
probleem voordoet. Elke dag krijgen we
tientallen oproepen en vragen. Die vragen
gaan over de internetverbinding, over de
inkt die op is, over de batterijen die leeg
zijn … Zonder onze helpdesk zou het hele
systeem in elkaar stuiken. Het feit dat we
alles draaiende kunnen houden, is te danken aan de inzet en samenwerking van een
hele ploeg: het ICT-team van Bednet, de
consulenten en de vrijwilligers.”

Naambekendheid
Bednet is een klinkend succes. Na een aarzelende start in 2007 met het organiseren
van synchroon internetonderwijs, groeit
het aantal gebruikers de laatste jaren
fors. De Vlaamse regering maakt ruim
2 miljoen euro per jaar vrij voor Bednet,
wat toelaat om elk langdurig ziek kind
in Vlaanderen synchroon internetonderwijs aan te bieden. De wachtlijsten uit de
beginjaren zijn verleden tijd. Toch is er nog
werk aan de winkel, meent Peter. “Lang
niet alle scholen en ouders weten van het
bestaan van Bednet. We moeten dus nog
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inspanningen leveren om
onze naambekendheid te
vergroten. Tijdens De
Warmste Week van Stu
dio Brussel heeft Bednet
veel aandacht gekregen.
De Nationale Pyjamadag
krijgt enige bekendheid.
Dokters ontdekken stilaan
onze organisatie. Allemaal
positief, maar toch hebben
nog niet alle ouders en scholen
de reflex om ons op te zoeken. In
de beginperiode van Bednet dreigden we het slachtoffer te worden van
ons succes, omdat we niet de capaciteit
hadden om op alle aanvragen in te gaan,
maar dat capaciteitsprobleem is intussen
van de baan.”

Iedereen vrijwilliger
Peter Suetens praat vol genegenheid en
passie over zijn werk voor Bednet. En hij
hoopt dat gevoel ook over te dragen aan
anderen. “Ik kan iedereen aanraden om
dit engagement op te nemen. Om mensen te helpen, om je nuttig te maken. Ik
heb 30 jaar een bevoorrechte job mogen
uitoefenen, nu is het tijd voor een wederdienst. Zolang ik gezond en wel ben,
heb ik de morele plicht om iets terug te
doen voor de samenleving. Zo denk ik
er althans over. Ik huldig graag de slogan van voormalig Amerikaans president
J.F. Kennedy: ‘If not you, who else? If not
now, when?’ Je moet ervoor gaan, je moet
je nuttig maken. Los daarvan: er zijn tal
van studies gepubliceerd die aantonen dat
mensen die vrijwilligerswerk uitvoeren,
zich gelukkig voelen. Ik kan dat volledig
onderschrijven. Waardering krijgen voor
je inzet, dat is onbetaalbaar.”

Bednet aanvragen
Aan welke voorwaarden moet je voldoen
om Bednetter te worden? Je moet minstens 5 jaar oud zijn. Je moet langdurig of
chronisch ziek zijn. Je moet minstens een
maand lang Bednet gebruiken tijdens het
schooljaar, aansluitend of verdeeld over

losse of halve lesdagen (voor Tijdelijk
Onderwijs Aan Huis moet je minstens
21 lesdagen afwezig zijn). Directrice Els
Janssens: “Het recht op ziek zijn heeft uiteraard voorrang op het recht op onderwijs.
Voor onze doelgroep is het belangrijk
dat ze erbij kunnen horen en mogen
leren, ondanks de ziekte. Tijdig bij
ons aankloppen helpt, ook als je
nog niet zeker weet hoelang
het kind afwezig zal zijn. Ook
voor jongeren die af en toe wel
naar school kunnen, is Bednet
deeltijds mogelijk. Ook de combinatie met Tijdelijk Onderwijs
Aan Huis. En vooral, onze dienstverlening is gratis.”

Bedankt,
vrijwilligers!

BART VANDORMAEL

Doe mee met de
Pyjamadag
Meer informatie over Bednet?
Of wil je met je klas deelnemen
aan de Nationale Pyjamadag op
9 maart? Neem een kijkje op
www.bednet.be.

Van 3 tot 11 maart 2018
vieren we ‘de week van de
vrijwilliger’. Bedankt vrijwilligers, jullie zetten je iedere dag
in voor een warme samenleving. Jullie
zijn dan ook de échte vips van onze samenleving. Vip staat voor ‘Very Important Person’,
maar ook voor de slogan ‘Vrijwilligerswerk Is
Prachtig’.
Wil je ook vrijwilligerswerk doen?
T 02 515 02 22
E vrijwilligerswerk@socmut.be
W www.bondmoyson.be/vrijwilligers of
www.devoorzorg.be/vrijwilligers
FB www.facebook.com/vrijwilligersinactie
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Het re-integratietraject

Met begeleiding opnieuw aan de slag
Als je langdurig ziek bent, krijg je in plaats van een loon een uitkering voor
arbeidsongeschiktheid. Maar misschien wil je graag – in je eigen tempo –
terugkeren naar je werkplek? Er bestaan allerlei mogelijkheden, zoals
vrijwilligerswerk, herscholing en gedeeltelijke werkhervatting. Sinds kort begeleidt
het re-integratietraject je daarin.
Als je ziek bent en voorzichtig weer aan
het werk wil, moest je tot nu zelf het initia
tief nemen. Daarbij kon je wel al rekenen
op het advies en de begeleiding van de
adviserend-arts van ons ziekenfonds.
Maar omdat niet iedereen weet wat mogelijk is en omdat veel mensen het moeilijk
vinden om zelf het initiatief te nemen,
heeft de overheid het re-integratietraject
ingevoerd. Vanaf nu starten de adviserend-artsen deze procedure automatisch
op voor iedereen die minstens 2 maanden
arbeidsongeschikt is. Samen met jou en
de arbeidsarts of VDAB bekijkt de adviserend-arts wat je mogelijkheden zijn voor
re-integratie op de arbeidsmarkt. Zo kan
je vlotter aan de slag wanneer je er klaar
voor bent.

Wat is een re-integratietraject?
Na 2 maanden ziekte wordt automatisch
een re-integratietraject voor je opgestart.
De adviserend-arts van ons ziekenfonds
onderzoekt of je medisch in staat bent om
weer aan de slag te gaan en onder welke
omstandigheden. Als het advies positief
is, krijg je een re-integratieplan op maat.
Er zijn verschillende mogelijkheden:
• Er is geen re-integratietraject nodig omdat je nu of
binnenkort opnieuw voltijds
kan werken.
• Er wordt een re-integratietraject opgestart en je
hervat je oude werk of
een aangepast werk
gedeeltelijk.
• Het is nog te vroeg
voor re-integratie,
want je moet verder revalideren.
• Je bent definitief
arbeidsongeschikt.
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Vragenlijst
Je re-integratietraject begint wanneer je
meer dan 8 weken arbeidsongeschikt bent.
Je krijgt dan met de post een vragenlijst van
ons ziekenfonds. Met die vragenlijst proberen we te bepalen of je op termijn weer
aan het werk kan en hoe. Het is belangrijk dat je de vragen correct beantwoordt.
Alleen zo kan de adviserend-arts een goed
beeld vormen van je situatie en het juiste
advies geven. Ook als je erg ziek bent en
nog niet aan werkhervatting denkt, moet
je de vragenlijst invullen. Bezorg ons de
ingevulde vragenlijst ten laatste 2 weken
nadat je ze ontvangen hebt.
Het formulier bestaat uit 5 onderdelen:
1. Heb je het werk al hervat of weet je
al wanneer je dat zal doen? We vragen
dit om te weten of een re-integratietraject zinvol is voor jou of niet. Als je al
opnieuw aan de slag bent of concrete
plannen hebt, hoef je de andere vragen
niet meer in te vullen.
2. Waarom kan je je werk of aangepast
werk momenteel niet hervatten? Ben
je door je rugletsel niet in staat om je
werk uit te voeren (bijvoorbeeld als verpleegkundige), dan is dat een geldige
reden om je werk niet te hervatten. Of
kan je door je aandoening geen auto
rijden en geraak je daardoor niet op je
werk? Met de vragen uit dit deel probeert de adviserend-arts in te schatten
welk aangepast werk mogelijk is.
3. Hoe zal je behandeling verder verlopen? Wanneer er veel doktersbezoeken,
onderzoeken en behandelingen in je
agenda staan, heb je nu wellicht andere
zaken dan werk aan je hoofd. Als je
daarentegen vlot herstelt, kan re-integratie zinvol zijn.

4-5. Wat is je opleiding en werkervaring?
Voor deze 2 onderdelen moet je waarschijnlijk meer opzoekwerk doen.
Maar ze zijn erg belangrijk. Op basis
van je studies en je beroepsverleden
kan de adviserend-arts concreet
inschatten of re-integratie mogelijk
is, en zo ja, in welke job. Ook al denk
je dat re-integratie uitgesloten is,
toch moet je deze vragen zorgvuldig
beantwoorden. De adviserend-arts is
namelijk wettelijk verplicht je kansen
in te schatten.

Opnieuw aan het werk
Aan de hand van je ingevulde vragenlijst
onderzoekt de adviserend-arts of reintegratie mogelijk is voor jou. Wat de
volgende stappen zijn, is afhankelijk van
je statuut.
Je bent werknemer
Laat je gezondheid het toe om weer te
werken – voltijds of deeltijds, al dan
niet aangepast aan je situatie? Dan verwijst de adviserend-arts je door naar de
arbeidsarts. Dat is de arts van je werkgever. Samen onderzoeken jullie welke
mogelijkheden er voor jou zijn binnen
het bedrijf. Als jij en je werkgever akkoord
gaan met het re-integratievoorstel van de
arbeidsarts, begint je re-integratie.
Als de arbeidsarts oordeelt dat je definitief ongeschikt bent om je bestaande job
te hervatten, kan je werkgever je ontslaan
wegens medische overmacht. Tegen deze
beslissing van de arbeidsarts mag je binnen de 7 werkdagen beroep aantekenen.
Overleg met de adviserend-arts en/of je
vakbondsafgevaardigde.
Je bent werkzoekende
De adviserend-arts nodigt je uit voor een
medisch-sociaal onderzoek en kan contact opnemen met de VDAB. Hieruit volgt

2

Je stuurt de ingevulde
vragenlijst binnen 2 weken
naar de adviserend-arts van
ons ziekenfonds.

1
Je ontvangt een
vragenlijst zodra je
8 weken arbeidsongeschikt bent.

Ziekenfon

ds

De adviserend-arts
vermoedt dat re-integratie
voor jou mogelijk is.

een re-integratieplan. Als je het aanvaardt,
begeleidt de VDAB je bij je re-integratie.

Andere mogelijkheden
Heb je nog geen vragenlijst gekregen,
maar heb je wel zin om je werk weer op
te nemen? Dan kan je het re-integratietraject zelf opstarten. Je kan ook zonder
traject een gedeeltelijke werkhervatting
aanvragen. Dat doe je in overleg met je
adviserend-arts, behandelend arts en
eventueel je werkgever.
Ook je werkgever kan een re-integratietraject voor je opstarten. De werkgever mag
ten vroegste 4 maanden na het begin van
je ziekte een traject opstarten.

3

Ben je in dienst
bij een werkgever?
De adviserend-arts verwijst je
door naar de arbeidsarts van
je werkgever.

De arbeidsarts bespreekt de
mogelijkheden voor
re-integratie met jou,
je werkgever en je
behandelende arts.

Ben je werkzoekende?
De adviserend-arts bespreekt
de mogelijkheden voor
re-integratie met jou,
je behandelende arts en
de VDAB.

Je gaat akkoord met de
voorgestelde re-integratie.

Jij en je werkgever gaan
akkoord met de voorgestelde
re-integratie.

4
Je re-integratietraject start.

Meer weten over re-integratie? Surf naar
www.bondmoyson.be/re-integratie
of www.devoorzorg.be/re-integratie. Of
neem contact op met ons ziekenfonds.

Adviserend-arts: “Veel
zieken willen weer aan het
werk, maar vinden de weg
niet makkelijk”
Gratia Wullepit is adviserend-arts voor
ons ziekenfonds. Voor haar is re-integratie niet altijd een gemakkelijke, maar
wel een heel belangrijke uitdaging. Elk
dossier is uniek.
“Als adviserend-arts probeer ik altijd een
totaalbeeld te vormen. Dat gaat veel
verder dan de medische situatie van
de patiënt. Als je ziek wordt, heeft dat
een invloed op je hele leven. Ook het
omgekeerde is waar. Soms kan je ziekte

blijven aanslepen omdat je problemen
hebt thuis, omdat je een onopgeloste
zorgsituatie hebt … Daarom vraag ik via
de vragenlijst en tijdens het medisch
onderzoek ook naar de werkomgeving
en de sociale context. Met al die informatie zoek ik samen met de patiënt naar
oplossingen. Ik probeer handvatten aan
te reiken en verwijs ook door naar de
juiste hulpbronnen binnen en buiten ons
ziekenfonds. Eventueel geef ik een brief
mee voor de huisarts met de plannen
die we gemaakt hebben of met enkele
extra vragen. En met een beveiligd programma kan ik nu ook vlot overleggen
met de arbeidsarts als dat het dossier
vooruithelpt.”

Volgens dr. Wullepit is
het re-integratietraject
een extra hulpmiddel
om patiënten gerichter
en sneller op weg te helpen naar werkbaar werk.
“Re-integratie is niets
nieuws. In veel sectoren en
bedrijven gebeurde het al,
maar nu is er ook een wettelijk kader dat
ons toelaat om korter op de bal te spelen.” En dat is cruciaal, zegt dr. Wullepit.
“Na een maand ziekte keert de helft
terug naar de arbeidsmarkt, maar wie
langer ziek is, vindt de weg niet makkelijk terug.”

ANTHONY VAN DEN LANGENBERGH EN DIMITRI NEYT
maart 2018 / S-magazine •

7

door Urbain Vandormael

PLUSMINUS
INSPECTIE SLUIT
RECORDAANTAL WEBSHOPS
MET NAMAAKSPULLEN
De economische inspectie heeft in 2017 ruim 3000 webshops gesloten
die namaakspullen verkochten. Het gros van de online verkopen in ons
land verloopt via buitenlandse webshops. Maar hoe groot is de kans dat
de goedkopere smartphone of horloge namaak is? Vorig jaar kreeg de inspectie 3460 meldingen binnen, per geval bedraagt de schade gemiddeld 756 euro.
Ruim 1/3 van de klachten ging over de Vlaamse webshop pamperbox.be, die zijn
beloften niet nakwam.

BUMPERKLEVEN
VERHOOGT KANS OP
EEN BOTSING STERK
57 % van de autobestuurders voelt zich onveilig
door het bumperkleven van opdringerige chauffeurs en 8 % geeft toe zich hieraan te bezondigen.
Dat blijkt uit recent onderzoek van de Vlaamse
Stichting Verkeerskunde (VSV). Dat is verontrustend, want door bumperkleven heb je ruim 13 keer
meer kans op een ongeval. In 2016 gebeurden er
in Vlaanderen 6780 kop-staartaanrijdingen met
letsels en 46 met dodelijke afloop. Dat is 20 % van
alle letselongevallen. De basisregel voor een veilige
volgafstand is nochtans eenvoudig: op een droog
wegdek moet je 2 seconden afstand houden tot
je voorligger, op een nat 3.

VERTROUWEN
VAN DE BELG
IN DE ECONOMIE
IS HOOG
De Belgen zijn steeds minder bezorgd dat ze in
de werkloosheid terecht zullen komen. Dat blijkt
uit de maandelijkse consumentenenquête van de
Nationale Bank. De indicator die de bezorgdheid
over werkloosheid meet, stond sinds januari 2001
niet meer zo gunstig. Ook over de economie is
de Belg optimistisch. Die staat opnieuw op het
niveau van oktober, het hoogste sinds juli 2001.

VERKOOP FLUOJASJES VOOR HONDEN
IN STIJGENDE LIJN
Katten en honden zijn onze beste vrienden. En die verzorg je dan ook goed.
Steeds meer hondeneigenaars tooien hun viervoeter met een reflecterend
hondenjasje of lichtgevende accessoires tijdens wandelingen in de ochtendof avondschemering. Dat zorgt er meteen voor dat ook de begeleider
beter zichtbaar is. Na de overschakeling naar het winteruur neemt het
aantal ongevallen met letsels bij voetgangers met ruim 30 % toe. Het aantal
dodelijke slachtoffers en zwaargewonden neemt zelfs met bijna 60 % toe.
Voetgangers in donkere kledij worden door autobestuurders pas vanop
20 meter afstand opgemerkt, met reflecterende of lichtgevende
kledij vergroot die afstand tot 150 meter.

ZIEKTE- EN HOSPITALISATIEVERZEKERINGEN
KOSTEN GEMIDDELD 15 000 EURO IN DE VS
Wie in de Verenigde Staten naar de dokter moet of in het ziekenhuis wordt opgenomen, mag een gepeperde rekening verwachten. Veel Amerikanen zijn genoodzaakt daarvoor hun huis te verkopen of een lening aan te gaan. Soms
nemen grote bedrijven de ziektekosten van hun medewerkers voor hun rekening, maar dat is geen algemene regel.
De kosten voor ziekte- en hospitalisatieverzekeringen lopen almaar hoger op. Een gezinspolis kost gemiddeld
15 000 euro per jaar. Dat heeft ermee te maken dat constant nieuwe ziektes worden ontdekt die vervolgens met
dure medicijnen en medische ingrepen worden behandeld. Ex-president Obama wilde met Obamacare alle
Amerikanen een verplichte basisziekteverzekering bezorgen, maar zijn opvolger Trump doet er alles aan om
die verplichting af te bouwen, ten koste van een solidaire, verplichte ziekteverzekering.

TIP!
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In België kan je gelukkig wél een betaalbare hospitalisatieverzekering afsluiten. Lees meer over de hospitalisatieverzekeringen van ons ziekenfonds op pagina 30-31.

Bedankt
voor
je steun

S-SPORT // RECREAS
SCHENKT MEER DAN 27 000 EURO
AAN HET GOEDE DOEL
S-Sport // Recreas en haar vrijwilligers overhandigden een
cheque van maar liefst 27 236 euro aan Expertisecentrum
Dementie Vlaanderen, een organisatie die zich inzet
voor personen met dementie en hun omgeving. Dat
gebeurde tijdens het nieuwjaarsconcert van S-Plus op
25 januari 2018.
Die cheque is het resultaat van Danshart 2017 van
S-Sport // Recreas, dat in november plaatsvond in Hemiksem,
Hasselt, Aartrijke, Zulte en Tienen. Het evenement bracht duizenden
mensen aan het dansen en feesten tegen dementie. Een ziekte waarmee veel
mensen geconfronteerd worden en die dus de nodige aandacht verdient.
S-Sport // Recreas bedankt al haar vrijwilligers en alle deelnemers voor hun bijdrage.
Over 2 jaar is Danshart er opnieuw en hopen we weer te kunnen rekenen op jouw steun.

Meer weten over de activiteiten van onze verenigingen?

• S-Sport // Recreas, voor actieve 50-plussers en personen met een handicap:
www.s-sportrecreas.be.
• S-Plus, voor plussers met pit: www.s-plusvzw.be.

RISICO OP ARMOEDE BIJNA NERGENS
ZO GROOT ALS IN BELGIË
De kloof tussen Belgen en niet-EU-burgers op het vlak van risico op armoede en sociale uitsluiting is alleen in Zweden groter dan in ons land. De helft van de migranten
loopt het risico arm te zijn tegenover minder dan 5 % voor wie in België geboren is. Dat
verschil vloeit voort uit de arbeidsmarktpositie van migranten. Bij de meeste migrantenfamilies werkt maar één ouder. Bij de autochtone bevolking is het aantal gezinnen
waarin maar één ouder werkt gezakt tot 1 op de 5. Omdat migranten meer dan gemiddeld een laagbetaalde job hebben, bouwen ze minder socialezekerheidsrechten op,
die recht geven op bijvoorbeeld een werkloosheidsvergoeding of pensioen. Als ze die
krijgen, ligt de uitkering gemiddeld stukken lager dan bij autochtonen.

BELGIË IN KOPGROEP
ORGAANDONATIES
Het aantal orgaantransplantaties in ons land bedroeg
vorig jaar 1041. Met dat cijfer behoort België tot de
beste leerlingen van Eurotransplant, het netwerk
waarin 8 Europese landen samenwerken en organen
uitwisselen voor transplantatie. Eerder werd
bekendgemaakt dat een recordaantal Belgen (271 591)
via een positieve wilsverklaring duidelijk had gemaakt
dat zij bij overlijden hun gezonde organen ter
beschikking stellen van medemensen
die er nood aan hebben. Met een
totaal van 91,6 transplantaties
per miljoen inwoners
telt België het
hoogste aantal
transplantaties per
inwoner.

TEGEN 2030 MOETEN ALLE
PLASTIC VERPAKKINGEN
GERECYCLEERD
De Europese Commissie heeft een voorstel geformuleerd waardoor tegen 2030 alle plastic verpakkingen in de
Europese Unie gerecycleerd moeten zijn. Nu produceren
we met zijn allen 25 miljoen plastic afval waarvan slechts
30 % wordt gerecycleerd. De plasticindustrie in Europa
stelt 2,5 miljoen mensen tewerk en heeft een omzet van
340 miljard. Europa ziet in het verwerken van afval de kans
om wereldleider te worden in de kringloopeconomie en
hoopt tegen 2030 zo’n 200 000 jobs te kunnen creëren
in de sortering en recyclage van plastic afval.

RECORDAANTAL BELGEN KLOPT AAN
VOOR VOEDSELHULP
Zo’n 157 000 mensen in ons land hebben het voorbije jaar pakketten van de
Voedselbanken ontvangen, een stijging met 9,7 % in vergelijking met 2016. In 5 jaar
tijd klopt 30 % meer Belgen aan voor voedselhulp. Ons land telt 9 Voedselbanken,
in 2018 bestaat het initiatief 20 jaar. De Voedselbanken krijgen almaar meer voedsel
aangeleverd van voedingsbedrijven en supermarkten. Om over na te denken: terwijl
300 000 Belgen nood hebben aan voedselhulp, verspillen we met zijn allen jaarlijks
3,6 miljoen ton voedsel of 317 kilo per inwoner.
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gezondheid

micro-organismen die vooral voorkomen in gezonde buitenlucht en die
ontstekingsreacties onderdrukken. Hoe
meer verschillende commensalen er
rondzwerven in onze directe omgeving,
hoe beter ons afweersysteem wordt
opgevoed. Het leert niet te heftig te
reageren op onschuldige stoffen uit de
omgeving. “Door snelle veranderingen
in onze levensstijl en voedingspatroon
is de samenstelling van deze commensalen drastisch veranderd en zijn
sommige micro-organismen hierin
sterk in aantal verminderd of zelfs verdwenen”, aldus de onderzoekers van
AWWA. “Wij denken dat deze veranderingen verantwoordelijk zijn voor de
plotselinge toename van astma bij jonge
kinderen.”

Boerderijmelk

EEN WERELD
ZONDER ASTMA
Zullen we straks leven in een wereld zonder astma?
Een internationaal onderzoekconsortium, met
ook Belgische onderzoekers aan boord, hoopt de
longziekte in de komende jaren uit te roeien. De
onderzoekers laten zich daarbij inspireren door de
levensstijl en eetgewoonten in die gebieden waar
astma een zeldzame ziekte is. Ze zijn ervan overtuigd
dat deze omstandigheden onze kinderen levenslang
kunnen beschermen tegen astma.
Wereldwijd lijden ongeveer 300 miljoen mensen aan astma. Tegen 2050
zullen het er naar alle verwachting
400 miljoen zijn. In westerse landen
krijgt 1 op de 10 schoolgaande kinderen
de aandoening. Astma is uitgegroeid tot
1 van de meest veelvoorkomende ziektes wereldwijd. Maar dat is niet altijd
zo geweest, lezen we op de website
van het Leidens Universitair Medisch
Centrum, dat het consortium ‘A World

• Wat is astma, hoe leef je ermee en wat kan je eraan
doen? Lees meer over astma en andere longziekten
op www.longweb.be.
• Heb je een kind met astma? Als ouder zit je
vaak met allerlei praktische vragen. Onze gratis nieuwsbrief geeft antwoorden. Schrijf je in op
www.bondmoyson.be/astma of
www.devoorzorg.be/astma.
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Without Astma’ (AWWA) leidt. Astma is
vooral in de laatste decennia toegenomen. “De toename is mogelijk te wijten
aan veranderingen in onze levensstijl.
Hoe verstrekkend deze veranderingen
kunnen zijn, blijkt uit het feit dat er
nog steeds plaatsen zijn in de wereld
waar mensen bijna geen last hebben
van astma. Dat zijn meestal landelijke
gebieden waar mensen in de natuur
en op kleinschalige boerderijen (veelal
familiebedrijven) wonen. Voorbeelden
hiervan zijn Amish-mensen in NoordAmerika, mensen uit Karelië (het
grensgebied tussen het verstedelijkte
Finland en het plattelandsgebied in
Rusland), het platteland in Polen en
landelijke gebieden in Afrika of bijvoorbeeld China.”

Gezonde buitenlucht
Astma is het gevolg van genetische
voorbestemming in combinatie met
omgevingsfactoren zoals allergie,
tabaksrook en luchtvervuiling. Zo
blijkt dat kinderen die opgroeien op
een boerderij veel minder last hebben
van astma dan kinderen die opgroeien
in de stad. Die gunstige invloed wordt
toegeschreven aan de aanwezigheid van zogenoemde commensalen,

Iedereen verhuizen naar het platteland? Klinkt romantisch, maar erg
realistisch is het niet. Het AWWAonderzoekconsortium ziet meer heil
in het nuttigen van onbewerkte en
natuurlijke voeding om het aantal
commensalen in je lichaam te vergroten. De internationale vorsers willen
daarom de komende jaren bij 2700 peuters testen of het drinken van zo min
mogelijk bewerkte boerderijmelk astma
kan voorkomen. Ze gaan kinderen die
gewone melk drinken, vergelijken met
kinderen die de boerderijmelk drinken.
In deze vrijwel onbewerkte melk zitten
nog veel immuuncomplexen, vet- en
suikerketens die goed zijn voor de
darmflora en het afweersysteem van
de peuter.

Parasitaire wormen
Maar het consortium denkt verder
dan alleen boerderijmelk. “Als het zo
simpel was om astma de wereld uit te
helpen, dan had iemand dat natuurlijk al bedacht en gedaan”, aldus Prof.
Hamida Hammad (VIB-UGent). “We
verwachten dat door de boerderijmelk
het aantal kinderen met astma met
10 % afneemt. Maar we realiseren ons
dat er meerdere manieren zijn waarop
commensalen ons beschermen tegen
astma.” Daarom zoeken Hamad en
Prof. Bart Lambrecht (ook VIB-UGent),
samen met de internationale partners, naar aanvullende strategieën. Zo
denken ze aan het afremmen van het
afweersysteem en het versterken van de
longen door de toediening van moleculen afkomstig uit boerderijstof of van
parasitaire wormen.

gezondheid

Medicatie
Astma is een chronische ontsteking van
de luchtwegen. Als reactie op prikkels
zoals huisstofmijt, stuifmeel en rook
trekken de luchtwegen samen en zwelt
het slijmvlies aan de binnenkant van de
luchtwegen op. Dat veroorzaakt moeilijkheden om in en uit te ademen. Met
behulp van medicatie kunnen de luchtwegen weer tot ontspanning worden
gebracht. Een ontstekingsremmend
geneesmiddel helpt om de chronische
ontsteking onder controle te houden.
Bij een astmacrisis moet er aanvullend
een geneesmiddel worden ingenomen
dat de luchtwegen openzet.

Onvoldoende voorlichting
Die medicijnen kunnen de aandoening
echter niet genezen. Wat evenmin hoopvol stemt, is dat veel astmapatiënten
hun inhalator niet correct gebruiken.
Een van de voornaamste oorzaken ligt
bij de ontoereikende voorlichting aan
de patiënten over de inhalatie-instructie en controle op de inhalatietechniek.
Om aan dit probleem tegemoet te
komen, heeft het RIZIV vorig jaar ‘het
begeleidingsgesprek voor goed gebruik
van geneesmiddelen’ ingevoerd, een
regeling waarbij een apotheker in een
openbare apotheek een vergoeding
krijgt voor het begeleiden van patiënten die astmamedicatie nemen.

Preventierichtlijnen
Om het risico op astma bij jonge
kinderen te verkleinen, wordt aan moeders aangeraden om tijdens de eerste
4 maanden na de bevalling borstvoeding te geven. Roken tijdens de
zwangerschap en in de eerste levensjaren van het kind wordt sterk afgeraden.
Maatregelen om de blootstelling aan
huisstofmijt te vermijden, hebben weinig of geen preventief nut. Het houden
van huisdieren wordt afgeraden bij
kinderen met (een verhoogd risico
op) astma, maar brengt geen risico’s
met zich mee voor kinderen zonder
allergische aandoeningen. Alle preventierichtlijnen ten spijt, blijft het aantal
gevallen van astma jammer genoeg
fors stijgen. Het is dus te hopen dat de
onderzoekers van ‘A World Without
Astma’ hun naam kunnen waarmaken.
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“Ik ervaar de wereld
niet anders dan een
niet-blinde”
Sacha Van Loo

“Ik heb nog niet alle vorige afleveringen van
‘Taboe’ gezien”, zegt Sacha Van Loo wanneer
we hem vragen naar zijn appreciatie van het
veelbesproken Eén-programma waarin Philippe
Geubels uitgebreid lacht met mensen om wie je
eigenlijk niet mag lachen. Het zijn vreemde woorden
uit zijn mond, want Sacha is al sinds zijn geboorte
blind. De 46-jarige Antwerpenaar met fluwelen stem
houdt louter warme gevoelens over aan zijn deelname
aan ‘Taboe’. En wat zijn beperking betreft: “Ik vind het
niet jammer dat ik mijn kinderen niet kan zien. Het is te
zeggen: ik kan ze wel zien, maar dan op mijn manier.”

De kans
dat je ‘Taboe’
niet kent, is klein. De Eénreeks met komiek Philippe Geubels
is momenteel het grootste kijkcijfersucces op de Vlaamse televisie.
Sacha Van Loo, 1 van de 5 hoofdrolspelers in de aflevering over blinden
en slechtzienden, is allerminst verbaasd over dat gigantische succes.
“Ik had wel verwacht dat het programma veel reacties zou ontlokken,
zowel positieve als negatieve. Ik vind
het zelf over de hele lijn geslaagd.
Alle deelnemers worden met respect en eerbied behandeld. Zowel
Philippe Geubels als de rest van het
productieteam stellen zich enorm
empathisch op. En de grappen zijn
echt grappig. Er zijn wel meer programma’s gemaakt over mensen
met een beperking, maar de dosis
humor maakt ‘Taboe’ toegankelijker
én emotioneler. Humor speelt in op
het gevoel. Soms is de toon vrolijk,
soms droevig. Een lach en een traan
zijn nooit ver van elkaar verwijderd.”
Je wist op voorhand dat er zou gelachen worden met blinden, maar
daar heb je duidelijk geen probleem
mee. Zijn er niettemin blindengrappen waar je absoluut niét mee kan
lachen?
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Sacha Van Loo: “Voor mij is humor
altijd een belangrijk overlevingsmiddel geweest. Om mezelf en
mijn situatie te kunnen relativeren.
Je komt als blinde soms in lachwekkende situaties terecht. Dat je
bijvoorbeeld tegen iemand praat, die
dan eigenlijk een plant blijkt te zijn.
Zoiets kan je maar beter grappig
vinden, want anders kom je je huis
niet meer uit. Enkel als humor de
intentie heeft om te kwetsen, haak
ik af. Een voorbeeld? Vragen om te
gaan zitten en dan de stoel wegtrekken. Iemand uitlachen vind ik fout.
Het siert de makers van ‘Taboe’ dat
ze op geen enkel moment te ver
zijn gegaan. De zogenaamd foute
humor kwam soms zelfs van onze
kant. Toen Julius erachter kwam
dat we niet logeerden vlak bij de
luchthaven, zoals Philippe ons had
wijsgemaakt, zei hij: “jij ziet precies
nog minder dan wij.” De opnames
zijn in een heel ongedwongen sfeer
gebeurd. Zonder taboes, maar met
respect.”
Een vreemde en mogelijk misplaatste vraag, maar toch: hoe beleef
jij als blinde de wereld?
Sacha Van Loo: “Die vraag moet je
misschien ook eens aan niet-blinden stellen. Ik denk dat ik de wereld
niet heel anders ervaar dan een nietblinde. De wereld beleven is sowieso
een merkwaardig gebeuren. Als er
schokkende beelden op tv worden
getoond, krijg ik wel eens de opmerking: “goh, goed dat je dit niet moet

zien.” Ik moet dingen niet noodzakelijk zien om ze aan te voelen. Als
iemand een lelijk gebouw aanwijst,
kan ik vaak op de een of andere
manier aanvoelen dat het inderdaad lelijk is. Daarnaast haal ik veel
uit geluid en geur. Geluid is enorm
belangrijk voor mij. Dat is echter
niet eigen aan blindheid, want ik
ken niet-blinden voor wie dat ook
geldt. Evengoed zijn er blinden met
een nog veel scherper gehoor dan ik.
Ik kan aan geluiden horen of er een
muur dicht in de buurt staat, maar
ik ken blinden die een glas op tafel
horen staan. Je kan gewoon niet
spreken over blinden als groep. Net
zoals je niet kan spreken over ‘de’
moslims en ‘de’ niet-moslims, wat
sommige onverlaten in de politiek
ook beweren.”
Heb je het gevoel dat je veel mist?
Sacha Van Loo: “Neen. Je kan niet
iets missen wat je nooit hebt gekend.
Soms denk ik wel: nu zou het toch
handig zijn als ik kon lezen wat er
op deze verpakking staat. Ik zou het
ook prettig vinden als ik niet afhankelijk was van het openbaar vervoer,
dat steeds slechter lijkt te functioneren. Soms, heel soms, voel ik me
een sukkelaar. Zoals wanneer ik voor
een verkeerslicht sta dat niet is aangepast aan blinden. Het is ronduit
zielig dat ik daar dan een kwartier
sta te wachten, omdat ik niet veilig
kan oversteken. Gelukkig komt dat
niet vaak voor. Dankzij de vooruitgang van de moderne technologie

Close Up
belicht de opmerkelijke
persoonlijkheid, de
beroepsactiviteit of de
sportieve prestaties van een
bekende of minder
bekende Vlaming.

: J.

Foto

is mijn leven
trouwens een stuk comfortabeler geworden. Met de iPhone
kan ik overal op het internet. Ik kan
de digitale krant lezen, in plaats van
die archaïsche gesproken tijdschriften op cassette. Ik kan e-mailen,
sms-berichten sturen, treinuren
opzoeken, gps gebruiken. Ik heb
het nooit jammer gevonden dat ik
mijn kinderen niet kan zien. Het is
te zeggen: ik kan ze wel zien, maar
dan op mijn manier.”
Vormen er zich beelden in je hoofd?
Sacha Van Loo: “Ja. Ik droom soms
in beelden. Of dat waarheidsgetrouwe beelden zijn, dat weet ik
natuurlijk niet. Ik kan me een voorstelling maken van hoe bepaalde
mensen eruit zien en ik kan muziek
herkennen of onthouden doordat ik
er patronen in zie.”
Speel je zelf muziek?
Sacha Van Loo: “Ik speel accordeon
en ik zing. Mijn grootmoeder langs
moeders kant was half Oekraïens.
In die cultuur wordt veel gezongen. Na de Tweede Wereldoorlog
is ze hierheen gekomen, nadat ze
was gedeporteerd. Mijn vader is
erg geboeid door jazz. Kortom,
muziek is altijd aanwezig geweest
in mijn leven. Ik heb me de laatste
jaren vooral verdiept in Griekse en
Servische muziek en in bossanova.”

scholen, het OCMW … Die
dienstverlening is echter stelselmatig afgebouwd.”
Verder nog hobby’s?
Sacha Van Loo: “Ik doe aan showdown, zoiets als tafeltennis voor
blinden. Ook zienden beoefenen de
sport, maar dan geblinddoekt. In het
plastic balletje zitten stalen kogeltjes,
wat het makkelijk maakt om de positie ervan te bepalen. Showdown is de
eerste sport die ik met volle overgave
doe. De eerste sport waarvan ik niet
denk: ach, ze hebben dit uitgevonden
om blinden bezig te houden.”
Je werkt al 10 jaar bij de federale politie, als telefoontapper. Wat houdt dat
in?
Sacha Van Loo: “Ik tik telefoontap
gesprekken en videoverhoren uit. Een
scherp gehoor is daarbij een grote
troef. Om toegelaten te kunnen worden in een gerechtelijk onderzoek,
moeten die gesprekken en verhoren
op papier staan. Occasioneel doe ik
ook tolk- en vertaalwerk voor de politie. Ik ben beëdigd vertaler en tolk.
Ik heb Russisch, Servo-Kroatisch en
Engels gestudeerd. Daarnaast spreek
ik Grieks en Portugees en leer ik nu
ook Tsjechisch en Zweeds. Vroeger,
toen Antwerpen nog net iets socialer
was, heb ik gewerkt op de Antwerpse
sociale tolkendienst. Ik tolkte en
vertaalde voor alle diensten die in
contact komen met mensen die geen
Nederlands spreken: ziekenhuizen,

Ik kan aan
geluiden
horen of er
een muur
dicht in de
buurt staat,
maar ik ken
ook blinden
die een glas
op tafel
horen staan.

Je hebt een fluwelen stem. Nooit
een carrière als radiopresentator
overwogen?
Sacha Van Loo: “Vroeger had dat
misschien gekund, maar vandaag
moet je ironisch genoeg kunnen zien
om radio te kunnen presenteren. Je
moet tijdens een programma met
computerprogramma’s werken die
voor blinden niet toegankelijk zijn.
Ik had graag voor het crisisinterventiecentrum gewerkt, de dienst waar
je terechtkomt als je het nummer 100
belt. Daar zou ik mijn beperking nuttig kunnen maken, denk ik. Maar je
moet ook gegevens kunnen nakijken en op een kaart kunnen aflezen
waar iemand zich bevindt. Ja, tegenwoordig moet je kunnen zien om
telefonist te zijn.”
‘Taboe’ opent de ogen van kijkers,
maar leer jij er zelf ook iets van?
Of moet er een gelijkaardige reeks
komen specifiek voor mensen met
een beperking?
Sacha Van Loo: “Toen Philippe
Geubels voor een zaal vol blinden
grappen over blinden bracht, lachte
iedereen even hard. Het is dus niet
enkel een programma over blinden,
maar ook voor blinden.”
BART VANDORMAEL
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HET LEVEN
ZOALS HET IS
Deze rubriek belicht
de medische en ethische
aspecten van het werk van een
specialist(e). Informatie over de
terugbetaling van de medische
ingrepen en status van de
specialist krijg je bij ons
ziekenfonds.

de
diëtiste
Van 19 tot 25 maart 2018 loopt de ‘week van de diëtist’. Diëtisten zijn broodnodig, want de cijfers liegen er
niet om: bijna 1 op de 2 volwassen Belgen lijdt aan overgewicht. Ook kinderen torsen steeds meer gewicht
mee. Maar een strikt dieet is niet de enige reden om aan te kloppen bij een diëtist. “Ik hou niet van het woord
dieet, want het klinkt negatief en impliceert dat mensen minder moeten eten. Ik ijver niet voor minder eten,
maar voor gezond eten.” Zoya Barbier, als diëtiste verbonden aan Bond Moyson Oost-Vlaanderen, leidt ons
rond in de wondere wereld van de voedingsleer
Gezond leven begint bij gezond eten. Meer dan ooit is er dan ook
nood aan professionele diëtisten, die mensen de weg tonen naar
een gezonder leven. “Het grootste deel van mijn cliënten klopt bij
ons aan met klachten van overgewicht. De 2de grootste groep zijn
mensen met diabetes type 2. Een aandoening die vaak gerelateerd
is aan overgewicht, al geldt dat niet voor iedereen. Op 3 staan de
mensen die gewoon gezonder willen leven. Mensen die niet noodzakelijk lijden aan overgewicht, maar die zich niet goed in hun vel
voelen en niet goed weten hoe ze gezonder moeten eten. Af en toe
krijgen we iemand over de vloer die aan ondergewicht lijdt. Dat zou
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je niet meteen verwachten, maar het komt wel degelijk voor. We
behandelen ook cliënten met prikkelbare darmen. Ik weet niet of
die aandoening tegenwoordig vaker voorkomt dan vroeger, maar
de patiënten vinden in elk geval sneller de weg naar professionele
hulp. Wat we uiteraard alleen maar kunnen toejuichen. Ze worden
naar ons verwezen door hun huisarts.”
Hoe ‘behandelt’ een diëtiste haar cliënten? Niet met pilletjes en zalfjes, allicht.
Zoya Barbier: “Ik geef persoonlijk advies. Ik schotel nooit een kanten-klare oplossing voor, want dat werkt niet. Ik werk volgens een

foto: J. Darth
et

stappenplan. Het is heel moeilijk om van vandaag op morgen je
hele voedingspatroon om te gooien. Ik zou het zelf niet kunnen,
dus verwacht ik het ook niet van mijn cliënten. Een eerste stap naar
een beter voedingspatroon is in veel gevallen: tijd nemen voor een
ontbijt. Het valt me nog altijd op hoeveel mensen het ontbijt overslaan. Terwijl dat echt de belangrijkste maaltijd van de dag is. Ik geef
ook recepten mee voor een gezond middag- of avondmaal. Daarbij
verwijs ik vaak naar de website van Lekker Normaal, waar volgens
mij heel wat lekkere en gezonde recepten verzameld staan. Ik ben
zeker geen strenge diëtiste, die met het vingertje staat te wijzen. Veel
cliënten slagen niet in hun eerste poging om gezond te eten en kilo’s
kwijt te spelen. Dat is niet erg, dat is normaal. Net voor die mensen
kunnen wij een meerwaarde betekenen.”
Waarom mislukken veel pogingen?
Zoya Barbier: “Veel mensen zijn emo-eters, die snel hun toevlucht
zoeken tot zoetigheden. Het is niet evident om die slechte gewoonte
af te leren. Maar niet getreurd: je helpt je dieet niet om zeep als je
1 dag zondigt. Het wordt pas een probleem als je er niet in slaagt om
de draad weer op te pikken. Een dieet verandert je eetgewoonten niet,
waardoor je vaak vervalt in oude patronen. Het voortdurend schommelen in gewicht, het zogenaamde jojo-effect, maakt het moeilijker
om af te vallen. Mijn boodschap luidt dan ook: vergeet wat er gisteren
is gebeurd, focus je op vandaag en morgen!”
Stel: ik wil 15 kilo kwijtspelen. Welk stappenprogramma schrijft u me dan
voor?
Zoya Barbier: “Eerst ga ik na wat je zoal eet. Op basis daarvan
lokaliseer ik het grootste probleem: ben je een snoeper, ben je een
onregelmatige eter? En ik stel de vraag: hoe lang is het geleden dat
je 15 kilo minder woog dan vandaag? Is dat 20 jaar geleden, dan
lijkt het me weinig realistisch om op korte termijn je oude gewicht
te halen. Dateert je streefgewicht van 6 maanden of 2 jaar geleden,
dan hebben we meer kans op slagen op korte termijn. Nu, ik probeer
mijn cliënten sowieso mee te geven dat een cijfer op de weegschaal
relatief is. Mensen die elke dag op de weegschaal gaan staan, lopen
een groter risico om de moed te verliezen. Een T-shirt dat ineens wat
ruimer zit of een broek die opnieuw past, dat zijn veel grotere overwinningen dan 2 kilo minder op de weegschaal. Het gaat er in de
eerste plaats om dat je je weer goed in je vel voelt. Cijfers zijn zeker
niet heiligmakend.”
Wat moeten we met de vele voedingshypes en diëten waarmee we om de oren
worden geslagen? Wordt u daar niet moedeloos van?
Zoya Barbier: “Moedeloos niet, maar ik ben er niet happig op. Het
hoort bij ons vak, vrees ik. Als er weer een nieuwe hype opsteekt,
weet ik welke vragen ik de volgende maanden ga krijgen. Ik ben geen
voorstander van diëten en voedingshypes, ik promoot gezonde voeding. Wat ben je met een dieet van 3 maanden, als je daarna hervalt
in je oude gewoonten? Je moet je voedingsgewoonten structureel
aanpassen.”
Moeten we simpelweg stoppen met aandacht te besteden aan voedingshypes?
Zoya Barbier: “Die hypes hebben 1 verdienste, namelijk dat er veel
aandacht in de media komt voor voeding en gezondheid. In die zin
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zou het dus jammer zijn als alle hypes worden genegeerd. We moeten
er gewoon op blijven hameren dat diëten per definitie niet werken.
Je moet, zoals gezegd, je voeding structureel aanpassen. Ik wijs vaak
op het belang van preventie. Mensen die al 50 jaar ongezond eten,
zullen het moeilijk hebben om dat nog af te leren. Ik ben er voorstander van om mensen al op jonge leeftijd te onderwijzen over het
belang van gezonde voeding.”
Klopt het dat kinderen met overgewicht het op latere leeftijd veel moeilijker
hebben om weer op een normaal gewicht te geraken?
Zoya Barbier: “Ja. Volgens mij heeft dat voor een stuk te maken met
hoe kinderen met overgewicht aangepakt worden door hun ouders.
Die gaan niet altijd even subtiel met hun kinderen om. Ze moeten
inzien dat kinderen emotioneel erg fragiel zijn. Bovendien: kinderen kijken op naar hun ouders. Als zij zien dat hun ouders ongezond
eten, zullen ze dat patroon snel overnemen. De ouders hebben een
voorbeeldfunctie. Maar goed, het is niet onmogelijk om die kinderen op latere leeftijd op weg te helpen naar een gezonder leven. Het
vergt alleen wat meer geduld.”

Ik ben geen voorstander van diëten
en voedingshypes, ik promoot
gezonde voeding. Wat ben je
met een dieet van 3 maanden,
als je daarna hervalt in je oude
gewoonten?
Gebeurt er, naast het bedenken van twijfelachtige diëten, ook ernstig wetenschappelijk onderzoek naar voedingsleer?
Zoya Barbier: “Onrechtstreeks zeker. In het onderzoek naar prikkelbare darmen speelt voeding een belangrijke rol. Er wordt ook
volop onderzoek gedaan naar welke vetten precies ons gewicht
doen toenemen. De kennis over gezonde voeding staat verder dan
10 jaar geleden. Zo weten we vandaag dat het gezond is om meer dan
2 eieren per week te eten, omdat de cholesterol in eigeel onze eigen
cholesterol niet verhoogt. Onze cholesterol is voor 80 % erfelijk
bepaald en wordt voor de rest veroorzaakt door verzadigde vetten
uit bijvoorbeeld koekjes en fastfood.”
Wat moeten we onthouden uit de volledig vernieuwde voedingsdriehoek?
Zoya Barbier: “De nieuwe voedingsdriehoek benadrukt dat we meer
plantaardige en minder dierlijke voeding moeten nuttigen. Ik vind
het ook positief dat de restgroep niet langer in een klein hoekje wordt
geduwd, maar meer zichtbaarheid krijgt. Naast snoep en vetrijke
snacks behoren ook bewerkt vlees en suikerrijke dranken tot de
restgroep. De nieuwe driehoek is duidelijker dan de vorige versie.
Ik vind wel dat de aanbevelingen voor lichaamsbeweging nogal ver
gaan, zeker voor mensen met een zittende job. Ook beweging wordt
het best stap voor stap aangepakt.”
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Wat zijn de grootste boosdoeners in onze voeding?
Zoya Barbier: “Suikers. Die zitten in hoge doses in frisdranken,
chocolade, koeken, taart, snoep en boterhambeleg als choco en
speculaaspasta. De fameuze lightproducten zijn lang niet zo gezond
als ons wordt voorgesteld. Kant-en-klare bereidingen vallen over het
algemeen af te raden.”
De titel diëtist is wettelijk beschermd. Zijn er veel collega’s die zich die titel
ten onrechte toe-eigenen?
Zoya Barbier: “Je moet een driejarige opleiding aan een hogeschool
hebben gevolgd om jezelf diëtist te mogen noemen. Wie 1 jaar opleiding heeft gevolgd, mag of moet zich voedingsconsulent noemen.
We merken dat heel wat van die consulenten handig inspelen op de
nieuwe hypes. Het blijft een taak voor ons om daar tegenin te gaan.”
Wat houdt de opleiding tot diëtist in?
Zoya Barbier: “Naast praktische vakken, zoals koken en consultaties,
omvat ze een reeks wetenschappelijke vakken, zoals fysica en chemie. Met een diploma van diëtiste kan je in een voedingslabo aan het
werk gaan, om de cijfertjes voor op de verpakking van voedingswaren
te berekenen. Die cijfers worden sowieso onder de loep genomen
tijdens de opleiding. Natuurlijk leer je ook alles over koolhydraten,
vetten, eiwitten en andere voedingsstoffen. Daarnaast worden er
ook buitenschoolse activiteiten georganiseerd, zoals presentaties
op lagere scholen.”

foto: J. Darthet

Hebt u enkele huis-, tuin- en keukentips voor mensen om gezond te eten?
Zoya Barbier: “Besteed de nodige aandacht aan je ontbijt. Zoals ik
al heb gezegd: dat is echt wel de belangrijkste maaltijd van de dag.
Je moet binnen het uur na het ontwaken ontbijten, om je verbranding in gang te zetten. Veel mensen ontbijten pas wanneer ze op het
werk zijn aangekomen, rond 10 uur. Dat is eigenlijk te laat. Beperk de
inname van suikers: geen zoete cornflakes, geen witte boterhammen
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Besteed de nodige
aandacht aan je
ontbijt. Dat is echt
wel de belangrijkste
maaltijd van de dag.

met choco. Als je in het weekend eens zondigt door choco te eten,
geen probleem, maar maak er geen gewoonte van. Het is geen goede
start van de dag. Ook confituur moet je niet elke dag op je boterhammen smeren, omdat ze een hoge dosis suikers bevat. Aanraders
zijn voedingswaren met langzaam verteerbare koolhydraten, zoals
volkorenbrood, havermout en zelfgemaakte muesli, bij voorkeur in
combinatie met eiwitten uit smeerkaas, melk of yoghurt met fruit.
Regelmatig eten helpt om suikerdipjes te voorkomen. Als je een
appelflauwte krijgt, grijp je instinctief naar snoepgoed, omdat je
lichaam suikers vraagt. Suikerdipjes zetten echt aan om te snoepen,
wat nooit de bedoeling kan zijn. Voldoende water drinken is cruciaal. Geen koffie, geen thee, maar puur water. En niet te vergeten:
eet veel groenten!”
Mogen we een glaasje fruitsap bij het ontbijt drinken of liever niet?
Zoya Barbier: “Als je een stuk fruit eet, krijg je naast water en suiker
heel wat vezels binnen. Door fruit te persen, maak je die vezels kapot,
waardoor de suikers snel in ons bloed worden opgenomen. De aanwezigheid van vezels zorgt ervoor dat suikers traag worden opgenomen
en geeft je sneller een verzadigd gevoel. Een glas fruitsap bevat sap
van 3 tot 4 sinaasappelen, wat dus maakt dat je een riante hoeveelheid suikers opneemt. Dat veroorzaakt een serieuze suikerpiek. Je
moet geen fruitsap drinken omdat het gezond zou zijn. Ik wil het
niet verbieden, maar ik raad wel aan om het met mate te drinken.”
Een persoonlijke vraag om mee af te sluiten: waarom hebt u er destijds voor
gekozen om u te specialiseren in voedingsleer?
Zoya Barbier: “Ik ben altijd geboeid geweest door voeding. Als kind
stond ik thuis mee achter het fornuis. Met het ouder worden geraakte
ik geïnteresseerd in de wetenschappelijke benadering van voeding.
Ik leer nog elke dag bij, dat maakt deze job uitermate boeiend. Ik ben
wel afgestapt van de strenge voedingsleer van pakweg 20 jaar geleden. Toen spelde een diëtiste de les: dit mag niet en dat mag niet. Ik
geef mijn cliënten als boodschap mee dat eten ook leuk moet zijn
en dat je er ook van moet kunnen genieten. Het is mooi dat ik veel
mensen kan helpen met mijn advies. Voeding gaat iedereen aan,
want iedereen eet.”
BART VANDORMAEL

MEER WETEN OVER VOEDING EN DIËTEN?
• Op zoek naar eenvoudige, lekkere én gezonde recepten? Die
vind je op www.lekkernormaal.be. Of download de gratis app
‘Lekker Normaal’ voor Android of iOS.
• Vragen over voeding of diëten? Laat je tegen een voordelig tarief begeleiden door een erkende diëtist van ons
ziekenfonds. Surf naar www.bondmoyson.be/dieetdienst of
www.devoorzorg.be/dieetdienst. Of neem contact op met
ons ziekenfonds.

Dossier

De VoorZorg provincie Antwerpen

Slaap lekker
Op je buik, op je rug of op je zij. Alleen of met 2.

Lepeltje-lepeltje of elk op zijn helft. Minstens
8 uur of veel korter. In alle stilte of met luid
gesnurk. Iedereen slaapt anders. Hoe dan ook
… Iedereen heeft slaap nodig. En het is belangrijk om
lekker te slapen en uitgerust wakker te worden. Nochtans
scoorde ‘uitgerust opstaan’ in een recent onderzoek
van VIVA-SVV vzw bij werkende mensen amper 4 op 10.
Hoog tijd dus om onze slaapgewoonten eens onder

de loep te nemen.
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DOSSIER
‘SLAAP LEKKER’

Een gezonde slaap
voor een goed leven

Een gezonde slaap is onmisbaar voor een goede gezondheid.
Dat geldt voor volwassenen en nog meer voor kinderen. Daarom hebben een gebroken nachtrust
en onvoldoende slaap een grote impact op je leven. Je raakt vermoeid en prikkelbaar en je
stressbestendigheid krijgt een flinke deuk.

Het slaappatroon
van baby en kind
Baby’s slapen meer dan de helft van de dag en
nacht, soms 15 uren van de 24. Vanaf
6 tot 8 maanden ontwikkelt je baby
stilaan een stabiel slaappatroon.
De meeste baby’s van een
jaar slapen zo’n 11 tot
12 uren per dag. Als
je kind tussen 2 en
3 jaar oud is, kan
het zijn middagdutje overslaan. Je kind
geeft zelf wel
aan wanneer
het daar aan
toe is. Op
6-jarige leeftijd
hebben kinderen
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een slaap-waakritme dat vergelijkbaar is met
dat van een volwassene. Op deze leeftijd zijn
ze voldoende uitgerust met minder dan
12 uren slaap. Op de leeftijd dat kinderen naar
de basisschool gaan, slapen ze bijvoorbeeld
gemiddeld 9 uren per nacht.

de gezinstoestand), dan kan hij of zij tijdelijk plots meer nachtrust nodig hebben. Hou
als maatstaf dat je kinderen hun dagelijkse
activiteiten goed kunnen uitvoeren en dat zij
overdag alert moeten zijn. En uiteraard, dat
ze niet te vaak ziek worden.

Is je kind moe overdag?

Individuele behoefte

Net als volwassenen hebben ook kinderen
verschillende slaapbehoeften. Er zijn langslapers en kortslapers, avondtypes en ochtendtypes. Je hoeft je geen zorgen te maken als je
kind meer of minder slaapt dan het gemiddelde. Belangrijker is hoe je kind zich overdag
gedraagt. Is je kind vermoeid, prikkelbaar of
nog slaperig? Dan slaapt je kind wellicht niet
voldoende.
Maakt een tiener een periode van lichamelijke
of mentale veranderingen door (een eerste
verliefdheid, nieuwe school, verandering in

Er bestaan geen vaste richtlijnen voor de hoeveelheid slaap die iemand nodig heeft. Dat
is erg individueel. Het evolueert ook met de
leeftijd. De meeste volwassenen hebben zo’n
7 tot 8 uren nachtrust nodig.

De VoorZorg provincie Antwerpen

Monsters

onder het bed
Kinderen hebben vaak een haat-liefdeverhouding met slapen. En
die spoken op de kast of monsters onder het bed helpen daar
niet aan mee. Met deze methode krijg je je kind beter in slaap.
Spel afronden, en nu gaan we
slapen
Een eerste stap is aankondigen dat het bijna
bedtijd is. Zeg dat je kind dadelijk moet gaan
slapen, help hem zijn spel af te ronden.
Schakel eventueel over op rustigere activiteiten als je peuter nog hevig aan het spelen is.
Is het moment aangebroken, zeg dan duidelijk
en beslist dat het bedtijd is. Bijvoorbeeld: “En
nu gaan we naar ons bedje. Zeg jij dag tegen
Bumba? Dag Bumba, daag!”.
Spartelt je peuter tegen, is hij heel verdrietig? Probeer dan kordaat maar zonder boos
te worden, je kind mee te krijgen. Als je boos
wordt, kan je kind bedtijd beginnen associëren
met iets negatief. Om die reden stuur je beter
je kind ook nooit als straf naar bed.

Vast ritueel
Probeer een vast ritueel aan te houden bij het
naar bed brengen. Doe de dingen steeds in
dezelfde volgorde. Dat geeft je kind een vertrouwd en veilig gevoel. Eindig het ritueel
met een rustige activiteit. Lees een boekje
voor, praat wat over de dag die voorbij is en
wat er morgen gaat komen. Beperk deze tijd
(maximum 10 tot 15 minuten).

Geef je kind even de volledige aandacht. Zo
wordt het helemaal rustig en neemt het makkelijker afscheid van je.

niet naar zijn kamer als straf. Als je kind zijn
slaapkamer gaat associëren met ‘stout zijn’ is
dat niet bevorderlijk voor een rustige slaap.

Als je kind toch zeurt of extra dingen vraagt,
probeer om daar niet aan toe te geven. Als je
toegeeft, beloon je het zeurende gedrag en
neemt het toe. Je kind leert dan hoe het bedtijd
kan uitstellen en gaat het nog proberen.

Bepaalde veranderingen in het leven (zoals een
scheiding, naar de 1ste kleuterklas, een sterfgeval …) kunnen angst en stress veroorzaken
bij je kind waardoor het slechter slaapt. Gelukkig is dit soort van slaapproblemen meestal
van voorbijgaande aard.

Regelmaat
Een ander belangrijk element is regelmaat,
niet alleen qua routine, maar ook qua tijdstip.
Probeer je kind steeds rond hetzelfde tijdstip
naar bed te brengen. Let op de eerste tekenen
van vermoeidheid zoals rode oogjes, in het
gezichtje wrijven, een fopspeen vragen, in een
hoekje kruipen, vragen om een rustige activiteit zoals een boekje lezen of tv kijken … Vaak
komen deze tekenen op hetzelfde tijdstip. Het
komt erop aan deze tekenen te herkennen en
aan te grijpen om het bedtijdritueel te starten.
Regelmaat geeft een gevoel van veiligheid en
geborgenheid bij je peuter.

Angst en stress
Als de angst te maken heeft met de omgeving,
je kleuter is bijvoorbeeld bang in het donker,
dan kan een nachtlampje helpen. Is je kind
bang om alleen te zijn, laat de deur dan op een
kier. Stuur daarom ook je kind overdag

Probeer een voorspelbare omgeving te creëren.
Voorspelbaarheid doet vaak angst en verwarring afnemen. Zorg ervoor dat het duidelijk is
voor je kindje hoe de dag eruit ziet: opstaan,
tanden poetsen, kleren aan, ontbijten, naar
school, terug thuis: spelen, eten, nog een kort
spelletje en klaarmaken om te gaan slapen.
Maak van het slapengaan een ritueel, waarbij je
ruimte maakt om te praten met je kind. Zeker
in een moeilijke periode is het belangrijk dat
je aan je kind voldoende toont dat je er bent. Jij
bent degene die er altijd is, de constante factor
in een omgeving die verandert.

Niet doorslapen
Als je peuter ’s nachts huilt, vraagt hij je aandacht. Probeer te achterhalen waarom hij je
aandacht vraagt. Een ongemakkelijk gevoel
kan een mogelijke oorzaak zijn, bijvoorbeeld:
ziekte, pijn, een natte luier, nachtmerrie …?
Gaat het om een ongemak, ga er dan naartoe
>>

Geen superman of supervrouw
Ook al wil je het beste voor je kind(eren), geen enkele ouder is superman of supervrouw.
Door je eigen vermoeidheid lukt het niet altijd om consequent te reageren, om je peuter
in zijn eigen bed te laten slapen of elke dag het uitgebreide ritueel te kunnen voltooien.
Dit maakt geen slechte ouder van jou.
Merk je dat de vermoeidheid parten begint te spelen? Probeer dan een manier te vinden
om bij te slapen of energie op te doen. Bijvoorbeeld een ontspannen namiddag zonder
kind(eren), een babysit voor een avond/nacht …
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om het ongemak weg te nemen. Doe dit op
een rustige, stille manier. Demp de lichten en
leg je peuter rustig terug in bed.
Wordt je peuter wakker zonder reden? Dan
vraagt hij of zij negatieve aandacht.
• Laat je peuter eventjes huilen. Bepaal daarbij
vooraf hoelang je je peuter laat huilen.
• Voorbeeld: start met 4 minuten. Haal er
een eenvoudige kookwekker bij en stel deze
in op 4 minuten. Je zal merken dat je veel
sneller wil gaan troosten dan de tijd die je
hebt ingesteld.
• Als de ‘wachttijd’ afgelopen is, ga je rustig
naar je peuter toe. Controleer of alles in orde
is. Spreek hem kort sussend toe maar haal je
peuter niet uit zijn bedje.
• Verlaat de kamer en wacht af. Huilt je peuter
nog steeds? Begin dan opnieuw.
• Huilt je peuter ineens heel hard? Ga dan eens
kijken of alles oké is.
• Wissel af met je partner zodat jullie beiden
wat kunnen slapen.
• Maak goede afspraken over hoe
jullie deze situatie aanpakken. Het
is belangrijk dat jullie op dezelfde
manier reageren.
• Zorg overdag voor rust en
regelmaat.
• Zorg bij het slapengaan voor
zo weinig mogelijk prikkels.
In het begin zal je peuter harder
en langer huilen. Dat is normaal.
Jullie moeten allebei wennen. Volhouden is
de boodschap.
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Mee in bed?
Een duidelijk antwoord is hier niet op.
Zoekt je kind gewoon
aandacht? Dan neem
je hem best niet mee in
bed. Maar ook als je peuter nood heeft aan
veiligheid en geborgenheid vermijd je beter
om hem mee in bed nemen. Probeer wel de
veiligheid en geborgenheid te creëren die hij
vraagt. Leg je peuter voor het slapengaan uit
dat als hij ’s nachts wakker wordt, hij in zijn
bedje moet blijven liggen maar dat je wel in de
buurt blijft. Leg hem uit wat je gaat doen als
hij ’s nachts wakker wordt. Bijvoorbeeld: “Als
je wakker wordt, komt mama naar je kamer,
je tutje geven en even over je buikje wrijven.
Daarna gaat mama ook weer slapen.”
Leg uit wat je zal doen als hij vraagt om bij jou
in bed te komen. Bijvoorbeeld: “Als je straks
wakker wordt, kan je niet in mama haar bed
slapen, mama moet ook kunnen slapen.
Morgen kunnen we wel samen spelen en leuke
dingen doen.”

Hanteer altijd dezelfde strategie
Duidelijkheid en consequent reageren is voor
jonge kinderen belangrijk. Ook
als het om doorslapen gaat.
Hanteer daarom steeds
dezelfde strategie en hou
deze vol. Jouw reactie wordt voor
je peuter voorspelbaar en geeft
zekerheid.

Zelf merk je meestal niet dat je snurkt.
Maar je bed- of kamergenoot kan er
veel last van hebben en er slechter
door slapen. Weten dat jouw gesnurk
anderen stoort, is dan weer niet prettig
voor jezelf.

Iedereen snurkt wel eens
Iedereen snurkt af en toe. Een derde tot de
helft van de mensen snurkt regelmatig of
quasi altijd. Met de leeftijd neemt ook het
snurken toe en ook overgewicht speelt een
belangrijke rol. Mannen snurken vaker
dan vrouwen. Ook de bouw van je monden keelholte en je neus kan meespelen.
Vaak snurken mensen omdat ze verkouden zijn en de slijmvliezen in de keel en
neus gezwollen zijn. Alcohol voor je gaat
slapen, boost je snurkvermogen.
De oorzaak van snurken is de tong en het
zachte weefsel van de keel die in de keelholte zakken. Daardoor wordt de vrije
doorstroming van de adem belemmerd.
De opening waardoor de lucht stroomt,
vernauwt en het weefsel errond gaat
trillen. Dit produceert dan het typische snurkgeluid. Soms kan dit
geluid tot wel 80 decibel oplopen,
dat is zo luid als een mixer naast
je oor.
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Vertrouw
je slaap toe
aan onze
Medishop
Adviespunten!
Spring gerust eens binnen voor een
matras, hoofdkussen, oordoppen of
andere hulpmiddelen!

Bomen
omzagen
Slaapapneu
Bij sommige mensen stokt de adem helemaal,
gedurende korte tijd. Dit heet dan (slaap)
apneu. Je partner is waarschijnlijk de eerste
die dit opmerkt. Je stopt dan tijdens je slaap
met ademen, om even later, vaak met een
snurk, terug adem te happen.
Vooral slaapapneu, maar zeker ook voortdurend snurken hebben een uitgesproken effect
op je gezondheid. Op korte termijn merk je
dat je slaap niet meer herstellend is. Je staat
vermoeid op, je kan je minder goed concentreren en dingen onthouden.
Op langere termijn raakt je hele systeem
ondermijnd. Er worden verbanden gelegd

tussen te weinig slapen en kanker, diabetes,
hart- en vaatziekten en zelfs Alzheimer.
Denk je dat je een slaapprobleem hebt? Aarzel
dan niet om er met je arts over te praten. Hij
kan je dan eventueel doorverwijzen voor een
slaaponderzoek. Daar wordt je slaap tot in
detail geanalyseerd. Blijkt dat er sprake is van
een slaapstoornis, dan zijn er medisch een
aantal manieren om je te helpen.
Je kan zeker ook zelf een steentje bijdragen om je snurkprobleem aan te pakken. Je
levensstijl aanpassen brengt je al een heel
eind: overgewicht vermijden, niet roken en
matig met alcohol.

Investeer in je nachtrust
met oordoppen op maat
Houdt het gesnurk van je partner je ’s nachts wakker? Houden storende geluiden je uit je
slaap? Met oordoppen op maat uit onze Medishop Adviespunten slaap je als een roos.
De doppen hebben een perfecte pasvorm en storen niet als je op je zij slaapt. Je kiest
zelf de dempinggraad van de geluiden of hoe stil je het graag hebt. Zo hoor je wel je
baby huilen, maar bijvoorbeeld niet de bus die voorbijkomt.
Oordoppen op maat zijn ook een geschikte oplossing bij klussen, motorrijden en andere
luidruchtige bezigheden.

• Optiek en gehoorcentrum Solida
Belgiëlei 30
2018 Antwerpen
T 03 218 78 25
Open van 9 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur.
Maandagvoormiddag en zaterdag gesloten.
• Medishop Adviespunt Mechelen
Désiré Boucherystraat 19
2800 Mechelen
T 015 21 52 90
E info.medishopmechelen@devoorzorg.be
Open van maandag tot vrijdag van 9 tot
18 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur.
• Medishop Adviespunt Turnhout
Slachthuisstraat 68
2300 Turnhout
T 014 65 18 57
E info.medishopturnhout@devoorzorg.be
Open van maandag tot vrijdag van 9 tot
18 uur. Ruime parking vlak voor de deur.

HOORDAGEN in
MECHELEN, TURNHOUT
en ANTWERPEN
Van 13 tot en met 16 maart 2018

Een gratis gehoortest? Vragen over gehoorbescherming? Graag advies over hoorhulpmiddelen? Of een hoorapparaat kopen met
deskundig advies?
Spring vrijblijvend binnen tijdens de hoordagen. Tijdens de hoordagen ontvang je
bovenop je ledenkorting 10 % extra korting
bij aankoop van een hulpmiddel en je geniet
uiteraard van onze ijzersterke garantie.
Je bent ook welkom met al je andere vragen
en voor advies over ons assortiment hulpmiddelen in onze Medishop Adviespunten.
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DOSSIER
‘SLAAP LEKKER’

Therapie
boven slaappillen

Slaap is een toestand van rust. Want tijdens het slapen komen ons lichaam, onze zintuigen en ons bewustzijn tot rust
en kunnen ze herstellen van de dag. Alle indrukken die je opdoet gedurende de dag, worden tijdens de slaap verwerkt.
Spieren ontspannen en het lichaam maakt nieuwe cellen en afweerstoffen aan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
mensen die niet goed slapen, overdag prikkelbaarder en minder geconcentreerd zijn. We hebben onze slaap nodig om
te herstellen. Door te slapen, slaan we zowel lichamelijk als geestelijk nieuwe energie op.
De Vlaming slaapt slecht en neemt snel zijn toevlucht tot slaapmiddelen. Dat bleek uit het grootschalig slaaponderzoek
van De VoorZorg. Er bestaan echter gezondere middelen en methodes om van een ontspannen nachtrust te genieten.

Slaapmiddelen
Het begint vaak ongemerkt. Je hebt een zwaar verlies te verwerken of veel stress
op het werk, dus neem je even een slaap- of kalmeermiddel om te kunnen slapen.
Wanneer je na een tijdje met die pil wil stoppen, lukt het niet. Je slaapt nog slechter
dan oorspronkelijk en voelt je overdag beroerd. Dus slik je verder, soms jarenlang.
Slaapmiddelen kunnen verslavend zijn en ongewenste effecten hebben.

Slechtere slaapkwaliteit
Slaapmiddelen doen je weliswaar sneller
inslapen, maar ze verminderen tegelijk de
kwaliteit van je slaap. Je slaap wordt minder
diep, wordt vaker onderbroken en je droomslaap is minder. Je hebt minder diepe slaap
en droomslaap. Bijgevolg ben je de dag
nadien niet zo goed uitgerust. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat je met een
slaapmiddel zelfs niet veel langer slaapt dan
zonder. Gek genoeg zijn de meeste gebruikers er wel tevreden over. Waarschijnlijk
herinneren ze zich de volgende dag niet
meer dat ze ’s nachts wakker werden.

Snel verslavend
Slaapmiddelen zijn snel verslavend. Zelfs al
na 2 weken kan je, als je ermee stopt, ontwenningsverschijnselen krijgen zoals slapeloosheid, angstgevoelens, hartkloppingen,
bloeddrukschommelingen, hoofd- en spierpijn, rusteloosheid en prikkelbaarheid. Ze
verdwijnen doorgaans enkele dagen tot
weken nadat je bent gestopt.

Versuft denken
Slaapmiddelen zijn nadelig voor je denkvermogen. Je kan je minder goed concentreren
en overdag een beetje versuft zijn. Daardoor
is het risico dat je bij een auto- of fietsongeval betrokken raakt tot 50 % groter.

Minder vast op de benen
Vooral in het begin vermindert je lichame-
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lijke coördinatie en vertraagt je reactievermogen. Met als gevolg een groter risico op een
valpartij. Vooral oudere mensen zijn extra
gevoelig om te vallen en lopen meer gevaar op
botbreuken, die dan ook nog eens moeilijker
genezen.

Lapmiddel
Slaap- en kalmeermiddelen bestrijden alleen
symptomen, maar nemen de oorzaken van je
slapeloosheid, stress of angst niet weg. Stop je
ermee, dan komen ook die problemen onverminderd terug. Tenminste, als ze ondertussen
al lang niet vanzelf verdwenen of verwerkt zijn.
Als je plots iets erg meemaakt - zoals de dood
van een naaste - kan je tijdelijk een middel
nodig hebben om de slaap te kunnen vatten.

Dan is een oppervlakkige slaap veruit te verkiezen boven de hele nacht te liggen woelen.
Voor even hoeft dat geen probleem te zijn, op
lange termijn wel.
Volg deze regels als je slaapmiddelen neemt.
• Neem slaapmiddelen uitzonderlijk en kortdurend, of om een erg moeilijke periode te
overbruggen. Spreek met andere woorden
met je arts telkens een stopdatum af.
• Neem ze niet langer dan 1 tot 2 weken.
• Bouw ze geleidelijk weer af.
• Combineer ze niet met alcohol, drugs of
zware pijnstillers.
• Rijd niet met de auto. Het mag zelfs niet
volgens de wet.
Heb jij af en toe last van inslaap- of doorslaapproblemen? Dan is er geen reden tot paniek.
30 % van de Belgische bevolking heeft sporadisch slaapproblemen. Vrouwen hebben er wat
meer last van dan mannen. Slaapproblemen
nemen toe met de leeftijd. Slecht slapen kan
vele oorzaken hebben. Gelukkig kan je meestal
veel zelf doen om je slaap te verbeteren.

Slaaptherapie

Een therapeut volgt je slaap-/waakschema en leert je nieuwe gedragingen om beter
te slapen. Je krijgt tot 100 euro terugbetaald.

Gedragstherapie bij slaapproblemen

Cognitieve gedragstherapie is een gevestigde methode die internationaal als de meest
succesvolle behandeling van slaapproblemen wordt beschouwd. Eén van de alternatieve middelen voor slaapmedicatie.
In de sessies bekijk je samen met een therapeut jouw slaap-waakschema en de impact
van slaapproblemen op je functioneren. Je leert nieuwe gedragingen aan en test ze
op hun effectiviteit. Je individuele slaap-waakpatroon wordt tijdens het verloop van
de sessies continu opgevolgd.

Hoeveel bedraagt de terugbetaling?

Je krijgt de volledige kost van een groepsbehandeling voor in- en doorslaapproblemen
in een centrum voor klinisch slaap- en waakonderzoek, waarmee De VoorZorg een
overeenkomst afsloot, terugbetaald met een maximum van 100 euro.
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TIPS
voor een

goede nachtrust
Op hetzelfde uur
Ga zoveel mogelijk op hetzelfde uur
slapen en sta op vaste tijdstippen op.
Ook in het weekend. Ga je toch eens
laat slapen, slaap dan maar maximum
1 tot 2 uren langer.

Ontspannen
Beweeg overdag of in de vroege avond.
Als je ‘s avonds laat nog zwaar gaat
sporten, raak je moeilijker in slaap. Je
lichaam heeft voldoende tijd nodig om
weer rustig te worden. Doe ’s avonds
vooral ontspannende activiteiten.

Vast slaapritueel
Bouw een vaste slaapritueel op. Zet bijvoorbeeld je spullen klaar voor de volgende morgen, schrijf je zorgen op een
to-dolijstje, doe je pyjama aan, poets je
tanden, dim de lichten. Het is belangrijk
om je lichaam en geest voor te bereiden
op het slapen.

Een uurtje niet online voor het slapengaan
Leg een uur voor je naar bed gaat je tablet,
smartphone of computer weg. Het fel
blauwe licht stimuleert je hersenen. Maak
van je slaapkamer geen tweede woonkamer of bureau. Een slaapkamer dient enkel
om te slapen of te vrijen. Reden genoeg
om de tv of andere toestellen uit je slaapkamer te laten. Stop met e-mailen, surfen
of social media voor je gaat slapen, dat
brengt rust in je brein.

Geen cafeïne, alcohol of nicotine
Drink geen alcohol of cafeïnehoudende
dranken zoals koffie, cola of Red Bull
voor je gaat slapen. Dat bezorgt je een
onrustige nacht zodat je ‘s morgens
onvoldoende uitgerust bent. Van nicotine
geraak je moeilijker in slaap.
Eet niet te laat en vermijd zware maaltijden of zoetigheid voor je gaat slapen.
Het is slecht voor je lijn en je gaat er meer
door dromen.

Goed bed en kussen
Met een goede matras en een hoofdkussen dat je ondersteunt in je favoriete slaaphouding
word je uitgeslapen wakker.

Een goede slaapkamer is ... donker, koel,
fris, rustig en opgeruimd
• Zorg ‘s nachts voor zo weinig mogelijk lichtinval van buiten of van storende apparaten
(wekker of gsm).
• De ideale slaapkamertemperatuur is voor iedereen verschillend, maar is gemiddeld
17 of 18 °C. Je investeert beter in een warm deken of pyjama dan in verwarming.
• Geluid verstoort je slaap. Koop eventueel oordopjes als je last hebt van omgevings
lawaai.
• Een opgeruimde slaapkamer en een rustige inrichting helpen je te ontspannen en
beter te slapen.
• Zorg voor voldoende zuurstof en verlucht je kamer tijdens de dag.

Beter slapen
Stress, een onregelmatig slaapritme, te laat
gaan slapen, sporten vlak voor het slapengaan, bepaalde geneesmiddelen, laat doorwerken, op pc of tablet tokkelen vlak voor
het slapengaan … Al deze zaken kunnen
ertoe leiden dat je niet kan slapen of slecht
slaapt. Ook al ben je heel erg moe.

Licht heeft een grote invloed op je slaap
en vermoeidheid.

Een gebrek aan daglicht kan leiden tot
depressieve klachten bij sommige mensen.
Lichttherapie geeft je hersenen een signaal
om je dag- en nachtritme beter te regelen.
In de lichte seizoenen heeft het buitenlicht
dit effect. Het werkt niet verslavend en is
zeer veilig. Lichttherapie kan daarnaast
heilzaam zijn bij slaapklachten en het
bestrijden van een jetlag.

Met de Lumino Plus
lichttherapielamp haal
je het zonlicht in huis

Winkelprijs: 166 euro.
Prijs voor leden van
De VoorZorg: 149,40 euro.
M e e r i n fo r m at i e o f
bestellen: loop binnen in
het adviespunt Medishop
in Mechelen en Turnhout,
mail naar hulpmiddelen@devoorzorg.be
of bel gratis 0800 97 520 (kies optie 3).

Op een natuurlijke manier
wakker worden?

Philips Wake-up Light.
Winkelprijs: 139,99 euro.
Prijs voor leden van De VoorZorg:
97,99 euro.
Meer informatie of bestellen:
www.devoorzorgshop.be.
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Meer plezier met minder geld.
Ontdek de wereld van Vrije Tijd
en oud en doe je voordeel
FAVORIETE
VOORSTELLING,
GOEDKOPER
MET GROEPSTICKET
Bij de dienst Vrije Tijd
van De VoorZorg koop je tickets
voor bepaalde culturele en sportieve
evenementen tegen
een voordelig groepstarief.

Bestel je groepsticket

voor je gewaardeerde inzet
jaar in jaar uit.
WEEK VAN DE VRIJWILLIGER
van 3 tot 11 maart 2018
Neem contact op
met de dienst Vrijwilligerswerking S-Hulp
T 03 285 43 30
E vrijwilligers.304@devoorzorg.be

je
Bestel nu ket.
ic
groepst
Op = Op. 67
03 285 46

• Cirque du Soleil ‘OVO’, zondag
11 maart 2018 in de Lotto Arena in
Antwerpen.
Groepsticket (categorie 2): 61 euro (in
plaats van 75 euro).
Opgelet! Laatste tickets. Uiterlijke besteldatum 8 maart 2018.
• Musical ‘Zoo of life’. Musical over het 175-jarig bestaan van de Zoo
van Antwerpen. Zondag 8 april 2018 om 19.30 uur in de Koningin
Elisabethzaal in Antwerpen.
Groepsticket: volwassenen 40,50 euro (in plaats van 47,50 euro),
kinderen 32 euro (in plaats van 37,50 euro).
• Musical ‘40-45’: zondag 21 oktober om 14.30 uur, site Montea in
Puurs.
Groepsticket (categorie 1): 59,46 euro (in plaats van 69,95 euro).
• Night of the Proms: november 2018. Tickets beschikbaar vanaf
mei 2018.

“Ik ben ook niet perfect
en heb wat kopzorgen
die ik probeer te
camouﬂeren …”
D. Vandael ontving voor zijn
ingezonden foto in het kader van de
‘Week van de imperfectie’ het boek
‘Eerlijk met mezelf ’ van Aron Wade
en Ria Maes.
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1 365 X BEDANKT
VRIJWILLIGER

Midweek relaxed in de Ardennen
Busreis van 14 tot 18 mei 2018

Op uitstap met de groep of op eigen houtje de streek verkennen?
Volg je interesse en goesting van de dag. De reisbegeleider geeft je
de nodige tips en informatie. Op het programma: bezoek aan de
grotten in Hotton en ﬂaneren in Marche-en-Famenne.
‘De Dolmen van Wéris’ bezichtigen, gevolgd door een korte
natuurwandeling naar de ‘Witte Steen’ en het ‘Duivelsbed’. Een
uitstapje naar La Roche-en-Ardenne, gekoppeld aan een bezoek
aan het pottenbakkersmuseum ‘Les Grès de La Roche’ en het
pralinefabriekje ‘Cyril Chocolat’.
In het vakantiecentrum mag je het overdekt zwembad, de minigolf
en diverse ontspanningsmogelijkheden gebruiken. De sauna
reserveer je tegen 8 euro voor 1 uur.
Prijs: 305 euro (lid De VoorZorg) - 437 euro (niet-lid).
Waar: Relaxhoris in Xhoris
Inbegrepen: busvervoer, halfpension en reisbegeleider.
Reserveren
T 015 28 03 47
E detoekomst.304@devoorzorg.be
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voor jong
GROEPSREIZEN
voor kinderen
en jongeren

LAST E
MINUT

Paasvakantie

• Speelpleinvakantie, van 2 tot en met 6 april 2018
Buiten spelen, da’s leuk en gezond
Kinderen van 6 tot 12 jaar.
Eigen vervoer.
89 euro (lid De VoorZorg) - 163,75 euro (niet-lid).
• Paaspret, van 8 tot en met 13 april 2018
Uitstapjes, spelen en feesten
Kinderen van 6 tot 12 jaar.
Eigen vervoer.
131 euro (lid De VoorZorg) - 209,75 euro (niet-lid).

Thema zomer

• Kleutervakantie
Van 15 tot en met 21 juli 2018.
Van 19 tot en met 25 augustus 2018.
Vakantie op maat van je kleuter
Kinderen van 4 tot 6 jaar.
Eigen vervoer.
131 euro (lid De VoorZorg) - 225,50 euro (niet-lid).
• Boerderij, van 22 tot en met 27 juli 2018
Werken op de boerderij en veel speelplezier
Kinderen van 8 tot 11 jaar.
Eigen vervoer.
191 euro (lid De VoorZorg) - 269,75 euro (niet-lid).

JOETZ

Ontdekkend.
Ondeugend.
Onschuldig.

Voor avontuurlijke
kinderen en jongeren.
,
Reserveer nulaat is!
voor het te e
www.joetz.b
015 28 03 44
Zomer buitenland

• Griekenland - Corfu, van 9 tot en met 17 juli 2018
Griekse gastvrijheid in klein groep
Jongeren van 15 tot 17 jaar.
Vliegreis.
869 euro (lid De VoorZorg) - 1 026,50 euro (niet-lid).
• Oostenrijk - X-plore, van 27 juli tot en met 5 augustus 2018
Ontdek de hoogtepunten van een bergvakantie
Jongeren van 13 tot 16 jaar.
Busreis.
325 euro (lid De VoorZorg) - 466,75 euro (niet-lid).
• Oostenrijk - Trophy, van 27 juli tot en met 5 augustus 2018
Outdoor sport en avontuur in de bergen
Jongeren van 14 tot 17 jaar.
Busreis.
407 euro (lid De VoorZorg) - 548,75 euro (niet-lid).

Speelpleinnieuws regio Mechelen - regio Turnhout
Naar speelplein Mut de Muis in de paasvakantie?
Opgelet! Enkel na reservering (tot 16 maart 2018)!
Online reservering: www.devoorzorg.be/speelpleinMutdeMuis
Info: 015 28 03 43
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www.devoorzorgshop.be

Maak er
een soepje
van

De voordelen van soep.
• Je hoeft geen chef-kok te zijn om soep te maken.
• Snel klaar.
• Goedkoop.
• Soep kan je makkelijker bewaren en opwarmen.
• Je kan er je groenterestjes in kwijt, dus er is geen voedselverspilling.
• Het is gezond: een portie soep van 250 ml bevat 1/6de van
de dagelijkse hoeveelheid vloeistof en ongeveer 2 porties
groenten.
• Het bevat weinig calorieën, cholesterol en vetten.
• Je kan er zoveel mee experimenteren en variëren als je wil.

Soep in een handomdraai
met de Philips Soupmaker

74,99 euro

• Je soep is klaar binnen
20 minuten.
• Tot 4 porties in 1 keer (1,2 liter).
• Ook geschikt om compotes en
smoothies te maken.
• Eenvoudig te gebruiken.
• Met handig receptenboekje.
• Makkelijk schoon te maken.

Bestellen?

Surf naar www.devoorzorgshop.be. Klik in de Well2DAY-shop op
de rubriek ‘Voedsel voor je vitaliteit’ en vervolgens op ‘keukenhulp’.
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99,99 euro

jezelf zo
Maak het ogelijk in de
m
makkelijk
keuken! bshop vind
e
In onze w dmakers en
la
je ook sa
s
r
e
blend .

Meer info?

03 285 43 53
Well2DAY@devoorzorgshop.be
Voorwaarden (verzendkosten, levering …): www.devoorzorgshop.be.
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“Het leven is een feest,
maar je moet zelf de slingers ophangen”
Bovenstaand levensmotto zou je niet meteen linken aan een yoga-, meditatie- en mindfulnessleraar,
maar het vat Hans Kloosterman (54 jaar) perfect samen.
Hij begeleidt retraites en trainingen, waar hij de tools aanreikt die je nodig hebt om zelf het geluk te vinden.
En dat doet hij met de nodige dosis humor, relativeringsvermogen en levenswijsheid.
Hoe omschrijf jij geluk?
Hans: “Geluk is het beste doen voor jezelf, in
combinatie met het beste doen voor de andere.
Dat is een boeddhistisch principe, de gulden
middenweg. Daar toets ik zelf alles aan af. Dit
betekent dat je de andere geen slechte dingen
toewenst, want dat keert zich altijd tegen jou.
Als je alles alleen voor jezelf doet en dus egoïstisch leeft, kom je in een isolement en dat staat
gelijk aan lijden. Mensen zoeken naar verbinding - met elkaar - voor geluk.”
Moeten we ons hart of ons verstand volgen?
Hans: “Als je het verstand in verbinding brengt
met de kwaliteiten van het hart, brengt dit
wijsheid. Wij westerlingen functioneren voor
95 % met ons hoofd, en dat is eigenlijk een
armoede. Want in je hart zitten de kwaliteiten
zoals liefde, verbinding, empathie en vriendelijkheid. Als je je hoofd volgt, moet alles efficiënt en praktisch zijn. En dat is de ziekte van
onze westerse maatschappij. Vandaar dat het
individualisme in onze maatschappij zo groot
is. Door geen rustmomenten en teveel lichamelijke of geestelijke druk kan een overspannen

gevoel, burn-out of depressie ontstaan. Alleen
al door de juiste ademhaling ontstaat een balans
tussen 1/3de buikgevoel, 1/3de hartskwaliteit en
1/3de hoofd. Ook de Dalai Lama – van wie ik
diverse ‘teachings’ mocht ontvangen – stelt dat
het verstand noodzakelijk is, om te analyseren
en aan zelfonderzoek te doen. Verstand mag
niet worden uitgeschakeld, maar in het westen
is het overproductief. We maken 40 000 tot
80 000 gedachten per dag aan, terwijl we slechts
de helft daarvan nodig hebben om goed te functioneren. Onze computer neemt het op een
onbewust niveau over en net daarom zijn mindfulness en yoga een antwoord op de behoefte
aan verstilling en rust.”
Stel: je zit in de auto in een file waar geen beweging
in komt of je trein heeft alweer vertraging. Wat raad
je aan?
Hans: “De beste manier om daarmee om te
gaan, is dankjewel zeggen voor de situatie en
je concentreren op je ademhaling. Zo wordt je
geest vanzelf rustig, je aantal gedachten verminderen met 50 % en verstoorde emoties – zoals
irritatie, boosheid, angst … - verdwijnen. Bekijk

het als een rustpunt in plaats van een irritatie.
De buikademhaling is hierbij belangrijk. We
ademen veel te hoog, we hyperventileren bijna.
Daardoor wordt er teveel cortisol – een stresshormoon - aangemaakt in de bijnieren. Zo kom
je in een veel te hoge staat van alertheid en licht
geïrriteerdheid, bijna niemand is nog vriendelijk. We hebben zo weinig rustmomenten dat je
de momenten waarop je gedwongen wordt om
te stoppen beter kan gebruiken om terug rust
in je leven te brengen.”
Welke lessen wil je doorgeven aan mensen die bij jou
komen?
Hans: “Rust, ontspanning, zelfinzicht en helderheid. Heel wat mensen komen bij mij met
een hulpvraag, zoals “ik wil minder stress”,
“hoe krijg ik meer rust in mijn leven”, of “ik heb
last van angst en boosheid”. In eerste instantie
train ik altijd op ontspanning. Vervolgens gaan
we op zelfonderzoek, door de juiste vragen te
stellen en de oorzaak te zoeken. Dan bied ik een
techniek of een methode aan die een oplossing
brengt. We bekijken hoe je dat in allerlei situaties in het dagelijkse leven kan toepassen.”

“Hans leerde me dat de wijsheid in mezelf zit”
Vivienne Westerhoud (51 jaar) nam vorig jaar deel aan een
stilteweek in Doetinchem, onder begeleiding van Hans
Kloosterman.
Vivienne: “Wat ik vooral mooi vind aan Hans is dat hij de lessen
vanzelf laat komen. Hij brengt je in een bepaalde staat, waarin je
zelf de antwoorden mag vinden. Hij geeft geen advies of raad, hij
werpt je eigenlijk steeds terug op jezelf. Tijdens één van de sessies
liep er iemand boos weg en dat snap ik. Het is heel confronterend
om op jezelf te worden teruggeworpen, daar moet je aan toe zijn.
Hans pakt de uitdagingen wel aan met veel humor, waardoor het
minder zwaar aanvoelt.

zoals een stukje chocolade eten of een spelletje spelen met je kind.
Het is de bedoeling dat je je daar dan ook aan houdt. En voor je
gaat slapen, benoem je 3 dingen waarvoor je dankbaar bent. Als
je stilstaat bij de dingen waarvoor je dankbaar bent, maak je ook
de dingen die niet goed gaan kleiner. Het zijn eenvoudige tips en
opdrachten die een groot verschil maken op lange termijn.
Ik kan zo’n stilteweek aan iedereen aanraden, want we lopen allemaal mee in de ratrace van ‘moeten’. Er zijn heel veel dingen waarvan
we denken dat we ze moeten doen. Daar kan je korte metten mee
maken, als je weet wat je eigen behoefte is en waar je gelukkig van
wordt. En het is wonderlijk en mooi wat de stilte met je kan doen.”

Als je naar huis gaat, kan je alles meenemen wat je geleerd hebt en
er zelf mee aan de slag gaan. Hij brengt je bij je eigen wijsheid, want
je wijsheid zit in jezelf. Ik pas nog steeds zijn tips toe. Zo leerde hij
ons om bij het opstaan 3 dingen op te noemen die je die dag wil
doen en waar je blij van wordt. Dat kunnen hele kleine dingen zijn,

Wil je een mindfulness- of yogaweekend of
-midweek in Hoei, de Nederlandse Veluwe of
zelfs in Turkije volgen bij Hans?
Bekijk het volledige aanbod op
www.trekeropuit.be.

EURO
TOT 240 EL
VOORDE
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Tot 900 euro aan geschenken
Beide partners lid

(*)

Extra

Zijn beide ouders lid? Dan kan je kiezen voor één van deze 3 mogelijkheden:
1 een luxueuze terreinbuggy, inclusief draagmand en maxi-cosi met adapter om op het
onderstel van de buggy te monteren

Voor maar 54 euro kan je kiezen voor een
extra geschenk:
• een autostoel
• een fietsstoel.

2

440 euro krediet in
de onlinegeboorteshop

3

stel je eigen pakket samen uit 2 van de volgende geschenken:
• 220 euro krediet in de onlinegeboorteshop
• autostoel

30 %
korting
op luiers via

• fietsstoel.

www.devoorzorgshop.be
1 partner lid
Is 1 ouder lid? Dan kan je kiezen uit:
• 220 euro krediet in de
onlinegeboorteshop

• een autostoel

• een fietsstoel.

Ook tot
150 euro
voor
kraamzorg!

Deze voordelen gelden ook bij adoptie en voor pleegouders die lid zijn op het
ogenblik dat een kind voor langere tijd bij hen wordt geplaatst. Dit op voorwaarde
dat ook het kind lid is en ons geboortevoordeel nog niet eerder kreeg.

Bel vandaag nog naar het
nummer 0477 40 20 86
of mail naar
graagmeerinfo@devoorzorg.be
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Hoe vraag je je geboortegeschenk aan?

Ga met het geboorteattest of het adoptiebewijs langs in je
ziekenfondskantoor. Je krijgt dit bij aangifte op het gemeentehuis.
(*) Als beide ouders lid zijn en als zij kiezen voor het ‘extra pakket’.
Aanbevolen winkelprijs door leverancier New T-Core bvba op 1 januari 2018.
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Babymassage bij
buikkrampen
Heeft je baby last van buikkrampen, constipatie of winderigheid?
Dan kan een (preventieve) massage verlichting brengen. Geef de
massage niet terwijl je baby krampen heeft en huilt, want dan
is hij of zij te geïrriteerd. Probeer in te schatten hoeveel tijd er
is tussen de voeding en het begin van de krampen, en geef de
massage vóór je baby onrustig wordt.

Krampen

Winderigheid

Je hebt alleen een beetje massageolie en rust nodig om je baby
op zijn gemak te stellen. Wrijf
een beetje massageolie warm in
je handen, zodat je baby niet te
hard schrikt van koude olie of
koude handen. Zo ga je te werk.

Heeft je baby last van winderigheid? Dan kunnen deze oefeningen helpen:

• Zorg ervoor dat het eten voldoende verteerd is. Heeft de
massage net dat als doel? Ga
dan extra voorzichtig te werk,
met lichte en rustige bewegingen.
• Wrijf met je vingertoppen in
kleine cirkeltjes rond de navel,
met de klok mee (het spijsverteringsstelsel werkt ook in
deze richting). Maak de cirkels
steeds groter. Ga niet te ver
omhoog, richting de maag.
Maak de cirkel daarna terug
kleiner, nog steeds met de klok
mee.
• Ga voort op de reacties van je
baby om in te schatten wat hij
of zij leuk vindt.

• plooi beide beentjes tegelijkertijd naar boven, de knieën
richting neus. Maak enkele
cirkelvormige draaibeweging
met de heupen
• maak fietsbewegingen met
beide beentjes, wissel de richting af.

Wil je alle kneepjes van
de babymassage leren?
Gratis workshops

Voor baby’s van 6 weken tot 1 jaar

Babymassage bevordert het gevoel van geborgenheid, versterkt
een positief zelfbeeld, stimuleert de motorische ontwikkeling
en werkt vooral heel ontspannend. Je leert stresssignalen te
herkennen en merkt hoe je je kind kan kalmeren op moeilijke
momenten. In deze praktijkgerichte workshop leer je de juiste
massagetechnieken en ervaar je een echt (groot)ouder-kind
moment.
In de Well2DAY-centra in:
• Antwerpen: op maandag 23 april 2018
• Herentals: op donderdag 26 april 2018
• Mechelen: op maandag 7 mei 2018
• Turnhout: op woensdag 16 mei 2018
• Geel: op vrijdag 18 mei 2018.
Telkens van 10 tot 11 uur.
Gratis, maar je moet je vooraf inschrijven.

Inschrijven?
Thalia Green, lesgever babymassage

T 03 285 43 53
W www.Well2DAY.be
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DE GROTE
LENTESCHOONMAAK
Stilaan priemen de eerste zonnestraaltjes weer door de ruit. Je kunt je
ramen terug opengooien, frisse lucht binnenhalen en … het winterstof
buitenvegen. Hoog tijd voor de grote lenteschoonmaak.

Haal je keukenkasten leeg en gooi alles
weg wat vervallen is. Het is nu het moment
om ineens de lades van je kasten schoon
te maken en vergeet ook de ijskast niet.
De rubbers van een ijskast durven al eens
schimmelen. Een sopje met soda tovert de
schimmel weg. Onderwerp ook je medicijnkastje aan een grondige ‘over-datum-check’.
Stofzuig je matras grondig. Is het buiten
koud maar schijnt de zon? Zet je matras
voor het raam. Huisstofmijt kan niet tegen
fel licht. Leg je matras na het zonnebad
omgekeerd terug op je bed. Je kan je matras
na het stofzuigen ook strijken met een heet
stoomstrijkijzer. De hitte doodt ook bacteriën en huisstofmijt.
Je donsdeken kan meestal in de wasmachine. Stop tennisballen in je droogkast
als je het droogt op lage temperatuur. Dat
maakt je donsdeken weer fluffy. Knuffelberen van de kids moeten ook regelmatig ‘in
bad’. Stop ze in de wasmachine en was ze zo
warm mogelijk.
Lichtschakelaars en deurknoppen worden
door veel mensen aangeraakt. Ook al zien
ze er niet vuil uit, een doekje met ontsmettingsalcohol maakt ze weer bacterievrij.
Geldt ook voor de afstandsbediening en het
telefoontoestel.
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Afwasborstels en schuursponsjes zijn een
broeihaard van bacteriën. Vervang ze minstens elke maand door nieuwe. Sommige
afwasborstels kunnen ook mee in de afwasmachine. Net zoals je tandenborstel trouwens.
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Pluk haren uit je haarborstels en kammen
en geef ze een sopje met shampoo of afwasmiddel.
Je vuilbak en wc-borstel en de houder van je
wc-borstel verdienen regelmatig een behandeling met javel.
Tijd om te ontkalken! Koffiezet, waterkoker, douchekop en ziftjes van de kraan …
een badje met azijn of een speciale ontkalker zorgt ervoor dat je toestellen langer
meegaan.
Vergeet het laatje van je wasmachine niet
schoon te maken. De trommel en de rubber
dichting veeg je af en toe eens schoon met
een vochtige doek. Een propere was komt
alleen uit een propere machine. Ook je
afvoer krijgt het vaak hard te verduren. Giet
er regelmatig heet water met sodakristallen
door.

Een thermos reinig je gemakkelijk door
er heet water in te doen met een tablet om
kunstgebitten te reinigen. Even schrobben
met een flessenborstel en ze stinkt niet meer.
Besteed extra aandacht aan verborgen
plekjes. Eens onder of achter de kasten
poetsen, in hoekjes, maar ook aan de binnenkant van je oven en microgolfoven …
Een vuile (microgolf )oven maak je proper
door er een schaaltje water met citroen in
te zetten en een tijdje aan te zetten. Door de
stoom lost het aangekoekt vet en vuil beter.
Daarna de wanden proper vegen met een mix
van heet water en sodakristallen. Voorkom
dat je oven vuil wordt door aluminiumfolie
op de bodem te leggen als je een pizza bakt
of ovenschotel klaarmaakt.
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Alles wat je al 2 jaar niet meer gebruikte, doe
je best van de hand. Je kan spulletjes nog verkopen via tweedehandssites, aan de kringloopwinkel geven of er vrienden of familie
blij mee maken. Ook kleren die je al lang
niet meer aandoet of die niet meer passen
geef je beter weg.
Kijk eens rond. Staan er tientallen beeldjes
en prullen die je elke week moet afstoffen?
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Misschien moet je toch maar een selectie uitstallen en de rest in de kast bewaren? Of een
tweede leven geven via de kringloopwinkel?
Zet je hele gezin aan het werk. Ook man en
kinderen kunnen poetsen en opruimen. Geef
je kinderen, hoe klein ook, een microvezeldoekje, plumeau of Swiffer om af te stoffen.
Meestal vinden ze dat nog leuk ook!

Ben jij een talent in het huishouden? Solliciteer bij De VoorZorg via
www.devoorzorg.be/jobs.
Uurrooster op maat, in je eigen regio
en goede voorwaarden.

Poets je niet graag zelf? Haal De VoorZorg in huis! We helpen je met de huishoudelijke taken, niet alleen tijdens de voorjaarschoonmaak,
maar het hele jaar door!
Onze huishoudhulpen maken je huis in no time weer
spic en span. Wist je dat onze huishoudhulpen ook
boodschappen voor je doen, je helpen met de was en
zelfs voor je koken? Iedereen kan hulp met dienstencheques inschakelen. Betalen doe je met ﬁscaal voordelige
dienstencheques.

Personen met een zorgbehoefte kunnen poets- en strijkhulp
inschakelen. Onze medewerkers poetsen, strijken, doen boodschappen en maken lekker eten voor jou klaar. Aanvragen voor
poetshulp na ontslag uit het ziekenhuis krijgen voorrang. De kostprijs wordt berekend op basis van je inkomen.
Bel 0800 97 520 (gratis nummer, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7)
en haal een huishoudtalent in huis.
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JURIMUT

Mag ik mijn adviserend-arts zelf kiezen?
een aantal beperkingen. Deze beperkingen
zijn er om wettelijke redenen of omdat de concrete situatie het niet anders toelaat.

Nu ik al een tijd ziek ben, heeft de adviserend-arts van het ziekenfonds mij opnieuw
opgeroepen voor een controle. Hij wil
nagaan of ik al in staat ben om weer te gaan
werken. Ik zou graag gaan werken, maar dat
gaat echt nog niet. Na elke controle kom ik
met een slecht gevoel buiten. Ik voel mij niet
respectvol behandeld. Mag ik een andere
adviserend-arts kiezen?
Neen, je recht op vrije keuze van je zorgverlener geldt niet voor adviserend-artsen. Dat is
om pure willekeur uit te sluiten en om organisatorische redenen. In sommige kleinere
ziekenfondsen werkt slechts 1 adviserendarts. In grotere ziekenfondsen zijn er meerdere adviserend-artsen, maar die zijn dan elk
verantwoordelijk voor een bepaalde regio.

Beperking van mijn vrije keuze?

In principe heb je het recht om vrij te kiezen
naar welke zorgverlener je gaat, maar er zijn

Het recht op vrije keuze van je zorgverlener
geldt bijvoorbeeld niet:
• voor mensen die gedetineerd of geïnterneerd zijn of die geestesziek en in gedwongen opname zijn
• bij controleartsen, zoals verzekeringsartsen
en adviserend-artsen van het ziekenfonds
• op het werk: je werkgever bepaalt wie de
arbeidsarts is
• bij dringend ziekenvervoer: de ambulance
brengt je naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Niet tevreden?

Uiteraard moet ook de adviserend-arts je patientenrechten respecteren en je met respect
behandelen. Als je klachten hebt over het
gedrag en de houding van de adviserend-arts,
dan kan je hiermee terecht bij de coördinator
van de adviserend-artsen van het ziekenfonds,
bij de klachtenbemiddelaar van het ziekenfonds of bij de federale ombudsdienst voor
de rechten van de patiënt. Deze instanties
bemiddelen alleen maar. Zij kunnen dus geen
sancties opleggen aan de adviserend-arts en
kunnen geen schadevergoeding toekennen.
Wel kunnen ze de adviserend-arts ertoe aanzetten om met jou contact op te nemen om
tot een oplossing te komen.
Als je niet akkoord gaat met een beslissing
van de adviserend-arts, dan kan je meestal

Betaalkalender uitkeringen
Uitkeringen arbeidsongeschiktheid

Heb je in maart 2018 recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering door ziekte en/
of moederschapsrust?
Dan ontvang je:
• het 1ste deel uiterlijk 22 maart 2018 op je rekening (*)
• het 2de deel uiterlijk 6 april 2018 op je rekening (*).

De volledige betaalkalender vind je op www.devoorzorg.be.
(*)

in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank. Bijvoorbeeld als de adviserend-arts je arbeidsgeschikt verklaarde en je het er niet mee eens
bent. Dat beroep moet je binnen 3 maanden
na de beslissing van de adviserend-arts aantekenen. De rechtbank kan een deskundige
aanstellen die beoordeelt of je wel dan niet
arbeidsongeschikt bent. In afwachting van
de uitspraak van de arbeidsrechtbank, kan
je eventueel aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering als je het werk niet hervat.

Tip: bereid je goed voor op de controleraadpleging bij de adviserend-arts. Hoe
meer informatie de adviserend-arts heeft,
hoe beter hij een beslissing kan nemen.
Breng daarom alle nuttige documenten
voor je beoordeling mee naar de controleraadpleging. Het gaat bijvoorbeeld om
verslagen van je huisarts, radiograﬁeën
of een lijst van de geneesmiddelen die je
dagelijks inneemt.

De vrije keuze van je zorgverlener is 1 van
je 8 rechten als patiënt. Ontdek ze alle 8 op
www.devoorzorg.be/patientenrechten.
Heb je hierover nog vragen of wil je
zelf ook een vraag stellen aan Jurimut?
Bel dan naar 015 44 31 60 of mail naar
jurimut@devoorzorg.be.

Invaliditeit

Je invaliditeitsuitkering van
maart 2018 staat uiterlijk
3 april 2018 op je rekening (*).

Ben je langdurig arbeidsongeschikt en
heb je een vraag over je uitkering? Neem
dan contact op met onze ziekenfondsadviseur. Bel naar 03 285 32 32 of mail naar
zaf@devoorzorg.be.

Deze datum kan afwijken van de werkelijke datum door bijvoorbeeld vertraging van bankverrichtingen.
Ontving je na enkele dagen nog niets? Neem dan gerust contact op met je ziekenfondskantoor.

Wil je een sms ontvangen
als je uitkering wordt betaald
of info over je afspraak
met de adviserend-arts?
Bezorg ons je gsm-nummer via
www.devoorzorg.be/update of in
je ziekenfondskantoor.
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webnanny

Horizontale lijn = de leeftijd van je baby.
Vlaanderen 2004
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weet je of ze in een goede verhouding zitten ten
opzichte van elkaar.

Snel problemen vaststellen
Kinderen volgen meestal de curve waarop ze bij
de geboorte gestart zijn. Bij de volgende metingen zal gekeken worden of je baby ongeveer
even snel groeit als de rest van zijn leeftijdsgenootjes. Op die manier kunnen afwijkingen
snel worden opgemerkt.
Het is dus niet zo belangrijk op welke curve je
baby zich bevindt, wel dat hij zijn curve goed
volgt. Een groeicurve klimt vaak in kleine
stapjes, maar vormt steeds een vloeiende, stijgende lijn. Een knik in de curve is een signaal
dat je kind plots veel trager groeit of stopt met
groeien. De arts van het consultatiebureau
onderzoekt daarom bij volgende situaties of
je kindje geen gezondheidsprobleem heeft:
• Lengte en gewicht liggen te ver uiteen op de
percentielcurven.
• Er zit een knik in de curve waardoor de percentielen verschuiven.
Focus niet alleen op de getallen, maar kijk ook
altijd naar de context. Is je baby vrolijk, gezond
en actief ? Dan hoef je niet ongerust te zijn als
hij eens wat minder eet of minder bijkomt. Het
gemiddelde kind bestaat niet. Bovendien spelen
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familiale en erfelijke factoren ook een rol. Ben
je zelf eerder klein van gestalte, dan hoef je niet
verbaasd te zijn dat je baby eerder een curve P10
of P25 volgt.

Buiten de groeicurven
Kinderen die bij de geboorte een heel laag
geboortegewicht hebben, bijvoorbeeld prematuur geboren baby’s, kunnen een curve volgen
die lager ligt dan P3. Hun lengte en gewicht
vallen dan buiten de groeicurven. Dat is geen
probleem, zolang hun gewicht en lengte geleidelijk aan stijgen, hun lengte en gewicht niet te
ver uiteen liggen of de curve geen knik vertoont.
VALERIE DE COEN

WEBNANNY GEEFT
OPVOEDINGSADVIES
Op onze website vind je nog veel meer
opvoedingsadvies voor je baby, peuter
en kleuter. Je kan er ook altijd een
vraag stellen aan onze webnanny die je
advies geeft per e-mail.
Surf naar:
• www.bondmoyson.be/webnanny
• www.devoorzorg.be/webnanny
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TR, Target Range (cm) = MPH ± 9 cm
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Als je de curve van lengte en gewicht combineert,
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Een voorbeeld: je baby weegt 6,75 kg en is
5 maanden oud. Op de curve snijden zijn gewicht
en leeftijd elkaar op de lijn p60 (= percentiel 60).
Dit betekent dat 60 % van de kinderen van
dezelfde leeftijd minder weegt dan jouw baby.
40 % van de kinderen van dezelfde leeftijd weegt
meer.
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Vrije Universiteit Brussel, Antropogenetica & Katholieke Universiteit Leuven, Jeugdgezondheidszorg
met de steun van de Vlaamse Regering
www.vub.ac.be/groeicurven

Hoe lees je een groeicurve?
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Je kind groeit het hardst tijdens de eerste
2 levensjaren. We spreken niet voor niets van
een ‘groeispurt’. In het consultatiebureau worden het lichaamsgewicht, de lichaamslengte en
de hoofdomtrek van je baby uitgetekend op een
grafiek, de zogenoemde groeicurve. Deze curve
leert je hoe de lengte en het gewicht van je baby
zich verhouden tot dat van leeftijdsgenootjes.
De hoofdomtrek vormt een goede maat voor
de hersengroei van je kind.
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De ontwikkeling en groei van je baby
worden nauwgezet opgevolgd. Bij elk
bezoek aan het consultatiebureau
wordt je kind gemeten en gewogen.
Deze metingen worden uitgezet op een
groeicurve. Hoe gaat dat precies in zijn
werk?
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Verticale lijn = het gewicht, de lengte of hoofdomtrek van je baby.
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gezondheid

9 TIPS
voor een gezonde mond
Tanden poetsen, flossen, naar de tandarts gaan …
de kans is groot dat je niet bepaald blij wordt van die gedachten. Tegelijk besef je
wellicht dat een goede mondhygiëne belangrijk is voor je gezondheid. Met een
gezond gebit voel je je ook beter. Maar hoe hou je je mond gezond?
Wij geven alvast 9 cruciale tips mee!

TIP

1

TIP

2

TIP

Niet te hard, niet te zacht
Kies jij ook altijd een tandenborstel met stugge haren
om je tanden nóg schoner te krijgen? Je bent niet alleen.
Toch neem je beter een tandenborstel met halfzachte
of medium borstelharen. De meeste mensen poetsen
namelijk vrij hard: in combinatie met stugge borstelharen kan je zo je tandvlees beschadigen.
Goed nieuws: je kan je mond perfect verzorgen met
zowel een gewone als een elektrische tandenborstel.
Aan jou de keuze! Met een elektrische tandenborstel
is het wel makkelijker om je tanden goed genoeg én
lang genoeg te poetsen, zeker als er een timer op staat.

TIP

5

Melktandjes poetsen

TIP

6

Je tandenborstel schoon houden

TIP

Flossen

Tandpasta met fluoride
Tandpasta met fluoride verstevigt je tandglazuur,
waardoor je minder risico loopt op gaatjes (cariës) en
tandbederf. Kies altijd een tandpasta waarvan het fluoridegehalte aan je leeftijd is aangepast.
In sommige gevallen volstaat een tandpasta met fluoride niet en zal je tandarts je een specifieke tandpasta
aanbevelen om jouw mondzorgprobleem het beste aan
te pakken. Zo bestaan er tandpasta’s tegen tandplak,
tandsteen, bloedend tandvlees …

3

Een erwt tandpasta

TIP

Grondig maar zacht poetsen

4

Je gebruikt het best een vast schema bij het tandenpoetsen: eerst de buitenkant van je gebit, dan de
binnenkanten en ten slotte de kauwvlakken van je kiezen. Doe dit minstens 2 keer per dag 2 minuten.

Hoeveel tandpasta is genoeg? Een klein beetje, zo blijkt.
Voor kinderen tot 6 jaar wordt een toefje tandpasta
zo groot als een erwt aanbevolen. Oudere kinderen en
volwassenen kunnen meer tandpasta gebruiken, maar je
hoeft heus niet de volledige kop van je tandenborstel
te bestrijken!

Plaats de borstelharen in een hoek van 45 graden schuin
tegen je tanden. Schrob niet te hard, want dan beschadig
je je tandvlees. Beweeg de tandenborstel liever heen en
weer in zacht masserende bewegingen. Om tandplak –
dat kleverige geelwitte laagje op en tussen je tanden – te
verwijderen, kan je de haartjes zachtjes in de ruimte tussen je tanden en het tandvlees duwen terwijl je draaiende
bewegingen maakt.
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7

Melktanden zijn belangrijk. Ze houden namelijk ruimte
vrij voor de ‘grote tanden’. Verder kan een ontsteking in
het melkgebit het latere definitieve gebit al aantasten.
Daarom raden we aan om vanaf de leeftijd van 2 jaar
op controle te gaan. Zo raakt je kind vertrouwd met de
tandarts en kan de tandarts de wissel van melktanden
naar volwassen tanden opvolgen.
Intussen moeten jullie de melktandjes natuurlijk goed
poetsen. Begin van bij de doorbraak van het eerste tandje.
Gebruik daarbij een tandenborstel met een kleine kop en
een kleine hoeveelheid peuterpasta. Vanaf 2 jaar kan je je
kind zelf de tanden 2 keer per dag laten poetsen. Poets
daarna de tanden van je kind nog even na. Met name
de binnenzijde van de tanden, want kinderen poetsen
vooral de tanden vooraan.
Meer tips om melktanden goed te verzorgen? Surf naar
www.toonjetandjes.be.

Je tanden poetsen met een vieze tandenborstel? Nee
dank je! Toch is dat wat we doen als we onze tandenborstel na het poetsen onvoldoende afspoelen en drogen.
Maak de kop schoon onder de kraan en droog de borstelharen met een handdoek. Bewaar je tandenborstel
altijd met de kop naar boven, zodat de haartjes helemaal uitdrogen.
Na verloop van tijd staan de haartjes van je tandenborstel
niet meer recht naast elkaar. Vervang je tandenborstel dan ook om de 3 maanden of wanneer er slijtage
optreedt.

Flossen, flossen, flossen: dat is het mantra van menig
tandarts. En terecht, want met een flossdraad verwijder
je etensresten en tandplak tussen de tanden en verminder je het risico op gaatjes en tandvleesontsteking. Je

kan tandplak tussen de tanden ook verwijderen met een
driehoekige tandenstoker (niet hetzelfde als een cocktailprikker!) of een rager-borsteltje (een klein borsteltje
dat tussen je tanden past).

TIP

8

TIP

9

extra
TIP

Verzorg je gebitsprothese
Heb je een gebitsprothese? Die vergt extra onderhoud.
Bewaar je prothese in een gebitsprothesebakje zonder
vloeistof. Wees voorzichtig met reinigingstabletten. Je
kan die namelijk verwarren met je medicatie en ze per
vergissing innemen.
Je gebitsprothese reinig je het best met een speciale
borstel. Gebruik vloeibare zeep, want tandpasta kan
de prothese beschadigen. Spoel zowel de borstel als je
prothese heel goed na onder stromend water.

Ga jaarlijks naar de tandarts en bespaar
Ga jaarlijks op controle bij de tandarts. Zo krijg je niet
alleen een sterk en gezond gebit, maar betaal je ook
minder dan wie niet regelmatig op controle gaat. Ben
je vorig jaar op controle geweest, dan betaal je dit jaar
minder uit eigen zak. En als je dit jaar gaat, bespaar je
volgend jaar! Lees alles over het mondzorgtraject op
www.kiezenvoorjetanden.be.

In e-Mut kan je makkelijk opvolgen of je dit jaar
al naar de tandarts bent geweest. Lees meer op
www.bondmoyson.be/mondzorgpas of
www.devoorzorg.be/mondzorgpas.

Heb jij DentaPlan?
Vraag je terugbetaling
Heb jij onze tandverzekering DentaPlan en ging je
onlangs naar de tandarts? Dan krijg je een terugbetaling als je wachttijd voorbij is. Bezorg ons het
formulier ‘Tegemoetkoming van onze tandverzekering’
samen met je getuigschrift van de tandarts. Dat formulier vind je op www.devoorzorg.be/dentaplan of
www.bondmoyson.be/dentaplan onder ‘Terugbeta
lingen’. Je vindt er ook de bedragen die je elk jaar kan
terugkrijgen en een overzicht van alle tandverzorging
waarvoor DentaPlan een terugbetaling voorziet.
Nog geen tandverzekering? Ons ziekenfonds heeft een
sterke tandverzekering, met betaalbare premies en hoge
terugbetalingen voor jouw beugel, implantaten, kronen
en andere tandzorg. Krijg tot 1246,91 euro per jaar en per
persoon terugbetaald voor tandzorg.
Bereken je premie of lees meer op www.dentaplan.be.
CAROLIEN RIETJENS
EN DIMITRI NEYT
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EYECATCHER
OVERWICHT
VROUWEN
IN ONDERWIJS
NEEMT NOG TOE
Het aandeel vrouwen bij het onderwijspersoneel in
Vlaanderen is in de periode van januari 2014 tot januari 2017 licht gestegen van 73,01 tot 74,11 %. In absolute cijfers gaat het om een aangroei
van bijna 4000 personen. Het hoogste percentage vrouwen is met 87 %
vrouwelijke leerkrachten te vinden in het basisonderwijs. Bij de universiteitsproffen is slechts 26,53 % een vrouw.

DRINGEND NAAR DE
TANDARTS?
DAN BETAAL JE EEN
URGENTIESUPPLEMENT
Een tandprobleem komt altijd ongelegen. Soms heb je
zoveel pijn dat je niet kan wachten tot je jaarlijkse controle
bij de tandarts. Gelukkig kan je voor dringende hulp meestal
snel bij de tandarts terecht. Voor zo’n dringende raadpleging
of behandeling mag de tandarts een urgentiesupplement
aanrekenen. Sinds 1 februari 2018 zijn er nieuwe wettelijke
voorwaarden voor de terugbetaling van dat supplement.

Wat is nieuw sinds 1 februari 2018?

Een kwart van de Belgen kan zich geen week vakantie
permitteren en kan ook geen onverwachte uitgave
van pakweg 1000 euro doen. Dat blijkt uit cijfers van
de Federale Overheidsdienst Economie. Ruim 1 op
de 5 Belgen heeft het naar eigen zeggen moeilijk om
aan het einde van de maand rond te komen.

NIEUWE TARIEVEN
BIJ DE KINESIST
Om de 2 jaar sluiten de ziekenfondsen en de kinesisten een overeenkomst over
de tarieven voor kinesitherapie. Ook voor 2018-2019 is er een nieuw akkoord.
Volg je een behandeling bij de kinesist? Dit zijn de belangrijkste veranderingen:
• Als je in behandeling gaat voor een courante aandoening, opent je kinesist
een uitgebreid opnamedossier. Sinds 1 januari 2018 mag hij daarvoor 6 euro
vragen. Je krijgt dit bedrag volledig terugbetaald van ons ziekenfonds.
• Voor een sessie bij de kinesist betaal je vanaf 1 februari 2018 een vast bedrag
per sessie. Bij courante en acute aandoeningen, zoals lage rugpijn of een ‘frozen shoulder’, betaal je 24 euro per sessie voor de eerste 5 sessies, 22,63 euro
voor de 6de tot en met 9de sessie, en 22,26 euro voor de volgende sessies.
Die kostprijzen zijn licht opgeslagen, maar ons ziekenfonds betaalt je ook
meer terug. Het deel dat je uit eigen zak betaalt, is afhankelijk van het type
behandeling. Met een courante aandoening, bijvoorbeeld, betaal je vanaf 1
juni 2018 telkens 6,25 euro uit eigen zak, of 2,50 euro als je recht hebt op de
verhoogde tegemoetkoming.
• Vanaf 1 juli 2018 mag de kinesist 1,31 euro aanrekenen voor verplaatsingen.
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Meer weten over de terugbetalingen voor tandzorg?
Surf naar www.bondmoyson.be/terugbetalingen of
www.devoorzorg.be/terugbetalingen. Klik door naar
‘Tandzorg’. Of neem contact op met ons ziekenfonds.

Hoeveel je terugbetaald krijgt, hangt af van je behandeling en statuut (verhoogde tegemoetkoming of niet). Ontdek de nieuwe tarieven in detail op
www.bondmoyson.be/kine of www.devoorzorg.be/kine.
Kies een geconventioneerde kinesist. Anders betaal je meer en krijg je minder terugbetaald. Zoek op of je kinesist geconventioneerd is op
www.bondmoyson.be/opzoeken of
www.devoorzorg.be/opzoeken.

foto’s: S-magazine

KWART BELGEN KAN
GEEN ONVERWACHTE
UITGAVE DOEN

• De prestaties waarvoor je tandarts een urgentiesupplement mag aanrekenen zijn wettelijk vastgelegd. Het gaat
bijvoorbeeld om dringende raadplegingen, bepaalde
tandextracties, de verwijdering van een abces, sommige
radiografieën en wondhechting bij nabloeding.
• Ons ziekenfonds mag jou het urgentiesupplement alleen
terugbetalen als je aan minstens 1 van deze 2 voorwaarden voldoet:
- Je vraagt en krijgt de tandzorg ’s nachts (tussen 21 en
8 uur), in het weekend (zaterdag of zondag) of op een
wettelijke feest- of brugdag.
- Je hebt dringende verzorging nodig die je niet kan
uitstellen tot de volgende ochtend of werkdag. De tandartspraktijk is op het moment van je verzorging normaal
gezien niet open, of de tandartspraktijk is op dat moment
van wacht.

door Urbain Vandormael

SPOOR DIKKEDARMKANKER
TIJDIG OP
4 MILJOEN EURO VOOR
SLIMME MOBILITEIT
De Federale Overheid lanceert een nieuw fonds met 4
miljoen euro voor projecten rond slimme mobiliteit. Er
wordt gedacht aan autodelen, nieuwe motoren of diensten
die realtime informatie geven over verschillende transportdiensten. De maximale steun per project bedraagt
600 000 euro, een ondergrens is niet vastgelegd. Gemikt
wordt op 15 à 30 projecten.

Ben je tussen 55 en 74 jaar? Dan krijg je om de 2 jaar een brief met
een uitnodiging voor het Vlaamse bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker. Zo heb je de kans om een gratis stoelgangtest te doen.
Hoe gaat de test in zijn werk? Je neemt thuis een staal van je stoelgang
en stuurt het naar het labo, dat onderzoekt of er bloed aanwezig is in
je staal. Bloed kan wijzen op poliepen (mogelijke voorloper van kanker)
of kanker. Door vroegtijdige opsporing verhoog je de kans op genezing.

TIP!

In de Patient Health Viewer volg je je bevolkingsonderzoeken naar kanker makkelijk
digitaal op. Je ziet er aan welke onderzoeken je al deelgenomen hebt en wanneer je
de volgende uitnodiging krijgt.
Of je deelneemt aan het bevolkingsonderzoek of niet, is je eigen keuze. Informeer je
vooraf om een bewuste keuze te maken.
• Surf naar www.bondmoyson.be/phv of www.devoorzorg.be/phv. Klik door naar
de bevolkingsonderzoeken en daarna naar dikkedarmkanker.
• Praat erover met je huisarts.
• Of neem contact op met ons ziekenfonds.

VROUWEN OVERLEVEN
SLECHTE TIJDEN BETER

HELFT BELGEN WIL
NIET NAAR SERVICEFLAT
1 op de 3 weet niet waar een assistentiewoning voor staat. Vooral
bij ouderen is het begrip onbekend, hoewel dit soort woningen juist
voor hen is bedoeld. Een assistentiewoning is een ander woord voor
serviceflat. Wat leert het onderzoek van ING nog meer? 1 op de 2
Belgen wil op zijn oude dag niet in een assistentiewoning belanden.
Bovendien wordt de kostprijs van de formule onderschat. Dat is
vooral het geval voor 35-55-jarigen, 65-plussers hebben een meer
realistisch beeld en zijn bereid om 1000 euro en meer te betalen voor
een appartement met service (poetsen, maaltijden en was). Zowat
de helft van de ondervraagden twijfelt eraan of een assistentiewoning een rendabele investering is. Een eigen huis of appartement
blijft dé droom van elke Belg. Hij of zij beschouwt een
eigen woning als een financiële zekerheid,
een manier om goed te leven.
Slechts 25 % van de Vlamingen
huurt een woning. Hoe
ouder, hoe minder mensen huren. Bijna de
helft van de mensen
die vandaag huren,
denkt ooit eigenaar
te kunnen worden.

Dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen, is
bekend. Volgens het vakblad Nature is dat verschil groter in slechte
tijden. Deense onderzoekers hebben de bevolkingsstatistieken uitgeplozen van groepen mensen die extreem zware omstandigheden
doormaakten, zoals hongersnood, slavernij of epidemieën. Daaruit
konden zij afleiden dat vrouwen het langer volhielden dan mannen.
Tijdens de grote hongersnood in Ierland tussen 1845 en 1849 daalde de
levensverwachting voor vrouwen tot 22 jaar en voor mannen tot 19 jaar.
Het verschil ligt volgens de wetenschappers aan de vrouwelijke baby’s.
Die overleven in moeilijke omstandigheden beter dan mannelijke.

DEEL JE KLEINE
GELUKSMOMENT
TIJDENS HET
ZWARE ZORGPROCES
“Mijn mangomoment? De ﬁlmnamiddag die de verpleging voor mij en
mijn dochter organiseerde waardoor ik weer even gewoon mama kon
zijn.” – Ilse (45), kankerpatiënte
Kleine attenties of gebaren, hoe kort of onverwacht ook, zijn van grote
waarde voor wie ziek is. Ze geven jou als patiënt veerkracht. Kom op tegen
Kanker en de KU Leuven willen onderzoeken welke momenten precies
het verschil maken.
Heb je in het ziekenhuis of tijdens de zorg thuis een moment beleefd dat
veel voor jou betekende? Of heb je als zorgverlener een kankerpatiënt
verrast met zo’n moment? Deel je verhaal dan op www.mangomoment.be
of via de Kankerlijn op 0800 35 445. Zo zorg je mee voor een mangomoment in de zorgbeleving van elke patiënt.
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Bespaar op je ziekenhuisfactuur
met een KliniPlan(Plus)
hospitalisatieverzekering
Tijd doorbrengen in een ziekenhuis, het is geen pretje. Jammer genoeg wordt
iedereen er ooit wel eens mee geconfronteerd. Een hospitalisatieverzekering is
dan geen overbodige luxe. Vooral omdat de verplichte ziekteverzekering niet
alle kosten van een ziekenhuisopname terugbetaalt. Dankzij onze 2 formules van
hospitalisatieverzekeringen, KliniPlan en KliniPlanPlus, hoef je niet wakker te liggen
van je ziekenhuiskosten en kan je met een gerust hart herstellen en beter worden.
Want je gezondheid komt voor ons op de eerste plaats.
lan
Met KliniPCharlotte
t
r
bespaa ro, met
1373,72 eu lus krijgt ze
KliniPlanPige factuur
de volledaald.
terugbet

Om het nut van een aanvullende hospitalisatieverzekering aan te tonen, namen
we voor KliniPlan en KliniPlanPlus de
proef op de som en onderzochten we
de situatie van Charlotte, een jonge
aanstaande mama.

Charlotte krijgt haar
eerste kindje en heeft
al enkele jaren een
hospitalisatieverzekering
“Over een maand beval ik van een zoon. Mijn gynaecoloog liet me
onlangs weten dat ik een keizersnede zal ondergaan omdat mijn baby’
tje in stuit ligt. Waarschijnlijk zal ik een 6-tal dagen in het ziekenhuis
moeten liggen. Zelf vind ik het belangrijk om in een eenpersoonskamer te liggen, zodat ik de eerste dagen na de geboorte van mijn
kleine spruit in alle rust van mijn gezinnetje kan genieten.”

Welke terugbetaling mag Charlotte verwachten?
Zonder onze
hospitalisatieverzekering

Met
KliniPlan

Met
KliniPlanPlus

Totale kostprijs
hospitalisatie

3145,29 euro

3145,29 euro

3145,29 euro

Terugbetaling
ziekteverzekering

1558,58 euro

1558,58 euro

1558,58 euro

Terugbetaling hospitalisatieverzekering

-

1373,72 euro

1586,71 euro

Charlotte betaalt zelf

1586,71 euro

212,99 euro

0 euro

Opgelet: Charlotte kiest voor een eenpersoonskamer.
Artsen kunnen dan ook ereloonsupplementen aanrekenen.
Met KliniPlan:
• krijg je die ereloonsupplementen terugbetaald,
tot 1 keer de wettelijke
terugbetaling
• betaal je een franchise van
196,82 euro bij verblijf in
een eenpersoonskamer.
Je betaalt geen franchise
bij verblijf in een twee- of
meerpersoonskamer.
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Met KliniPlanPlus:
• krijg je die ereloonsupplementen terugbetaald,
tot 2 keer de wettelijke
terugbetaling
• betaal je geen franchise
bij verblijf in een
eenpersoonskamer.

Denk aan het formulier ‘aanvraag om
tegemoetkoming’
Hoe krijg je, net als Charlotte, een terugbetaling van je ziekenhuisfactuur en de forfaitaire vergoeding voor je kosten voor en
na de opname? Bezorg ons de factuur van het ziekenhuis en het
volledig ingevulde formulier ‘aanvraag om tegemoetkoming’.
Download het formulier op www.bondmoyson.be/kliniplan
of www.devoorzorg.be/kliniplan en laat het invullen door je
behandelende arts in het ziekenhuis.

Wat met de kosten van kinesitherapie?
Als je naar de kinesist moet, krijg je een deel terugbetaald van het
ziekenfonds. Hoeveel je precies terugbetaald krijgt, is afhankelijk van:
• je aandoening
• je statuut: heb je recht op de verhoogde tegemoetkoming of niet?
• je kinesist: is hij geconventioneerd of niet?
In Charlottes geval worden er maximaal 9 sessies voor postnatale
kinesitherapie door het ziekenfonds terugbetaald.
Meer info over de terugbetalingen van ons ziekenfonds vind je op
www.bondmoyson.be/terugbetalingen of
www.devoorzorg.be/terugbetalingen. Klik door naar ‘Kinesitherapie’.
Na de terugbetaling van haar hospitalisatiefactuur, krijgt Charlotte
een extra terugbetaling van de postnatale kinesitherapie die ze volgt
tijdens de 3 maanden na haar hospitalisatie.
Zonder
hospitalisatieverzekering
Terugbetaling
hospitalisatie
verzekering
voor kinesitherapie

-

Met
KliniPlan

De terugbetaling voor kinesitherapie wordt berekend op basis van
de werkelijke kosten na tussenkomst van de ziekteverzekering, en maakt deel uit van de terugbetaling van de
kosten voor je behandeling voor en na je opname
(geldig voor opnames met een begindatum vanaf
1 januari 2018).

NIEUWng

ali
Terugbet rapie tot
e
kinesith n na
3 maande
opname

Voor KliniPlan krijg je een terugbetaling van
maximaal 500 euro per hospitalisatie. Voor
KliniPlanPlus gaat de terugbetaling tot maximaal 800 euro.

TIP!

Bezorg ons ziekenfonds altijd je getuigschrift voor
verstrekte hulp en een voorschrift om je kosten voor
kinesitherapie terugbetaald te krijgen. We storten je terugbetaling bij het begin van elk kwartaal (januari, april, juli,
oktober) na afgifte van deze documenten.

Met
KliniPlanPlus

Interesse in KliniPlan of KliniPlanPlus?
tot 425,21
euro*

tot 642,62
euro*

Surf naar www.bondmoyson.be/kliniplan of
www.devoorzorg.be/kliniplan en download het verzekeringsvoorstel en de medische vragenlijst. Vul de formulieren in en
bezorg ze ons. Of kom langs in een van onze kantoren.

* Bij KliniPlan kreeg Charlotte al een forfaitaire vergoeding van 74,79 euro uitbetaald voor de

EVI VERSTRAETE

kosten voor en na de opname. Bij KliniPlanPlus bedraagt deze forfaitaire vergoeding 157,38 euro.
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BLOEMKOOL,
2500 JAAR JONG

foto’s: S-magazine

Catastrofale fouten

De bloemkool is met afstand de populairste van alle
koolsoorten, maar wordt al eeuwen groot onrecht aangedaan. Voor eens en altijd: je doet er geen goed aan
om de witte parel een half uur in de kookpot te laten
zweten en je mag hem zeker niet verdrinken in een
vettige bechamelsaus.
De botanische naam van de bloemkool luidt ‘brassica oleracea var.
botrytis subvar. cauliflora’. Een dure
naam voor een kostbare groentesoort, die zowat 2500 jaar geleden
opdook in Turkije en Egypte. In
België maakte de witte parel pas
furore in de 16de eeuw, nadat hij prominent in beeld werd gebracht in
het kruidenboek van Rembert
Dodoens. Het ‘Cruijdeboek’
van de arts/plantenkenner
uit Mechelen was in die tijd
het meest vertaalde werk na
de Bijbel. Gedurende 2 eeuwen was zijn meesterwerk het
meest gebruikte handboek over
kruiden in West-Europa.

SSUCCPETEN
E
REC

www.lekkernormaal.be

• Indiase bloemkoolsoep met naan
• Couscous met boontjes, bloemkool, tomaten en prei
• Kipcurry met lekker veel groenten
• Stoemp met bloemkool en kip
• Tagliatelle met kruidenroomsaus
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Groen en knapperig

De bloemkool is een zeer veelzijdige Hoe herken je een verse bloemkool?
groentesoort. Hij smaakt op zijn Als de buitenste bladeren helderbest als hij beetgaar wordt gekookt groen en knapperig zijn, heb je een
of gebakken dan wel geroosterd topper in handen. Als er bruine
wordt. Een klassieke fout is dat we vlekken op de bloemknoppen verhem te lang in de kookpot stoppen. schijnen, moet je de kool meteen
Dat heeft een historische reden: in opeten en geen dag in de wachtrij
de 19de eeuw geloofden mensen laten staan. In de koelkast kan je
dat de bloemkool giftige stoffen een bloemkool tot een week bewabevatte die eruit moesten worden ren. Eens hij gekookt is, bederft hij
gekookt. Gevolg: de groente werd snel. Als je hem blancheert (2 minueen half uur gekookt, terwijl 5 à 8 ten kookt), kun je hem wel makkelijk
minuten eigenlijk volstaan. Een lan- invriezen.
gere kooktijd vernietigt geen giftige
stoffen, omdat die simpelweg niet Lekker licht
aanwezig zijn, maar doet net de
gezonde stoffen verloren gaan. Een Bloemkool is lichter verteerbaar dan
andere catastrofale fout: we hebben soortgenoten als savooikool, rode en
de gewoonte om bloemkool te ver- witte kool. Ook op een andere manier
drinken in een zware
is hij lekker licht, want
hij draagt amper 24 kcal
bechamelsaus, die
alle smaak en heilzame Naast de roosjes per 100 gram mee. Hij
stoffen aan de groente
moet je zeker heeft wel een grote
onttrekt.
lading vitamines aan
ook de steel
boord: vitamine C (een
in een soep
Dubbel proﬁjt
portie van 125 gram volstaat om de aanbevolen
verwerken,
Dat kan beter. Een aandagelijkse hoeveelheid
want die zit
gename verrassing is
te krijgen),
bomvol smaak binnen
Indiase bloemkoolvitamine K, B6, B11
en vitamines.
soep met naan. In een
en (in mindere mate)
groentesoep behoudt
vitamine B1, B2 en B3.
de koolsoort al zijn
Bloemkool behoort tot
waardevolle voedingsstoffen, dus de groentesoorten met het hoogste
dat is dubbel profijt. Naast de roos- percentage calcium, goed voor de
jes moet je zeker ook de steel in botten, maar het gezonde mineraal
een soep verwerken, want die zit huist wel vooral in de groene blabomvol smaak en vitamines. Even deren. Je kunt die bladeren perfect
lekker als eenvoudig is bloemkool verwerken in een salade. Andere
à la polonaise: je snijdt de kool in waardevolle mineralen in bloemkool
grove stukken, bakt ze in een brede zijn fosfor, ijzer en magnesium. Een
pan met een flinke scheut olijfolie, bijkomende troef is de aanwezigheid
je voegt er enkele geplette hardge- van de stof glucorafanine, die helpt
kookte eitjes aan toe en je werkt het om ontstekingen op celniveau in het
gerecht af met een handvol fijnge- bloed te voorkomen. Glucorafanine,
hakte krulpeterselie. Ook rauw ook ruimschoots aanwezig in brocsmaakt de groente opperbest, bij- coli, wordt in het lichaam omgezet
voorbeeld als aperitiefhapje. De tot een stof (sulforafaan) die ook nog
kleinste bloemkolen zijn het eens de spijsvertering bevordert. Laat
lekkerst.
het smaken!
BART VANDORMAEL
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DRINKT
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DRINK JE
NIET DIK
Een glas cola van 250 ml bevat ongeveer 6 klontjes suiker en zadelt ons op
met zowat 100 calorieën. Appelsap of
sinaasappelsap bevat bijna evenveel
calorieën als frisdrank. De suikers in
vruchtensap zijn minder ongezond
dan die in frisdrank, maar dat maakt
het aantal calorieën er niet minder om.
Daar word je dik van, toch? Ja, natuurlijk word je daar dik van! Het ultieme
bewijs komt van het internationaal
medisch uitgeversbedrijf Karger, dat
30 wetenschappelijke onderzoeken
uit de periode 2013-2015 naast elkaar
heeft gelegd. Geen van de geanalyseerde studies werd gefinancierd door
de frisdrankenindustrie, preciseren de
onderzoekers bij Karger. Ze verwijzen
daarmee naar de vele pseudowetenschappelijke studies uit de hoek van
de industrie waarin de gezondheidsschade door toedoen van frisdranken
wordt geminimaliseerd.

toegenomen. Het is verleidelijk om
daar een direct verband in te zien,
maar wetenschappers trekken liever geen conclusies op basis van
speculatie. Het rapport van Karger
laat niets aan twijfel over: van de 30
geanalyseerde onderzoeken, waar in
totaal bijna 250 000 proefpersonen
aan deelnamen, toonden 29 een verband aan tussen de consumptie van
suikerhoudende dranken en overgewicht. Slechts 1 onderzoek vond
geen direct verband. Het ontegensprekelijke bewijs dat frisdranken
mee schuld hebben aan het groeiende
probleem van overgewicht bij kinderen en volwassenen, moet volgens de
auteurs het signaal zijn voor overheden wereldwijd om meer maatregelen
te nemen tegen het gebruik van suikerhoudende dranken.

29 op 30

De 14-jarige Janne Van Dyck uit
Hemiksem (Antwerpen) geeft alvast
het goede voorbeeld. Geïnspireerd
door de campagne Tournée Minérale,
besloot zij om in februari een maand
zonder frisdrank te overleven. “Ik
ben maar 14, dus ik drink geen alcohol, maar ik wilde ook een gezonde
uitdaging aangaan.” Ze lanceerde
een oproep op sociale media en

Het aantal kinderen met overgewicht
is tussen 2000 en 2013 wereldwijd gestegen van 32 miljoen naar
42 miljoen, zo blijkt uit cijfers van
de Wereldgezondheidsorganisatie,
Unicef en de Wereldbank. In diezelfde
periode is ook het verbruik van suikerhoudende dranken spectaculair

Tournée Minerale Junior

Mocht iemand
zich nog
afvragen hoe
ongezond
frisdranken
precies zijn:
een analyse
van 30 recente
wetenschappelijke studies
toont
overduidelijk
aan dat we dik
worden van
frisdrank en
fruitsap.

verzamelde in geen tijd honderden
volgers die zich achter haar plan
schaarden. Op haar Instagramaccount Tourneemineralejunior heeft
Janne elke dag berichten geplaatst met
gezonde én lekkere alternatieven voor
suikerhoudende frisdrank. Water met
komkommer en tijm. Of met munt,
limoen en citroen. Of met mango en
ananas. Een van de tips van de dag:
“Geen zin meer in water? Laat je thee
afkoelen en je hebt je eigen homemade
ice tea.” Ze suggereert ook om het
water drinken op te bouwen: “Drink
bijvoorbeeld de eerste week elke dag
2 flesjes, de week erna 3 flesjes … En
probeer zo jezelf elke keer te overwinnen.” Hoewel Tournée Minérale
Junior zich in de eerste plaats richtte
tot haar leeftijdsgenoten, nodigde
Janne ook volwassenen uit om mee
te doen. “Want veel mensen die een
maand geen pintjes drinken, ruilen
die dan voor cola - en da’s ook geen
goed idee.”

Diabetes type 2
Frisdrank is niet enkel een dikmaker, maar heeft ook andere kwalijke
gezondheidseffecten die voldoende
zijn aangetoond. Wie elke dag 2 glazen frisdrank drinkt, loopt dubbel
zoveel risico om diabetes type 2 te
ontwikkelen. 5 glazen frisdrank per
dag verhoogt het risico op diabetes
zelfs met een factor 10, aldus het
Zweedse Karolinska-instituut, een
van de grootste medische universiteiten van Europa. Overschakelen naar
light-frisdrank is géén oplossing: de
kunstmatige zoetstoffen die aan die
drankjes worden toegevoegd hebben
immers een vergelijkbaar effect als
suiker. Mensen die dagelijks meer dan
een liter frisdrank of gezoete vruchtensap drinken, hebben 5 keer meer
kans om een vervette lever te ontwikkelen. De fruitsuikers in de drank
worden immers door de lever opgenomen en omgezet in vet. Boodschap
begrepen?
BART VANDORMAEL
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gezondheid

Blaasontsteking

Hoe behandelen en voorkomen?
Moet je vaker dan normaal naar het toilet en is elke plasbeurt een
kwelling? Dan heb je misschien een blaasontsteking. Sommige
patiënten ervaren ook pijn in de onderbuik en onderrug,
plassen slechts enkele druppels per keer en hebben
troebele urine. Niet gevaarlijk, maar wel heel vervelend.
De meeste blaasontstekingen worden
veroorzaakt door bacteriën die vanuit de
darmen de plasbuis binnendringen. Ze
klimmen tot in de blaas en hechten zich
aan de blaaswand, waar ze zich vermenigvuldigen. Vooral vrouwen worden
erdoor getroffen, omdat de anus en
plasbuis dichter bij elkaar liggen
en de plasbuis sowieso korter is
dan bij mannen. Toch blijven
ook mannen niet gespaard.
Bij hen zijn blaasontstekingen vaak het gevolg van een
prostaatontsteking.

Zijn antibiotica nodig?
Hoewel een blaasontsteking
meestal na enkele dagen spontaan
overgaat, worden vaak antibiotica
voorgeschreven. Antibiotica gebruiken

tegen een blaasontsteking kan resistentie
in de hand werken, waardoor de antibiotica hun werkzaamheid tegen bepaalde
bacteriën verliezen.
In sommige gevallen is een antibioticakuur
echt nodig. Bij kinderen, zwangere vrouwen en ouderen is de kans groter dat de
infectie opstijgt naar de nieren en moet ze
dus snel worden aangepakt. Voor hen zijn
goed werkende geneesmiddelen cruciaal.
Vraag je dokter niet te snel om antibiotica.
Uitzieken is de boodschap, eventueel met
een pijnstiller om het grootste ongemak
weg te nemen. Duurt je blaasontsteking
langer dan een week of heb je regelmatig last van urineweginfecties? Raadpleeg
dan zeker een dokter. Als je er meer dan
3 keer per jaar last van hebt, laat je je het
best onderzoeken op afwijkingen van de
urinewegen.

‘2 liters a day
keeps the doctor away’
Voorkomen is beter dan genezen. Dus geven we graag
wat tips mee!

Leg jouw belofte af
Iedereen kan helpen om ervoor te zorgen dat antibiotica blijven werken. Surf naar
www.bondmoyson.be/antibiotica of
www.devoorzorg.be/antibiotica en geef
aan hoe jij je steentje bijdraagt. Als je een
belofte aflegt, mag je jezelf een ‘Antibiotic
Guardian’ noemen: een beschermer van goed
antibioticagebruik.

TIP!

Test je kennis over antibiotica. Surf naar
www.bondmoyson.be/antibiotica of
www.devoorzorg.be/antibiotica en klik op
‘Doe de antibioticaquiz’.
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• Drink minstens 2 liter per dag. Zo moet je vaak plassen en spoel je de
bacteriën letterlijk weg.
• Wacht niet te lang om naar het toilet te gaan als je moet plassen.
• Plas je blaas altijd helemaal leeg. Een restje urine in de blaas is de perfecte kweekvijver voor bacteriën.
• Veeg je poep altijd af van voren naar achteren. Zo vermijd je als vrouw
dat je zelf darmbacteriën in je urinebuis duwt. Het helpt ook vaginale
infecties te voorkomen.
• Ga na het vrijen zo snel mogelijk plassen. Tijdens het vrijen kunnen bacteriën in de plasbuis terechtkomen. Ga je naar het toilet, dan plas je de
bacteriën weer uit.
• Drink cranberrysap. Een blaasontsteking genezen kan het niet, maar
cranberry’s bevatten wel stoffen die verhinderen dat bacteriën zich aan
de blaaswand hechten. Bovendien maakt vitamine C je urine zuurder,
wat ook helpt tegen bacteriën. Bij de apotheker kan je geconcentreerd
cranberryextract kopen.
SILKE HOEFKENS EN BART DEMYTTENAERE

consument

Innovatie

INNOVATIE

Zorgrobot, elektronisch
voorschrift of gezondheidsapp,
ons ziekenfonds evolueert mee.
Deze rubriek belicht een nieuwe
technologie of digitale ontwikkeling
in de gezondheidswereld. Je huisarts
of apotheker blijven nog altijd de
betrouwbaarste raadgever.

Volg je terugbetalingen
op je smartphone met de e-Mut app

Vlug even checken of je doktersbezoek
al is terugbetaald? Dat kon je thuis al
dankzij ons internetloket e-Mut, maar
vanaf nu kan je het ook onderweg op
je smartphone. De e-Mut mobiele app
maakt het nog makkelijker om je ziekenfondszaken te regelen.

Mobiel, net zoals jij
Begin 2018 zijn sommige huisartsen aan de slag
gegaan met het e-attest. Dat is het digitale
doktersbriefje. In plaats van jou een papieren
getuigschrift mee te geven dat je aan ons ziekenfonds moet bezorgen, stuurt je huisarts het
getuigschrift met een druk op de knop naar ons
ziekenfonds. Makkelijk voor jou, en je krijgt je geld
ook sneller terugbetaald.
Het e-attest is één voorbeeld van de digitalisering
in de gezondheidszorg. Wat vaststaat, is dat er in

Download de mobiele app
www.devoorzorg.be/app
www.bondmoyson.be/app

de toekomst almaar meer digitaal zal gebeuren.
Dat is best handig, want zo kan je je persoonlijke
dossier efficiënt beheren zonder dat je telkens
naar een van onze kantoren hoeft.

kan je terecht op www.devoorzorg.be/e-mut of
www.bondmoyson.be/e-mut.

Om hierop in te spelen, lanceert ons ziekenfonds
de e-Mut app, een gratis app voor smartphones
en tablets. In de e-Mut app zie je de belangrijkste
zaken uit je ziekenfondsdossier, zoals je e-attesten, terugbetalingen en ledenbijdragen. Je kan dus
makkelijk onderweg even kijken of je tandarts- of
doktersbezoek al is terugbetaald.

De e-Mut app is een handig hulpmiddel om jouw
dossier – en dat van andere personen op je lidboekje – te beheren. Momenteel kan je met de
app al je betalingen en e-attesten opvolgen.
Binnenkort komen er nog veel handige toepassingen bij. Download de app en ervaar het zelf!

Wat brengt de toekomst?

Aanmelden in de e-Mut app
1. Heb je ons internetloket e-Mut nog nooit
gebruikt? Meld je voor de eerste keer
aan op www.devoorzorg.be/e-mut of
www.bondmoyson.be/e-mut en maak een
wachtwoord. Om je voor het eerst aan te melden heb je je elektronische identiteitskaart (eID)
nodig.
2. Download de e-Mut app in de App Store (voor
iPhone en iPad) of Google Play Store (voor
Android-smartphones).
3. Open de app en meld je aan met je rijksregisternummer en e-Mut wachtwoord. Je
rijksregisternummer staat op de achterkant
van je identiteitskaart.
4. Nu kan je een pincode van 4, 5 of 6 tekens kiezen. Een pincode maakt het nog gemakkelijker
om je de volgende keer aan te melden.
Heb je nog geen e-Mut account en heb je geen
eID-kaartlezer? Onze medewerkers helpen je
graag verder in een van onze kantoren. Als je
meer informatie wil over e-Mut en de e-Mut app,
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sociale info

Een dag uit het leven van …

een maatschappelijk werker
Ons ziekenfonds telt 192 maatschappelijk werkers in
Vlaanderen en Brussel. Samen stonden ze in 2017 zo’n
78 000 mensen bij met raad en daad. Wat doet een
maatschappelijk werker juist en met welke vragen kan je
bij hem of haar terecht? Ontdek in het spoor van Chantal
Declercq wat onze Dienst Maatschappelijk Werk (DMW), ook
wel bekend als de ‘Sociale dienst’, voor jou kan betekenen.

7.30 uur

Vroege vogel Chantal begint aan haar
werkdag.

We volgden Chantal een volledige werkdag. Al 32 jaar is ze maatschappelijk
werker bij Bond Moyson in de regio Izegem - Ledegem.

binnenkort heel wat verandert rond de persoonlijke budgetten voor personen met een handicap, legt Chantal ook een afspraak vast om hier meer
informatie over te geven.
De vrouw die daarna plaatsneemt bij Chantal is net weduwe geworden. Haar
man overleed pas 3 dagen geleden. Chantal helpt de vrouw bij haar aanvraag
voor een weduwepensioen en vraagt wat ze nog meer kan doen. Voor de
vrouw is het een hele opluchting dat ze de aanvraag niet zelf hoeft te regelen.
Het is snel duidelijk. Chantal komt in contact met mensen in heel verschillende situaties en met elk een eigen verhaal. “We moeten van heel veel dingen
op de hoogte zijn. De wetgeving durft al eens te veranderen. Daarom krijgen
we 1 keer per maand een opleiding of een opfrissing.”
De zitdag gaat verder. Een jonge vrouw met MS vertelt dat haar aanvraag
voor een erkenning van haar handicap geweigerd werd: wat nu? Iemand die
minder goed te been is, komt langs om een rollator te kunnen aanvragen.
Een jong meisje met recht op de verhoogde tegemoetkoming vraagt na of ze
korting kan krijgen op haar telefoonfacturen … Als Chantal even een kopie
moet maken, vertrouwt een vrouw me toe dat Chantal haar beschermengel
is. Een mooi compliment.
“Het is enorm fijn om iets te kunnen betekenen voor mensen. De mensen
die je helpt zijn altijd erg dankbaar.”

“Ik ben altijd vroeg op kantoor. Dan heb ik tijd om mails te beantwoorden
en dossiers op te volgen. Elke dag ziet er anders uit. Ik heb vaste zitdagen
op verschillende locaties en een vaste permanentiedag om de telefoon te

11.45 uur

Tijd voor administratie en … pauze

9 uur

De start van een drukke zitdag

Om 11.45 uur verlaat de laatste persoon het kantoor van Chantal. Eerst een
koffie en dan gaat ze aan de slag met de aanvragen die ze kreeg tijdens de
zitdag. En dan, een halfuur welverdiende pauze.

beantwoorden. Daarnaast kan ik vrij afspraken en huisbezoeken inplannen.”
Vandaag kan iedereen tussen 9 en 11.30 uur langskomen zonder afspraak.
Voor de start van de zitdag grapt Chantal: “Misschien komt er vandaag niemand langs, nu ik een dagje gevolgd word”. Niets is minder waar. Nog voor
de deuren opengaan om 9 uur, staan de eerste mensen al te wachten. De
wachtzaal vult zich en de hele voormiddag zijn er non-stop mensen. Deze
zitdag krijgt ze 18 mensen over de vloer.

18 mensen, 18 persoonlijke verhalen
De zitdag begint met een vrouw, ongeveer 35 jaar oud. Ze deed een aanvraag
om haar aandoening te laten erkennen als beroepsziekte. Haar aanvraag is
goedgekeurd en ze overloopt die nu met Chantal. Als 2de ontvangt Chantal
een oudere vrouw. Ze zorgt voor een volwassen zoon met een handicap
en heeft een praktische vraag over zijn financiële administratie. Omdat er
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13.30 uur

Bezoek op afspraak

sociale info

“Als ik mensen ontmoet met een ingewikkelder dossier, dan maak ik een
afspraak. Mensen kunnen ook zelf een afspraak aanvragen. Dan heb ik tijd
om dieper in te gaan op hun vraag. We kunnen dan samen bekijken welke
hulp mogelijk is, afspraken maken en doelstellingen bepalen. Sommige
mensen hebben langdurige begeleiding nodig, daarvoor kunnen ze ook
rekenen op ons.”
Deze middag heeft Chantal 4 afspraken. Zo neemt ze haar tijd voor iemand
die een aanvraag doet voor een zorgbudget bij de zorgkas. Hiervoor voert
ze een sociaal onderzoek uit.

Waarvoor kan je terecht bij onze Dienst
Maatschappelijk Werk (DMW)?
DMW is er voor personen met een handicap, langdurig zieken, hulpbehoevende ouderen en hun mantelzorgers. Maar
ook als je om een andere reden tijdelijk of langdurig kwetsbaar bent, kan je bij ons terecht. Een financiële tegenslag,
een zwaar verkeersongeluk, psychische problemen, ouderdomsdementie … Het kan iedereen overkomen. DMW geeft
je advies, onderzoekt je rechten en plichten, en begeleidt je
zolang dat nodig is. Onze dienstverlening is volledig gratis.

Je kan bij ons terecht voor:

15 uur

Op huisbezoek

Chantal sluit de dag af met een huisbezoek. Ze gaat langs bij een vrouw die
recent haar man verloor. Ze onderzoekt samen met de vrouw welke zorg
en steun ze kan krijgen.
“We plannen voornamelijk huisbezoeken bij oudere mensen of mensen die
door hun zorgsituatie slecht te been zijn. Of ook wel als het om moeilijke
dossiers gaat. Een huisbezoek vraagt een extra inspanning van ons, maar
heeft zeker voordelen. Je komt bij mensen thuis en ziet veel meer. Zo kan
je soms gerichter helpen.”
“Ik kom met veel mensen in contact. Meestal komen ze met een eenvoudig
vraag, over een tegemoetkoming bijvoorbeeld. Maar steeds vaker zien we
complexe situaties die je niet zomaar opgelost krijgt. Dan is er een duidelijk
plan en langdurige begeleiding nodig. Ik haal er veel voldoening uit om de
levenskwaliteit van deze mensen een stukje te verbeteren en doe mijn job
nog altijd heel graag.”

• algemene vragen over je situatie. We zoeken samen uit hoe
we je kunnen bijstaan.
• informatie over en hulp bij je aanvraag voor tegemoetkomingen en voordelen, zoals
- een tegemoetkoming bij de FOD Sociale zekerheid
- een zorgbudget van de Vlaamse sociale bescherming
(zorgkas)
- verhoogde kinderbijslag
- financiële voordelen, zoals een sociaal tarief voor gas en
elektriciteit
-…
• het vaststellen van je zorgbehoefte voor hulp van de Vlaamse
sociale bescherming en van het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap (VAPH)
• informatie over en aanvragen voor thuis- en gezinshulp
• informatie over woningaanpassingen en hulpmiddelen
• de organisatie van tijdelijke opvang, zoals een kortverblijf
of dagopvang
• doorverwijzing naar gespecialiseerde diensten
• en nog veel meer!

Een maatschappelijk werker spreken?
• Kom langs tijdens een van de zitdagen in onze kantoren. Bekijk
op onze website of vraag na bij de Dienst Maatschappelijk
Werk wanneer de zitdagen in jouw regio plaatsvinden.
• Neem contact met ons op of vraag aan de Dienst
Maatschappelijk Werk in je buurt om een afspraak of huisbezoek te plannen.
Vind alle informatie over onze Dienst Maatschappelijk Werk
op www.bondmoyson.be/dmw of www.devoorzorg.be/dmw.

16 uur
Moe maar voldaan kan Chantal naar
huis.
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cultuur

MODERN TIMES
IN DE
SCHILDERKUNST
Fernand Léger is een van de belangrijkste kunstenaars van de
eerste helft van de 20ste eeuw. Na WOI gingen artiesten op
zoek naar nieuwe kunstvormen, naar een nieuw geloof in een
toekomst. Léger vond zijn inspiratie in nieuwe technologieën en
in het geautomatiseerde bandwerk in de fabrieken. Modern Times
in de schilderkunst.


Fernand Léger, Le mécanicien,
1918. Centre Pompidou, Paris.
© Musée national d’art moderne/
Centre de création industrielle.
Dépôt LaM. Lille Métropole
Musée d’art moderne d’art
contemporain et d’art brut,
Villeneuve-d’Ascq.
© Photo Philip Bernard
© SABAM Belgium 2018

Fernand Léger, Les Constructeurs,
1950. Musée national
Fernand Léger, Biot.
© Photo RMN-Grand Palais
(Musée Fernand Léger)/Gérard Blot
© SABAM Belgium 2018

Fernand Léger (1881-1955) en Charles
Chaplin hebben meer gemeen dan
je op het eerste gezicht zou denken. Toen een jaar na zijn dood in
hetzelfde Paleis voor Schone Kunsten
waar zijn werk nu getoond wordt,
een retrospectieve van het oeuvre
van Fernand Léger werd gehouden,
noteerde men deze woorden van de
kunstenaar in de catalogus: “Met de
vrijheid en de waarheid als wapens
konden deze werken tot stand
komen, in het open blikveld van de
nieuwe werkelijkheden die zijn tijd
bepalen …”. Zijn schilderijen lijken
soms ingekleurde stills uit Chaplins
briljante tijdsdocument Modern Times
uit 1936. Ook de idyllische scènes
waar Chaplin een patent op had, vinden we terug in het werk van Léger.

De nieuwe vrijheid
Fernand Léger, Le Transport des
forces, 1937. Centre national des
arts plastiques, Paris.
© CNAP/Photo Yves Chenot
© SABAM Belgium 2018


Wereldoorlog I vormt een cesuur in
de artistieke ontwikkeling van de
Franse kunstenaar. In het vooroorlogse Parijs maakte hij kennis met
kunstenaars als Modigliani, Chagall
en Cézanne en evolueerde hij meer en

een kleurrijke symfonie waarin Léger
de opkomst van de stedelijke en
industriële samenleving bezingt. De
relatie mens en machine is een vaak
terugkerend thema in zijn werk. In
die zin legt Léger zelfs een brug naar
de avant-gardekunst in de Sovjetunie
van de jaren 1930.

Sociale vooruitgang

meer naar het kubisme. In 1914 werd
hij onder de wapens geroepen en 2 jaar
later werd hij gewond afgevoerd.
Na de oorlog raakte hij bezeten van
de nieuwe vrijheid en de heropbouw
van de wereld. Hij raakte bevriend
met de architect Le Corbusier en
de Nederlandse kunstenaar Piet
Mondriaan. Léger vond inspiratie in de Nieuwe Wereld die hij
rondom zich zag geboren worden.
Hij werkte mee aan futuristische
films en maakte de decors voor het
avant-gardistische ballet La Création
du Monde (1923).
Maar het is vooral aan zijn schilderijen dat hij zijn status te danken
heeft. Eén van zijn meesterwerken
is het 8 meter brede Le Transport des
Forces uit 1937 dat de eerste zaal van
Bozar siert en de toeschouwer met
verstomming slaat. Het schilderij is

Fernand Léger was een dromer.
Hij geloofde ook in geïntegreerde
kunst waarbij kunstenaars van verschillende disciplines samen zouden
werken in een architecturaal totaalconcept. Hij haalde het schilderij
letterlijk uit zijn kader en palmde de
muren van de stad in met zijn kleurrijke schilderingen. Vanuit zijn geloof
in een nieuwe wereld engageerde hij
zich ook voor sociale vooruitgang.
Zijn kunst is een grote lofzang op het
leven van de gewone mens.
Op artistiek vlak was Léger echter een einzelgänger, die in geen hok
onder te brengen was. Dat had ook
voor gevolg dat de grote erkenning
pas laat gekomen is, eind jaren 1930
namelijk. In 1938 was hij voor het
eerst te gast in het Paleis voor Schone
Kunsten in Brussel. 80 jaar later heeft
zijn werk niets aan frisheid ingeboet
en getuigt het van het ongebreidelde
optimisme van het interbellum dat
uiteindelijk op een wrede manier aan
diggelen zou worden geslagen.
HENRI LENS

Fernand Léger. Schoonheid alom. Tot 3 juni in het Paleis voor Schone
Kunsten (Bozar), Brussel. Open van dinsdag tot en met zondag van 10 tot
18 uur, donderdag tot 21 uur, maandag gesloten. Info: www.bozar.be
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ALBANIË, EUROPA’S LAATSTE
GEHEIM ONTSLUIERD…

G R O E P S R E I Z E N

NOORWEGEN, RONDREIS EN CRUISE
26 augustus, 11 dagen (10 nachten)
Unieke combinatie van autocarreis met cruise van Color Line
en Hurtigruten, uitgelezen hotels met panoramische uitzicht
over de fjorden, meren en bergen, centraal gelegen hotels in
Bergen en Oslo. 26 augustus: naar Bremen, 27 augustus:
Bremen - Kiel- Oslo, 29 augustus: Elverum – Trondheim,
31 augustus: Kristiansund - Geirangerfjord, 1 september:
Geiranger – Sognefjord, 2 september: Sognefjord – Bergen,
3 september: Bergen – Oslo, 4 september: Oslo – Kiel,
5 september: Kiel – huiswaarts. Uitgebreid programma op verzoek.
Inbegrepen in de prijs: 11-Daagse reis in half pension vanaf het avondmaal de eerste dag tot en met het ontbijt de laatste dag – alle vermelde uitstappen – de overtocht heen en terug in tweepersoons luxe binnencabines – alle ferrypassages
in Noorwegen – Cruise met de Hurtigruten tussen Trondheim en Kristiansund – Cruise op de Geirangerfjord – vervoer met
luxecar – Plaatselijke gidsen in Oslo, Trondheim en Bergen – Nederlandstalige begeleider voor de volledige rondreis – btw en
taksen – annulatieverzekering in geval van ziekte.
Niet inbegrepen: Persoonlijke uitgaven en dranken – Toegangstickets.
Reissom per persoon in tweepersoonshut/kamer: 1899 euro
Toeslag single hotel/boot: 699 euro

CYPRUS, PAPHOS
31 mei , 14 juni en 11 oktober, 11 dagen (10 nachten)

Afreis 2 mei en 11 mei – 10 dagen/9 nachten

BULGARIJE, NESSEBAR

All-in

12 mei, 15 september, 11 dagen (10 nachten)
Nessebar (erkend werelderfgoed) is een levendig vakantieoord met verschillende baaien en
zandstranden. Hotel Sol Nessebar Bay Resort &
Aquapark****ligt aan het zandstrand. Prijs per persoon in tweepersoonskamer: 12 mei: 750 euro,
toeslag eenperoonskamer: 100 euro
15 september: 875 euro, toeslag eenpersoonskamer: 170 euro

All-in

Het Eiland van Aphrodite, de godin van liefde en schoonheid,
ligt op het kruispunt tussen oost en west. Een waar toeristisch
juweel met rijke cultuur en natuur met heel wat goed bewaarde
archeologische schatten. Hotel St. George**** is gelegen in
een mooie groene tuin, direct aan zee in Chlorakas. enkele
kilometers van de pittoreske haven van Paphos. Restaurants
(maaltijden in buffetvorm en à-la-cartemogelijkheid) & bars, coffeshop. Gratis ligzetels en parasols aan het zwembad. Overdekt
zwembad (9-19u.). Gratis: 2 tennisterreinen (verhuur van materiaal), (beach)volley, pingpong, aerobic, fitness, sauna, stoombad,
bubbelbad, animatieprogramma overdag en ’s avonds. Alle kamers beschikken over badkamer (douche in bad), centrale airco,
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen), koelkast, koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis) en balkon of terras.
Prijs per persoon in tweepersoonskamer:
31 mei en 11 oktober: 1329 euro
14 juni: 1357 euro
Toeslag eenpersoonkamer: 153 euro

GRIEKSE EILANDEN, KRETA

Afreizen 16 mei, 6 juni, 26 september en 3 oktober:
8 dagen/7 nachten, unieke rondreis in dit even verrassend als boeiend land, half pension 899 Euro per
persoon op basis van tweepersoonskamer, toeslag
eenpersoonskamer: 120 Euro, rechtstreekse vlucht
vanuit Brussel, Nederlandstalige begeleiding, lokale
gids. Uitgebreid programma op verzoek.

All-in

Bekoorlijke kusten met stranden, baaien en een heldere
zee. Een indrukwekkend berglandschap en talrijke kloven
zoals de Samaria kloof maken Kreta tot een vakantietopper.
Hotel Imperial Belvedere ****400 m van het strand, 2 km
van het centrum van Hersonissos. Twee zoutwaterzwembaden,
zonneterras, gratis ligzetels, matrassen en parasols aan het
zwembad. Amerikaans ontbijtbuffet, hoofdrestaurant (buffet),
Griekse thema-avond met barbecue, snackbar, bar, poolbar.
Alle kamers beschikken over badkamer (haardroger), tegelvloer, individuele airco, telefoon, satelliettelevisie, koelkast en balkon
of terras met lateraal zeezicht.
Prijs per persoon in tweepersoonskamer: 849 Euro , geen toeslag eenpersoonskamer.
Inbegrepen voor alle vliegtuigreizen: Inbegrepen voor alle vliegtuigreizen: chartervlucht heen en terug • transfer naar hotel
en terug • luchthaventaksen • brandstoftoeslag • reisleider gedurende het ganse verblijf • bagage- en annuleringsverzekering
in geval van ziekte • verblijf in volgens aangegeven formule • verzekering financieel onvermogen • BTW.

Info en inschrijvingen: www.azura-travel.com of groepsreizen@azura-travel.com of 03 755 47 42
Azura Groepsreizen een organisatie van Global Contacts nv • Tulpenstraat 19, 9100 Sint-Niklaas • Ondernemingsnummer BE 0448 402 294 •
Global Contacts lic. A5239 is verzekerd tegen financieel onvermogen bij de V.S.R., de Vlaamse Solidariteit Reisgelden, een afdeling van de VVR/VVRO.

SPAANSE BALEAREN,
IBIZA

All-in

14 juni, 10 dagen (9 nachten)
20 september, 10 dagen (9 nachten)
Hoewel het eiland nog altijd erg populair is bij jongeren heeft het zeker ook heel wat troeven voor de wat
meer bezadigde toerist. Hotel Azuline Bergantin***(*)
heeft een schitterende tuin en een ideale ligging,
rustig en vlak bij het mooie zandstrand (100 m.) van
San Antonio Bahia. Winkels en restaurantjes op wandelafstand. Prijs per persoon in tweepersoonskamer:
14 juni: 946 euro toeslag eenpersoonskamer: 385 euro
20 september: 959 euro toeslag eenpersoonskamer:
400 euro

SPANJE,
ROQUETAS DE MAR/ALMERIA
26 mei en 8 september, 11 dagen (10 nachten)
Half pension
Aparthotel Bahia Serena**** aan de wandelpromenade met winkeltjes en terrasjes vlakbij, Prijs per
persoon in tweepersoonskamer: 26 mei: 849 euro
en 8 september: 859 euro, toeslag single: 120 Euro.

PORTUGAL, MADEIRA

All-in

2 september 2018, 8 dagen (7 nachten)
Dit charmant eiland van vulkanische oorsprong is
gekend om zijn unieke bloemen- en plantenweelde,
een waar paradijs voor wandelaars. Hotel Vila Galé
Santa Cruz**** is een prachtig hotel met een rustige
ligging aan de oceaan. Nabij het gezellige centrum
van Santa Cruz. Prijs per persoon in tweepersoonskamer (minimum 25 deelnemers): 950 euro toeslag
eenpersoonskamer: 245 euro

Zorg nodig?
Hulp in het huishouden?
Je huis zorgklaar maken?

Meer info of direct aanvragen?
0800 97 520 -

www.devoorzorg.be of in je ziekenfondskantoor
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Thuisverpleging
Thuiszorg
Huishoudhulp met dienstencheques
Hulpmiddelen kopen of huren

