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16 VACCINATIE BETER BEGRIJPEN
Moet ik me laten vaccineren tegen COVID-19? De 
afgelopen maanden hebben veel mensen zich deze 
vraag gesteld. Het is echter dankzij vaccinatie dat 
veel ziekten zijn teruggedrongen. 



Ik hoop van ganser harte dat u in de zomermaanden heeft 
genoten van enkele vrije en onbekommerde dagen.

De gezondheidscrisis houdt onze maatschappij al meer dan 
achttien maanden in de ban. Velen ontbeerden het contact 
met familie, vrienden en verwanten, arbeidsactieven werden 
gedwongen tot diepgaande wijzigingen in de organisatie van 
hun job of erger, mensen in woonzorgcentra beleefden be-
angstigde maanden, voor mensen die het om diverse redenen 
al moeilijk hebben werd het leven nog ruwer. Daartegenover 
staat dat geledingen van de maatschappij - denk aan de zorg-
beroepen en mantelzorgers - een essentiële rol hebben op-
genomen voor het welzijn van anderen.  

De regering – men hoeft het niet eens te zijn met alle ge-
nomen maatregelen en men kan terechte punten van kritiek 
formuleren onder andere bij de start van de sanitaire crisis 
– heeft aangetoond in staat te zijn de volksgezondheid  te dra-
gen. Uiteraard zijn er ernstige verbeterpunten en lessen te 
trekken. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van de versnippe-
ring van bevoegdheden door een reeks staatshervormingen.

Naarmate de vaccinatieprogramma’s in de Westerse samen-
leving werden uitgerold, lazen we een zekere euforie op geld-
markten en tezelfdertijd doemberichten over de evolutie van 
staatsschulden en hoe nefast dit dan wel als een hypotheek 
zal wegen op de jongere generaties.

Ons ziekenfonds ijvert voor een solidaire samenleving. We 
willen voor onze leden en ten gunste van onze leden een bij-
drage leveren tot een rechtvaardige, warme en verbindende 
samenleving. Een sterke overheid is hiertoe een voorwaarde. 
Tot deze vaststelling zijn we wellicht allemaal samen geko-
men in deze periode van sanitaire crisis. Zonder een sturende 
overheid die de nodige geldmiddelen kan vrijmaken zouden 
velen onder ons - en niet enkel de meest kwetsbaren - er een 
heel stuk slechter voorstaan. 

Een recente ziekenfondsstudie uitgevoerd bij een duizendtal 
burgers, leert dat in de afgelopen 5 jaren een stijgend aantal 
onder hen aangaven in het afgelopen jaar minstens één zorg 
te hebben uitgesteld om financiële redenen. Over 5 jaren is 
het aantal mensen dat positief antwoordde op de voormel-
de vraag gestegen van 36 % naar 47 %. Dat wil zeggen dat 
ook burgers die behoren tot de zogeheten middenklasse in 
stijgende mate zorg uitstellen om financiële redenen. Dat is 
een verontrustende vaststelling. Het uitstellen van zorg is 
een graadmeter om de performantie van een gezondheids-

zorgsysteem te beoordelen. Onze partaire beheerde gezond-
heidszorg moet handelen op deze vaststelling. 

Als ziekenfonds zijn we een sociale actor. We staan voor een 
toegankelijk zorg voor iedereen. We hopen daarin verder uw 
steun te genieten.

In moeilijke COVID-19 omstandigheden is onze dienstverle-
ning onder druk komen te staan. We herinneren dat we gin-
gen van een lock-down in het voorjaar 2020 naar een werken 
op afspraak regeling.  Vanaf eind april hebben we dit gelukkig 
kunnen aanvullen met opnieuw – weze het niet in alle kanto-
ren – een aantal halve dagen per week van vrije toegang (dwz. 
toegang zonder afspraak). De informatie over de bereikbaar-
heid van de kantoren kan u raadplegen op onze website. U 
vindt ze ook geafficheerd in de kantoren.

De verminderde toegang tot het netwerk van de agentschap-
pen zorgde voor een extra druk op de telefonische dienstver-
lening. We namen maatregelen om de capaciteit van de tele-
fonische dienstverlening te verhogen onder andere door het 
aanwerven van bijkomende medewerkers en het voorzien van 
een call-back optie waardoor het lid kan aangeven dat zij/hij 
wenst teruggebeld te worden. 

We zullen verdere inspanningen leveren om naast de agent-
schapswerking, performante alternatieve communicatieka-
nalen aan te bieden. Denk er bijvoorbeeld aan dat zorgattes-
ten, gedeponeerd in de brievenbussen van de agentschappen 
of verzonden met de voorgefrankeerde enveloppes die we 
gratis ter beschikking stellen, dagelijks worden verwerkt. Ad-
viesvragen kunnen ons ook gericht worden via het contactfor-
mulier beschikbaar op onze website. 

Kijk vast ook even naar het activiteitenprogramma dat onze so-
cio-cuturele medewerkers hebben uitgewerkt voor het najaar.  

Heeft u of iemand in uw omgeving nood aan gepaste zorg in 
de thuisomgeving ook dan kan u terecht bij onze diensten. 
De medewerkers van onze thuiszorg- en thuishulpdiensten 
zetten de dienstverlening verder met aangepaste sanitaire 
procedures.

Zorg goed voor uzelf en voor de anderen.

Hans Heyndels
algemeen secretaris
28/06/2021

EDITO
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SURF NAAR WWW.FMSB.BE!
>  Vind de informatie die je zoekt, 

download je documenten en ontdek 
onze voordelen en diensten.

>  Met ons nieuwe contactformulier kan je 
snel een antwoord op je vraag vinden.

>  Dankzij e-Mut kan je je documenten 
downloaden, de status van je aanvraag 
volgen, enz.

>  Raadpleeg de contactgegevens en 
openingsuren van onze kantoren en 
andere diensten.

BLIJF OP DE HOOGTE VIA ONZE 
MUTFL@SH!
Wil je beter geïnformeerd worden over alles 
wat met de verplichte ziekteverzekering 
te maken heeft? Wil je meer weten over 
de gezondheidszorg in het algemeen en 
ons ziekenfonds in het bijzonder? Of heb 
je interesse in thema’s rond gezondheid 
en welzijn? Schrijf je dan zeker in op onze 
maandelijkse digitale nieuwsbrief op www.
fsmb.be.

ONTVANG JE TERUG-
BETALINGEN SNELLER!
Om te zorgen dat je terugbetalingen snel en  
efficiënt verlopen, hebben we het nummer nodig  
van de bankrekening waarop we deze 
terugbetalingen kunnen storten. Om je 
bankrekeningnummer na te kijken of ons je 
bankrekeningnummer te bezorgen, surf je naar 
www.fsmb.be en klik je op e-Mut!

Word vrijwilliger!
Heb je zin in een nieuwe uitdaging? Wil je een 
wereld van verschil betekenen voor anderen? 
Kies dan voor vrijwilligerswerk! Ons 
ziekenfonds en haar verenigingen hebben 
een ruim aanbod aan vrijwilligerswerk. Je 
kiest zelf je takenpakket en waar en wanneer 
je je wil inzetten. Vrijwilligers zijn onmisbaar 
in onze maatschappij. Ook vrijwilligers zelf 
halen voordeel uit hun unieke ervaringen, zo 
leggen ze vaak nieuwe, boeiende contacten 
en leren ze veel bij in nieuwe domeinen.

>  Wil je graag meer praktische informatie 
over vrijwilligerswerk? Surf dan naar  
www.fsmb.be/vrijwilligers. 

>  Heb je specifieke vragen? Stuur dan een 
e-mail naar vrijwilligers@fsmb.be.
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Geneesmiddelen afhalen  
bij je apotheker zonder  
papieren voorschrift. 
Vanaf 15/09/21 is het mogelijk om bij 
de apotheker geneesmiddelen af te 
halen zonder papieren bewijs van een 
elektronisch voorschrift. Als patiënt zal 
je hierover zelf kunnen beslissen. 

In de plaats van een papieren versie 
gebruik je dan je e-ID kaart of een 
digitale versie op de smartphone. Meer 
informatie over de digitale mogelijkheden 
volgt nog.

MUTUALITEIT IN BEWEGING –  
MUTUALISTISCHE VERKIEZINGEN 2022

Als ziekenfonds  zijn wij begaan met het welzijn van 
onze leden. Wij betalen aan onze leden hun gezond-
heidszorg en uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid 
en bieden informatie, diensten en advies op maat van 
hun behoeften. 
Onze  werking wordt gedragen door vertegenwoordi-
gers van onze leden die zetelen in de bestuursorganen 
van ons ziekenfonds. Deze vertegenwoordigers worden 
om de zes jaar verkozen door onze leden. In het voor-
jaar 2022 worden de volgende mutualistische verkie-
zingen georganiseerd. 
De oproep tot kandidaatstelling zal in de tweede helft 
van de maand oktober 2021 onder andere vermeld 
worden op de website van ons ziekenfonds. 

KEN JE DE ALTERNATIEVEN 
VOOR RUSTHUIZEN AL? 
Er bestaan verschillende types instellingen 
waar ouderen overdag of gedurende meerdere 
dagen kunnen verblijven of verzorging kunnen 
krijgen. Die centra zijn ontmoetingsplaatsen 
die eenzaamheid voorkomen en waar ouderen 
af en toe hulp kunnen krijgen om thuis te 
kunnen blijven wonen. Tegelijkertijd bieden 
ze ook een adempauze aan mantelzorgers, 
die zo ook terug wat meer tijd voor zichzelf 
krijgen.

Wil je meer info? Aarzel dan niet om contact 
op te nemen met onze sociale dienst. Op 
www.fsmb.be kan je de contactgegevens van 
een maatschappelijk werker in jouw buurt 
terugvinden of contacteer onze sociale 
dienst tussen 9u en 12u op 02 546 15 12. Je 
kan ook surfen naar www.iriscare.brussels.
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HEB JE EEN KLACHT OVER ONZE DIENSTVERLENING? WIJ LUISTEREN!
Ben je niet tevreden over onze dienstverlening (VZW, RMOB, VMOBB, RMOBB, etc.)? Laat het ons 
weten! Onze Ombuds- en Kwaliteitsdienst biedt een antwoord op je klachten en onderneemt stappen 
om onze dienstverlening te verbeteren.

Stuur je klacht via ons contactformulier op www.fsmb.be of naar onze Ombuds- en Kwaliteitsdienst 
(Zuidstraat 111, 1000 Brussel). 
Ga voor meer informatie over de klachtenprocedure langs in een van onze kantoren of surf naar 
www.fsmb.be.  

INTERNATIONALE ALZHEIMERDAG
Op 21 september, Internationale Alzheimerdag, wil ons ziekenfonds de-
mentie extra onder de aandacht brengen. Om personen met dementie, 
hun mantelzorgers en omgeving duidelijk te maken dat we hen niet verge-
ten, zal elk personeelslid een vergeet-me-nietje opspelden. Dit lichtblau-
we bloemetje staat symbool voor de hoop op een wereld zonder dementie. 
Door het dragen van deze speldjes dragen we ook bij aan het onderzoek 
naar dementie. 

FILM: LIEFDE IN TIJDEN VAN JONGDEMENTIE 
Een documentaire van Leo De Bock met nabespreking door expert van het 
expertisecentrum en de mogelijkheid om nadien ervaringen uit te wisselen. 
 
Deze bijzondere film toont het maakproces van de theatervoorstelling ‘De 
Loteling’, een creatie van het gezelschap Het Bataljong, waarin mensen 
met jongdementie zelf hun verhaal vertellen en zelf op scène staan. 
Zonder gêne. Zonder blad voor de mond. De beelden van de voorstelling, 
afgewisseld met intense getuigenissen, geven een bijzondere inkijk in wat 
er omgaat in het hoofd en hart van mensen met jongdementie, partners, 
buddy’s en vrienden. Maar het toont vooral ook wat er wél nog mogelijk is. 
In Vlaanderen worden 1800 mensen met jongdementie geconfronteerd. Ook 
deze mensen hebben nog iets te vertellen, te betekenen. Leo is een ervaren 
en internationaal bekroond documentairemaker. Hij wordt gedreven door 
zijn affiniteit met de kwetsbare mens.

Datum en locaties:
Brussel - 17/10/2021 - Zuidstraat 116-118 (witte deur naast de Medishop), 1000 Brussel - 14u tot 17u
Leuven - 21/11/2021 - Mechelsestraat 70, 3000 Leuven - 14u tot 17u
Halle - 12/12/2021 - Molenborre 12 A, 1500 Halle - 14u tot 17u

Inschrijven is gratis en kan via: QR-code hiernaast of via dementie@fsmb.be. 
Heb je nog vragen? Mail dan naar dementie@fsmb.be.
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Handhygiëne 
EN JE GEZONDHEID

Het is belangrijk je handen te wassen of te ontsmetten om op die manier 
het verspreiden van ziekten tegen te gaan. Dat een goede handhygiëne het 

verspreiden van ziekten vermindert, is al heel wat langer geweten. Sinds COVID-
19 is handhygiëne een veelbesproken thema. Velen ondervinden ook negatieve 

gevolgen door het veelvoudig wassen of desinfecteren van hun handen. Lees hier 
hoe je jouw huid gezond en proper kan houden.

HANDHYGIËNE EERST
Handhygiëne is een belangrijke manier om 
het verspreiden van infecties tegen te gaan. 
In zorginstellingen is het belang van propere 
handen al lang een prioriteit, maar ook hierbuiten 
is dit belangrijk. Toch blijkt dat niet altijd zo 
vanzelfsprekend te zijn voor vele mensen. Zo is 
bijvoorbeeld diarree een ziekte die vele kinderen 
treft en makkelijk voorkomen kan worden door je 
handen te wassen nadat je naar het toilet geweest 
bent of een vuile luier ververst hebt.

HOE WERKEN JE HANDEN
De huid bestaat uit 1 miljoen schimmels, bacteriën 
en andere sporen. Dit samen wordt het microbioom 
genoemd. Een microbioom is uniek aan een 
persoon, net zoals je DNA. Een gezonde huid heeft 
vele verschillende soorten schimmels, bacteriën 
enzovoort. Gaat de diversiteit naar beneden, dan 
krijg je een schrale en droge huid.
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NAGELS: WAAR DE BACTERIËN FEEST VIEREN
Ook je nagels maken onderdeel uit van je handen, 
maar zijn veel moeilijker proper te krijgen. Onder 
de nagel bevinden zich een hele hoop bacteriën. 
Er wordt daarom aanbevolen om je nagels kort te 
houden, zodat er zich minder bacteriën onder de 
rand kunnen vestigen. 

Kunstnagels worden ook ten zeerste afgeraden 
aangezien deze de kans op overdracht van infecties 
kunnen verhogen. Heel wat onderzoeken in 
zorginstellingen tonen dit aan. Kortgeknipte nagels 
zonder nagellak zijn dan ook de norm in vele 
zorginstellingen.

HOU JE HANDEN PROPER

1. ALCOHOLGEL
Een doeltreffende gel heeft 60 tot 95% alcohol 
nodig. Er kunnen verschillende soorten alcohol in 
gels gebruikt worden zoals ethanol, propanol en 
n-propanol. Deze kunnen apart gebruikt worden of 
met elkaar gecombineerd worden. Het gebruik van 
alcoholgel heeft aan interesse gewonnen omdat het 
gemakkelijker en sneller is dan handen wassen. Je 
hebt geen water of handdoek nodig en het neemt 
minder tijd in beslag. 

Het nadeel is dat alcohol ervoor zorgt dat de huid 
gaat uitdrogen. Gebruik je heel veel alcoholgel dan 
zal je huid droog, schraal en geïrriteerd raken. Dat 
kan leiden tot kloven, eczeem …

2. ZEEP
Zeep gaat virussen hun membranen kapotmaken. 
Hierdoor zijn de virussen niet langer werkzaam. Het 
voordeel van je handen met zeep en water te wassen, 
is dat je niet alleen de virussen maar ook het vuil 
wegwast. Het nadeel is dat je ook gunstige vetten 
en proteïnen wegwast of beschadigt. Hierdoor zal 
je huid gevoeliger zijn en rapper geïrriteerd raken. 

Er is wel een verschil tussen een stuk zeep en vloei-
bare zeep. Aan een stuk zeep kunnen bacteriën zich 
sneller vasthechten. Als je kan kiezen neem dan 
een vloeibare variant.

GEVOLGEN
Je handen vaak wassen of desinfecteren kan je 
huid dus aantasten. Enkele problemen die kunnen 
ontstaan:
>  Een droge huid: je huid voelt ruw aan en soms 

heb je last van schilfers. Het kan ook zorgen voor 
jeuk, irritatie en roodheid. Dat kan komen door-
dat je huid dunner wordt naarmate je ouder wordt 
of door eczeem.

>  Kloven:Als gevolg van de uitdroging van de huid 
kunnen er kloven ontstaan. Kloven kan je zien als 
kleine groeven of barsten in de huid die zeer pijn-
lijk kunnen zijn en zelfs kunnen bloeden.

>  Contacteczeem kan je krijgen na het veelvuldig wassen 
of desinfecteren van je handen. Eczeem krijg je 
door een ontstekingsreactie van je huid. Een aantal 
van de kenmerken zijn: roodheid, schilfering, vocht, 
blaasjes, kloven, verdikking van de huid, jeuk, pijn … 
Er zijn 2 soorten eczeem die vaak voorkomen door 
het wassen of desinfecteren van handen:

     - Allergisch contacteczeem
     Je krijgt een allergische reactie als je in contact 

komt met iets specifieks. Meestal heb je last van 
jeuk en pijn.

     - Irritatief contacteczeem (komt meer voor)
     Hier komt je huid in contact met irriterende stof-

fen of omstandigheden en zal de huidbarrière 
beschadigd worden. Meestal heb je last van jeuk, 
pijn, kloven en droogheid.

WAT KAN IK ERAAN DOEN?
Er is geen magische behandeling die iedereen zijn 
droge huid of eczeem kan verhelpen. Je kan wel let-
ten op een aantal dingen en op die manier je huid een 
handje helpen. Heb je echt veel last van je handen of 
last van eczeem? Aarzel dan zeker niet om je huisarts 
of dermatoloog te contacteren. 

1. LET OP BIJ HET WASSEN VAN JE HANDEN
Ga voor lauw water. Te koud of te warm water is 
niet goed voor je huid en heeft bovendien geen ef-
fect op de bacteriën.

2. KIES EEN GOEDE ALCOHOLGEL
Naast dat de alcoholgel minstens 60% alcohol moet 
bevatten zijn er nog een aantal aandachtspunten. 
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Zo kies je best voor alcoholgel met een vochtin-
brengende component en vermijd je gels met toe-
gevoegde parfums, bewaarmiddelen, kleurstoffen 
enzovoort.

3. DROOG JE HANDEN
Niet alleen je handen wassen, maar ook het drogen is 
zeer belangrijk om infecties te voorkomen. Vochtige 
of natte handen raken sneller geïrriteerd en kunnen 
microben makkelijker verspreiden en overdragen.

4. SMEER JE HANDEN REGELMATIG IN
Gebruik een vochtinbrengende crème na het wassen 
of desinfecteren van je handen of om de 3 tot 4 uur. 
Twee vingertoppen crème per hand is een goede hoe-
veelheid. Smeer de crème over je hele handen, dus 
ook je vingertoppen, nagelranden en de plaatsen tus-
sen de vingers verdienen een laagje. Nadien wacht je 
best 1 tot 3 minuten voordat je terug aan de slag gaat.

Ga voor een crème die geurvrij is en vaseline of 
minerale oliën bevat aangezien die het meeste effect 
hebben en antiallergisch zijn. Een tube is beter dan 
een pot, omdat je de crème die je nog niet gebruikt 
hebt dan niet kan besmetten. Ga op zoek naar het 
product dat het beste bij jouw huid past.

Hebben je handen nog meer hydratatie nodig? Breng 
dan voor het slapen gaan een handcrème aan en trek 
er losse katoenen of plastic handschoenen over.

WANNEER MOET IK MIJN HANDEN WASSEN?
Wanneer je je handen wast is ook niet onbelangrijk. 
Hier zijn een aantal momenten wanneer je handen 
wassen aanbevolen is:
>  voor het eten maken
>  voor en na het eten
>  voor en na het helpen van iemand die ziek is (over-

geven, diarree)
>  voor en na het behandelen van een snijwonde
>  na een toiletbezoek. Hieronder valt ook het verver-

sen van een luier of het helpen van kind dat naar het 
toilet gaat.

>  nadat je geniest, gehoest of je neus gesnoten hebt
>  na het aanraken van dieren, diereneten of hun uit-

werpselen
>  na het aanraken van afval

Tijdens deze COVID-19-pandemie is het ook be-
langrijk je handen wassen zowel voor als na;
>  het aanraken van je ogen, neus, mond.
>  het aanraken van je masker.
>   het betreden of verlaten van een publieke ruimte.
>  Het aanraken van oppervlakten of dingen die an-

dere mensen ook vaak aanraken zoals deurklinken, 
tafels, benzinepompen, winkelwagens enzovoort.

Het wassen of desinfecteren van je handen kan dus 
negatieve gevolgen hebben op je huid. Toch is een 
goede handhygiëne belangrijk om jezelf en anderen 
gezond te houden en te beschermen tegen infecties. 
COVID-19 heeft onze aandacht hiervoor versterkt, 
maar het belang van propere handen mag ook na 
deze pandemie niet vergeten worden.

JOUW ZIEKENFONDS KOMT TUSSEN!
Zorg zonder zorgen! 
Dankzij onze volledige* terugbetaling van 
medische verzorging hoef je niet langer te 
piekeren over de kosten van je gezondheids-
zorg. 

Medische centra César De Paepe
Voor een dermatoloog kan je ook terecht bij 
onze medische centra César De Paepe. Ons 
ziekenfonds betaalt al haar leden het rem-
geld terug voor de meest courante verstrek-
kingen uitgevoerd in de medische centra 
César De Paepe. Surf naar www.fsmb.be 
voor een dermatoloog in jouw buurt.

* Je moet beschikken over een GMD of ingeschreven zijn bij een medische huis en 
vanaf 18 jaar geldt er een franchise van 50 euro per kalenderjaar

Bronnen:  www.sciencedirect.com; www.jaad.org/; www.hln.be; www.goedgevoel.be; https://assets.medline.eu/Docs/
Products/BRO_RestoreChallengeEU_NL.pdf; www.uzbrussel.be; www.ncbi.nlm.nih.gov; www.researchgate.net;  
https://nvdv.nl/; https://link.springer.com; www.henw.org; www.lloydspharma.be; www.cdc.gov; www.standaard.be 
Contacteer ons voor de gedetaillerde bronnenlijst.
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Hoe moet ik mijn handen wassen?
Je handen wassen moet grondig gebeuren. Dat wil zeggen  
20 seconden lang en zonder een plekje te vergeten. 

Heb je geen lopend water of zeep ter beschikking? Gebruik dan alcoholgel. De juiste hoeveel-
heid hangt af van de gel die je gebruikt. Nadien moet je je handen inwrijven tot de gel opge-
droogd is.

Maak je  
handen nat

Wrijf tussen je  
vingers

Gebruik zeep

Was ook 
de achterkant

Wrijf je hand- 
palmen over elkaar.

Maak  
je duimen  

schoon
Was je nagels en 

vingertoppen

Was  
je polsen

Spoel je handen

Droog met een  
wegwerpdoekje

HANG DIT NAAST 
JE LAVABO
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WAAROM SLAPEN WE?
Als mens hebben we slaap nodig, zonder slaap 
kunnen we immers niet leven. Als je niet goed 
slaapt dan kan je ook niet goed functioneren. Slaap 
is verbonden met je hersenen. Als je slaapt worden 
er meer giftige afvalstoffen vanuit je hersenen 
afgevoerd. Ga je later slapen of sta je vroeger op 
dan zullen deze afvalstoffen zich dus makkelijker 
opstapelen. Bepaalde onderzoeken hebben zelfs 
aangetoond dat mensen die genetische aanleg 
hebben om Alzheimer te krijgen dit in sommige 
gevallen kunnen uitstellen door goed te slapen. 
Dit is maar één voorbeeld van wat slaap voor ons 
kan betekenen, maar geeft meteen al aan hoe 
belangrijk slaap voor een mens is.

HOE WERKT SLAAP?
Onze slaap bestaat uit 3 verschillende stadia. Je 
hebt de lichte slaap, de diepe slaap en de droom- 
of REM-slaap. De helft van de slaap bestaat uit 
de lichte slaap. Tijdens deze periode neemt de 
hersenactiviteit af, maar kan je nog altijd makkelijk 
wakker gemaakt worden. Een kwart van je slaap 
bestaat uit diepe slaap. Je hersenactiviteit zal nu nog 
verder afnemen en je lichaam zal herstelprocessen 
uitvoeren zoals bijvoorbeeld het aanmaken van 
het groeihormoon. Dan is er nog de REM-slaap. 
Je hersenactiviteit is nu hoog en je spierspanning 
heel laag. Je ogen bewegen nu onder je oogleden. 
Er wordt gedacht dat op dit moment emoties en 
informatie verwerkt wordt.
Deze verschillende stadia zullen elkaar opvolgen 
tijdens de nacht. Een slaapcyclus begint met de 
lichte slaap gaat over in de diepe slaap en eindigt 

met de droomslaap. In 1 nacht heeft een mens 
gemiddeld 4 tot 6 slaapcycli. Als we slapen zal 
de eerste helft van de nacht (de eerste 4 à 5 uur) 
voornamelijk het herstel plaatsvinden. Dit noemen 
we de kernslaap. Deze periode wordt vooral 
gekenmerkt door diepe slaap en droomslaap. De 
tweede helft van de nacht primeert de lichte slaap 
en deze periode is gekend als de restslaap. Als je 
minder slaapt, zal je voornamelijk hier je aantal 
uren verliezen.

HOEVEEL UREN MOET IK SLAPEN?
Niet iedereen heeft hetzelfde aantal uren slaap 
nodig. Het aantal uren slaap dat iemand nodig 
heeft kan schommelen tussen 4 en 11 uur.  De 7 à 
8 uren die vaak de norm zijn gelden dus niet voor 
iedereen. Hoeveel uur slaap dat je nodig hebt is 
grotendeels genetisch bepaald.

WAT VERANDERT AAN ONZE SLAAP 
NAARMATE WE OUDER WORDEN?
Naarmate we ouder worden, gaan we vaak minder 
efficiënt slapen. Dat wil zeggen dat je langer in 
bed ligt, maar dat je hierdoor niet langer slaapt. Je 
gaat minder diepe slaap hebben en sneller wakker 
worden terwijl je slaapt. Naarmate je ouder wordt, 
is het normaal dat je ‘s nachts enkele keren wakker 
zal worden. Slaap je heel wat slechter? Dan pas je 
toch beter op, want er is ook een hogere kans op 
het ontwikkelen van slaapstoornissen. Heel wat 
mensen kunnen op een zekere leeftijd last hebben 
van slapeloosheid en dit gaat ten koste van de 
levenskwaliteit. Je huisarts raadplegen is dan ook 
zeker niet overbodig.

Slaap als een roosje 
MET ONZE 10 TIPS

Zonder slaap kunnen we niet leven. Leeftijd en slaap zijn met elkaar verbonden. 
Zo zullen senioren vaak minder goed slapen en een grotere kans hebben om 

slaapstoornissen te ontwikkelen. Een aantal gewoonten aanpassen kan helpen. Als dat 
niet zo is raadpleeg je best een arts om je slaapkwaliteit te verbeteren.
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SLAPELOOSHEID
Een van de meest voorkomende slaapstoornissen 
bij ouderen is slapeloosheid (= insomnia). Dit kan 
opgedeeld worden in voorbijgaande of chronische 
slapeloosheid. Bij slapeloosheid ga je moeilijk 
in slaap vallen of doorslapen. In het algemeen 
heb je dus een tekort aan slaap. Voorbijgaande 
slapeloosheid zal niet langer dan enkele weken 
duren en het probleem zal meestal vanzelf 
verdwijnen. 

Chronische slapeloosheid is veel ernstiger en 
zal vaak erger worden na verloop van tijd. De 
slapeloosheid kan gewoon op zichzelf voorkomen 
(= primaire insomnia), maar is vaak het gevolg 
van heel wat andere problemen zoals pijn, ziekte, 
medicatie (= secundaire slapeloosheid) ... Komt het 
samen met een andere ziekte voor dan gaat het 
over comorbide slapeloosheid. De slapeloosheid is 
dan een deel van de ziekte, maar niet de oorzaak 
zoals bijvoorbeeld bij depressie.

Je kan ook zelf aftoetsen of je last van chronische 
slaaploosheid hebt. Een aantal kenmerken zijn hier 
belangrijk:
  Slaap je minstens 3 keer in de week slecht en 

voel je je dus niet uitgerust de dag nadien?
  Kan je je overdag niet goed concentreren en 

nadenken? En ben je snel geïrriteerd of raak je 
snel van slag?

  Maar heb je wel goede omstandigheden om in 
te slapen?

Heb je al deze vragen aangevinkt, dan is het 
misschien niet slecht om je huisarts te contacteren. 
Dokters kunnen ook via testen vaststellingen over 
je slaap doen en je zo verder helpen.

GEVOLGEN
Chronische slapeloosheid zal meestal lang 
aanslepen en verdient aandacht want het doet 
afbreuk aan de levenskwaliteit en kan meespelen 
in het ontwikkelen van een depressie. In sommige 
gevallen zorgt het voor obesitas, hart- en 
vaatziekten of het metabool syndroom (= chronische 
stofwisselingsstoornis). Ook je persoonlijk, 
professioneel en sociaal leven zal hieronder lijden.

SLAAPMIDDELENGEBRUIK
Een lange tijd slaapmiddelen gebruiken is geen 
goed idee. Je gaat wennen aan het gebruik ervan en 
kan niet meer zonder. Bovendien zullen courante 
slaapmiddelen hun effect na enkele weken 
verliezen en moet er overgeschakeld worden naar 
een hogere dosis of sterkere middelen.  

JOUW MUTUALITEIT KOMT TUSSEN!
Wij bieden een eenmalige tussenkomst van 
€ 100 voor personen die cognitieve gedrags-
therapie in groep volgen voor slaapproblemen. 
www.fsmb.be.

10 tips voor  
een betere slaap
1.  Slaap zoveel als nodig. Teveel slapen leidt 

tot een oppervlakkige en onderbroken 
slaap.

2.  Sta altijd op hetzelfde uur op. Dat zorgt 
ervoor dat je ook op hetzelfde uur in slaap 
zal vallen.

3.  Doe dagelijks aan lichaamsbeweging. Dit 
tijdens de ochtend of vroege namiddag.

4.  Zorg dat je geen last van licht of lawaai 
hebt en je kamer een ideale temperatuur 
heeft.

5.  Honger en een volle maag zijn niet goed 
om te slapen. Een lichte snack voor je 
gaat slapen, kan je helpen.

6.  Drink niet teveel voor je gaat slapen, 
anders zal je ‘s nachts moeten opstaan.
Vermijd cafeïnehoudende en alcoholi-
sche dranken in de namiddag of avond.

7.  Heb je last van het geluid van je wekker 
of kijk je vaak naar het uur? Plaats de 
wekker dan op een andere plaats.

8.  Tabak verstoort de slaap, want nicotine 
heeft opwekkende effecten.

9.  Ben je nerveus of gefrustreerd? Dan sta 
je best op om en wat te ontspannen. 

10.  Heb je last van piekeren? Las dan voor 
het slapengaan een piekermoment in.
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JE POETST JE TANDEN BEST ONMIDDELLIJK NA DE MAALTIJD. ZO 
HEBBEN SCHADELIJKE VOEDINGSSTOFFEN GEEN KANS OM JE 
GEBIT AAN TE TASTEN.

Fout  Het is absoluut niet aan te raden om onmiddellijk je tanden te 
poetsen na het eten van voedingsmiddelen, zeker wanneer deze een 
hoge zuurtegraad bevatten. Je wacht best een uur alvorens je aan de 
slag gaat met je tandenborstel. Zo krijgt je speeksel voldoende tijd om 
de zuren in je mond te neutraliseren.

Een tandartsbezoek is enkel noodzakelijk bij tandproblemen.  
Fout  Zoals steeds geldt: voorkomen is beter dan genezen. Je kan kwaaltjes en problemen vermijden 
door een preventief tandartsbezoek. Ga minstens 1 keer per jaar langs bij je tandarts. Hij of zij con-
troleert nauwgezet je gebit en kan je tijdig wijzen op potentiële problemen. Bovendien levert dit je een 
financieel voordeel op. Wie minstens een keer per jaar naar de tandarts gaat, geniet het jaar nadien 
immers een hogere terugbetaling voor bepaalde verstrekkingen met betrekking tot tandzorg. 

TANDZORG: 
steek een tandje bij!

Een sterk en mooi gebit krijg je niet zomaar, maar 
vraagt de nodige aandacht en zorg. Helaas doen we 
niet altijd wat goed is voor onze tanden. Wat weet 
jij over de verzorging van je gebit? Zet je tanden in 

onderstaande stellingen en test je kennis! 

ALLE TANDPASTA’S BESCHERMEN JE TANDEN VOLDOENDE, 
ONGEACHT WELKE JE KIEST.
Fout  Het is belangrijk dat je bij het kiezen van een tandpas-
ta rekening houdt met het fluoridegehalte in combinatie met je 
leeftijd. Zo is tandpasta met fluoride sterk aan te raden vanaf 
6-jarige leeftijd. Kinderen die jonger zijn, gebruiken best tand-
pasta met een beperkte mate van fluoride*. Zorg er ook voor dat 
kindjes de tandpasta niet inslikken. Er is niet onmiddellijk reden 
tot paniek wanneer je kind een beetje tandpasta inslikt, maar 
het inslikken van veel tandpasta kan een invloed uitoefenen op 
de vorming van het glazuur van nieuwe tanden. 
(*vanaf eerste melktanden tot 2 jaar: maximaal 500 tot 1000 ppm, tussen 2 en 6 jaar: 1000 - 1450 ppm, vanaf 6 jaar: 1450 ppm)

JE VERVANGT JE TAN-
DENBORSTEL BEST OM 
DE DRIE MAANDEN. 

Juist  Vervang je tanden-
borstel geregeld, ook al is 
deze nog niet versleten. 
Gebruik bij voorkeur een 
elektrische tandenborstel. 
Manueel poetsen vraagt 
meer “techniek”: je moet 
meer moeite doen om elk 
hoekje en kantje te berei-
ken. Daar wringt helaas het 
schoentje bij heel wat men-
sen. Daarom wordt aange-
raden om te poetsen met 
een elektrische tandenbor-
stel (bij voorkeur met ronde 
borstel). Deze tandenbor-
stels maken immers veel 
en meer verfijnde bewegin-
gen die je manueel niet kan 
uitvoeren. 
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TANDZORG

HET IS AANGERADEN OM JE TANDEN MINSTENS TWEEMAAL PER DAG TE POETSEN.

Juist  Het is belangrijk om je tanden minstens twee keer en minimaal 2 minuten per dag te poetsen voor 
de verwijdering van tandplak. Zorg er dus voor dat je ’s ochtends en ’s avonds je tanden poetst. Vooral ‘s 
avonds mag de poetsbeurt nooit overgeslagen worden, anders krijgt tandsteenvorming vrij spel geduren-
de de hele nacht.

ALS JE JE TANDEN GOED POETST,  
IS FLOSSEN OVERBODIG.

Fout  Hoe uitgebreid en goed je je tanden 
ook poetst, flossen is belangrijk om tand-
plak snel en efficiënt te verwijderen. Na 
elke maaltijd blijven er immers etensresten 
plakken op plaatsen waar je met de tanden-
borstel moeilijk bij kan. Gebruik flosdraad, 
een piepklein borsteltje of een speciale 
tandenstoker om tandplak te verwijderen. 
Je flost best voor je je tanden poetst, zo ge-
raakt de fluoride van je tandpasta ook goed 
tussen de tanden.

Fruit is gezond voor je tanden.
Fout  Fruit is uiteraard gezond voor je lichaam, 
het bevat veel vitaminen. Toch is fruit minder vrien-
delijk voor je tanden. Het heeft namelijk vaak een 
hoge zuurtegraad (vooral citrusvruchten) en bevat 
natuurlijke suikers. Vruchtensappen en smoothies 
zijn bovendien schadelijker voor je gebit. Bij drankjes 
hoef je immers niet te kauwen, waardoor er minder 
speeksel aangemaakt wordt. Speeksel is echter no-
dig om zuren in je mond te neutraliseren. Na het eten 
van fruit drink je best een glas water, zodat de zuur-
tegraad in je mond sneller geneutraliseerd wordt.

DOOR HET AANTAL EETMOMENTEN PER 
DAG TE BEPERKEN, WORDEN JE TANDEN 
MINDER BELAST.

Juist  Het tandglazuur heeft tijd en rust nodig 
om te herstellen. Daarom beperk je best het 
aantal maaltijden (maximaal vijf eetmomenten 
per dag). Zo komen tanden niet herhaaldelijk 
in contact met voedingsmiddelen die schade-
lijk zijn voor je glazuur (denk maar aan voed-
sel met veel suikers en zuren). Hoe minder je 
tanden blootgesteld worden aan deze stoffen, 
hoe minder tijd er nodig is om te herstellen 
met minder aantasting tot gevolg.

DE MEEST “GEBITSVRIENDELIJKE” DRANK  
IS WATER.

Juist  Water is inderdaad goed voor je tanden. Het 
heeft immers een zeer lage zuurtegraad en is dus 
volkomen onschadelijk voor de tanden. Frisdran-
ken, fruitsappen en andere zuur- of suikerhou-
dende dranken kan je best zoveel mogelijk mijden. 
Ze zijn een ware aanslag voor je glazuur! Laat je 
bovendien niet misleiden, hoewel light frisdranken 
weinig tot geen suikers bevatten, is het zuurgehal-
te wel degelijk erg hoog. Ook deze drankjes kan je 
dus beter links laten liggen voor je tanden. 

JE ZIEKENFONDS KOMT TUSSEN!
De Socialistische Mutualiteit Brabant vindt de toegankelijkheid van kwalitatieve tandzorg erg belangrijk en 
biedt daarom twee tandzorgverzekeringen op maat van jouw behoeften: Dentimut First en Dentimut Plus. 
Dentimut First is inbegrepen in je aanvullende verzekering. Je hoeft hier dus geen meerprijs voor te beta-
len! Dentimut Plus is onze uitgebreidere verzekering van de VMOBB*. Deze biedt een nog betere dekking! 
Meer info en de voorwaarden kan je vinden op www.fsmb.be.  

Bron + meer info op: http://www.tandarts.be/ - *Dentimut Plus is een tandzorgverzekering van de Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand van Brabant (VMOBB - erkend door de CDZ als  
verzekeringsmaatschappij nr. 350/03 - KBO 0838.221.243) voor de leden van de Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant. 



16

MUTUALISTISCHE WEERGALM / SENIOREN

VACCINATIE  
BETER BEGRIJPEN

Moet ik me laten vaccineren tegen 
COVID-19? De afgelopen maanden 
hebben veel mensen zich deze vraag 
gesteld. Het is echter dankzij vaccinatie 
dat veel ziekten zijn teruggedrongen. We 
gaan je helpen zodat je beter weet waar 
vaccinatie om draait.

HOE WERKT EEN VACCIN?
Een vaccin is een preventief geneesmiddel dat bedoeld 
is om een ziekte te voorkomen. De meeste vaccins 
bevatten een kleine hoeveelheid van dode of verzwakte 
bacteriën of virussen die ons afweersysteem (het 
immuunsysteem) zal doen reageren zonder ziekte te 
veroorzaken.
Zich laten vaccineren, is dus het inbrengen 
van onschadelijke bacteriën of virussen in het 
lichaam. Deze maken je niet echt ziek, maar 
het immuunsysteem reageert door specifieke 
afweerstoffen (antilichamen) aan te maken om de 
bacteriën en virussen te bestrijden.

Als je dan besmet geraakt met een bacterie of virus, 
herkent onze immuunbescherming deze en wordt het 
virus of de bacterie geneutraliseerd voordat de ziekte 

zich kan ontwikkelen. Dit wordt immuungeheugen 
genoemd. Soms is er levenslange bescherming. 
Soms neemt de hoeveelheid antilichamen na verloop 
van tijd af en is een herhalingsvaccinatie nodig om de 
hoeveelheid antilichamen voldoende hoog te houden.

WAT IS GROEPSIMMUNITEIT
Groepsimmuniteit is het percentage van de bevolking 
dat immuun is voor een infectie. Dit is het punt 
waarop een besmette persoon die in deze populatie 
wordt binnengebracht, de ziekteverwekker niet 
langer zal doorgeven omdat deze te veel beschermde 
personen ontmoet. Deze immuniteit kan worden 
verkregen door vaccinatie of door eerdere besmetting. 
Groepsimmuniteit helpt om epidemieën te stoppen.

WAAROM ZICH LATEN VACCINEREN?
Het betekent JEZELF beschermen tegen een reeks 
ziekten waarvan de complicaties ernstig kunnen 
zijn. Vaccinatie voorkomt dat deze ziekten zich 
ontwikkelen. Maar het vermindert ook het risico 
ANDEREN te besmetten die geen vaccin kunnen 
krijgen vanwege hun zwakke gezondheid: ouderen, 
mensen met chronische ziekten, allergische reactie 
op bepaalde bestanddelen van het vaccin of met een 
verzwakt immuunsysteem ...
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VACCINATIE

ZIJN DE VACCINS VEILIG?
Zoals elk geneesmiddel kunnen vaccins reacties 
veroorzaken (koorts, lichte pijn, roodheid, verharding 
op de injectieplaats ...). Behandeling is niet nodig, deze 
symptomen verdwijnen snel. Ernstige bijwerkingen 
zijn uiterst zeldzaam. De procedures inzake toezicht 
op de veiligheid van vaccins zijn immers zeer streng.

Als je allergisch bent aan een van de bestanddelen 
is een reactie mogelijk. Bij twijfel is het altijd beter 
om contact op te nemen met je arts. Bijwerkingen 
kunnen door gezondheidswerkers en patiënten 
worden gemeld via het formulier dat beschikbaar is 
op https://www.fagg.be/nl/effet_indesirable.

HOEVEEL KOST EEN VACCIN?
De vaccins van het basisvaccinatieschema zijn 
gratis. Enkel het vaccin tegen polio is verplicht en 
het bewijs van deze inenting moet aan de gemeente 
afgegeven worden. De andere vaccins worden sterk 
aangeraden. Je kan je kind gratis laten inenten 
bij Kind en Gezin, de huisarts, de kinderarts en bij 
het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding). 

De Franse gemeenschap biedt de vaccins, die 
worden aanbevolen voor baby’s, kinderen en 
adolescenten, gratis aan op voorwaarde dat ze 
worden toegediend op de tijdstippen die worden 
aanbevolen door de vaccinatiekalender en door 
de gezondheidswerker worden besteld in het 
kader van het vaccinatieprogramma. Tijdens het 
kraamverblijf ontvangen alle jonge moeders een 
gezondheidsboekje met stickers die toegang 
geven tot de vaccins die in het kader van de het 
Vaccinatieprogramma van de Franse gemeenschap 
worden geleverd. In ruil voor deze stickers kunnen 
ouders alle aanbevolen vaccins voor baby’s, kinderen 
en adolescenten gratis krijgen.

Alleen het rotavirusvaccin is niet volledig gratis. 
Het kan op medisch voorschrift worden gekocht in 
apotheken en wordt gedeeltelijk terugbetaald door 
je ziekenfonds.

Bepaalde professionals die een grotere kans hebben 
een besmettelijke ziekte op te lopen en deze op ande-
ren over te dragen, kunnen vaccins krijgen die geheel 
of gedeeltelijk door hun werkgever vergoed worden. 

Naast de vaccins die gratis beschikbaar zijn in apo-
theken en op voorschrift zijn er ook andere vaccins 
voor kinderen en volwassenen verkrijgbaar. Deze 
moeten worden aangeschaft en kunnen eventueel 
geheel of gedeeltelijk door het RIZIV worden ver-
goed. Soms bieden ziekenfondsen een aanvullende 
vergoeding.

Op advies van de Hoge Gezondheidsraad is een 
vaccinatieschema opgesteld waarin de verplichte en 
aanbevolen vaccinaties vermeld staan, evenals de 
leeftijden waarop deze moeten worden uitgevoerd. 
Meer info op https://www.laatjevaccineren.be en 
vaccination-info.be.

HOE ZIT HET MET COVID-19?
Het COVID-19-vaccin wordt gratis en op vrijwillige 
basis toegediend. Het is belangrijk om gevaccineerd 
te worden omdat het: jou beschermt en ernstige 
vormen van de ziekte voorkomt, anderen beschermt 
en helpt om groepsimmuniteit te bekomen, de druk 
op het personeel binnen de gezondheidszorg en 
het ziekenhuispersoneel verlicht, en ons in staat 
stelt om terug te keren naar het normale leven en 
onze vrijheden.

CENTRALE ROL VAN DE HUISARTS
Omdat je arts in verschillende fasen van je leven 
aanwezig is, is hij/zij meestal diegene die het meest 
volledige en actuele beeld van je gezondheid heeft. 
Hij/zij is dus het best geplaatst om de voordelen/
risico’s van jouw vaccinatie af te wegen. Hij/zij is 
ook een betrouwbare bron wanneer je op zoek bent 
naar informatie over vaccinatie. Informatie op het 
web vervangt geen informatie die mondeling wordt 
verstrekt door een zorgverlener.

JE ZIEKENFONDS KOMT TUSSEN!
- Wij dragen 25 euro per kalenderjaar bij aan 
de aankoop van een vaccin in België.
- Wij bieden alle vrouwen, ongeacht hun leef-
tijd, een maximale vergoeding van 150 euro 
voor het vaccin tegen baarmoederhalskanker.

coronavirus.brussels.be / jemevaccine.be / info-coronavirus.be / vaccinatie-info.be / pasteur.fr
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Promo  
ledenprijs  

€ 113

Bestel je douchestoel op www.medishoponline.be of in een van onze Medishops in de 
buurt. 078 15 60 30 - infomedishop@fsmb.be 

Lyon douche- en toiletstoel 
>  Makkelijk reinig- en desinfecteerbaar
>  Licht en compact (5 kg)
>  In de hoogte verstelbaar: 42-57 cm
>  Goedgekeurd voor een lichaamsgewicht  

van maximum 130kg
>  Ook bruikbaar als douchestoel en toiletkader
>  Volledig (poten, arm- en rugleuningen) demonteerbaar

Van 1/9/2021 tot en met 31/10/2021
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VZW GEHANDICAPTEN & SOLIDARITEIT
Gehandicapten en Solidariteit vzw is een organisatie voor vrijetijdszorg. We bieden een aan-
trekkelijk activiteitenprogramma. Er is voor ieder wat: ontspanning, cultuur, reizen ... Wij rich-
ten ons naar personen met een beperking. De meeste activiteiten zijn rolstoeltoegankelijk! Wij 
bundelen ons aanbod per semester in een aantrekkelijke brochure. Vraag ze gerust aan!

Daguitstappen
Een dagje uit met ons be-
tekent cultuur opsnuiven, 
een stad verkennen, lek-
ker eten (in een restau-
rant of tijdens een leuke 
picknick), kennismaken 
met andere leden, maar 
vooral een fijne dag bele-
ven. Onze uitstappen vin-
den één keer per maand 
plaats op zaterdag. We 
verplaatsen ons met een 
liftbus, zodat een beperkt 
aantal rolstoelen ook 
meekunnen. 

Culturele  
activiteiten
Hou je van cultuur? Ben je 
graag onder de mensen, 
maar hou je het groepje 
liever klein? Heb je een 
beperkt budget? Dan zijn 
deze maandelijkse activi-
teiten zeker iets voor jou! 
We beperken de groep tot 
10 personen en hebben 
daardoor meer aandacht 
voor de deelnemers. Ook 
dit aanbod vind je in onze 
brochure.

Vrijetijdstraject-
begeleidingen
Ben je op zoek naar een 
hobby/sportactiviteit en 
wil je andere mensen 
leren kennen? Vind je 
de weg naar een gepast 
aanbod niet of kan je 
moeilijk keuzes maken? 
Dan kan onze vrijetijd-
strajectbegeleider iets 
voor jou betekenen! Hij 
bespreekt samen met jou 
je interesses en bekijkt 
jouw mogelijkheden. Hij 
vertrekt vanuit jouw wens 
en gaat samen met jou 
op zoek naar een gepaste 
vrijetijdsinvulling. Dit tra-
ject is helemaal gratis!

Familiegroep
Wij bieden een fijn plek-
je voor families met een 
kind met een beperking. 
Eén zondag per maand 
organiseren wij een leuke 
activiteit om het toegan-
kelijke vrijetijdsaanbod 
te leren kennen. Ouders 
krijgen de mogelijkheid 
om ervaringen uit te wis-
selen terwijl hun kinde-
ren genieten van de aan-
geboden activiteit. Ook de 
brussen zijn welkom!

Brochure of informatie vragen? 
Vzw Gehandicapten & Solidariteit 
Mussenstraat 17-19, 1000 Brussel - 02 546 15 94 -  
info@gehandicaptenensolidariteit.be 
www.gehandicaptenensolidariteit.be 

 Gehandicapten en Solidariteit vzw
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Hotel Domein Westhoek    
Noordzeedreef 6-8, B-8670 Oostduinkerke
T: +32 (0)58 22 41 00 - F: +32 (0)58 22 41 99
info@domein-westhoek.be - www.domein-westhoek.be

Leden van de Socialistische Mutualiteit Brabant genieten een korting op een kamer 
met ontbijt en op de arrangementen (niet cumuleerbaar en niet op lastminuteaan-
biedingen). Deze korting wordt enkel verrekend bij rechtstreekse boeking.

Herfstpromotie 
van 7 tot 17 november 2021

>  4 overnachtingen met ontbijtbuffet

>  aankomstdag naar keuze

>  halfpension

>  gratis gebruik van het zwembad

vanaf € 242/persoon
supplement single (niet in standaard): € 28
kind < 12 jaar in kamer ouders: € 40/kind

Blijf Fit-promo
Geniet van een mooie strandwandeling, met zicht op de duinen 

en de zee.

>  2 overnachtingen met ontbijtbuffet

>  volpension 
Lunch: 2 x dagschotel in onze Brasserie 
Diner : 2 x koud en warm buffet

>  gratis gebruik minigolf, fitness, petanque & zwembad

vanaf € 186/persoon
supplement single (niet in standaard): € 28
kind < 12 jaar in kamer ouders: € 20/kind

Fazantfestival
van 22 tot 24 oktober 2021 en van 12 tot 14 november 2021

>  2 overnachtingen met ontbijtbuffet

>  koud en warm buffet op vrijdagavond

>  fazant met witloof, roomsaus en soufflé  

van aardappelen op zaterdagavond

>  halve fles wijn p.p.

vanaf € 199/persoon (standaardkamer)
supplement single: € 28
kind < 12 jaar in kamer ouders: €40/kind
slechts 30 plaatsen beschikbaar

Privéwellness met ontbijt
>  Turkse sauna / hamam in mozaïek

>  Knus hoekje met loveseat

>  Infraroodmuur

>  Regendouche en koude kantelemmer

>  Hotstone sauna

>  Relaxruimte met haardvuur

>  Warm voetbad

>  Ruime buitenjacuzzi met zicht op de duinen

>  Plat water inbegrepen

Privéwellness met ontbijt => € 134/koppel
- Privéwellness te reserveren
- 3 uur privégebruik (10u tot 13u)
- Handdoek, slippers en badjas inbegrepen
- 1 fles Cava (37.5 cl.) en niet alc. dranken
- Koffie- en theefaciliteiten

- 50%
op kamerprijs
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Programma
S’Academie
september 2021 -  

januari 2022

Ons ziekenfonds heeft, naast 
terugbetalingen en voordelen, ook een 
ruim vrijetijdsaanbod voor jou in petto! 
De vzw S’Academie organiseert tal van 
uitstappen, buitenlandse verblijven, 
vormingen en andere ontspannende en/of 
informatieve activiteiten voor 50-plussers!

KIES UIT ONZE VOLGENDE ACTIVITEITEN:

> Daguitstappen met bus 23 
> Daguitstappen zonder bus 23 
> Voorstellingen 24
> Reisvoorstelling - Meerdaagse verblijven  25 
> Kortbezoeken 26 
> Wandelingen 27
> Educatief 28 
> Wandel je fit  28 
> S’Academie praktisch  30 
> Inschrijvingsfiche  31 

LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap bij S’Academie is verplicht! Het 
lidgeld voor de aansluiting bij de vzw S’Academie 
bedraagt 50 euro per jaar (september/juni).

JE MUTUALITEIT KOMT TUSSEN!
Leden van de FSMB krijgen een tussenkomst van  
€ 50 in het aan S’Academie betaalde lidgeld. Hier-
door is het lidmaatschap voor onze leden gratis! 

Een aanvraag tot lidmaatschap gebeurt eenmalig. Heb 
je al een lidkaart met individueel toegekend nummer? 
Gelieve je dan niet meer opnieuw in te schrijven! 

S’ACADEMIE VZW
Mussenstraat 17-19, 1000 Brussel
02 546 15 92 of 02 546 15 28 / fax: 02 546 14 54
sacademie.vzw@fsmb.be / www.fsmb.be

Breng ons een bezoekje: elke werkdag tussen 8.30 
en 12 uur in Brussel (Zuidstraat 118) of na afspraak 
(016 20 88 69) op het secretariaat van S’Plus in Leuven 
(Mechelsestraat 70).
Onze activiteiten zijn georganiseerd met het oog op een 
stabiele situatie omtrent COVID-19. Wij houden steeds 
de maatregelen voor ogen en passen onze activiteiten 
hieraan aan. Ben je niet zeker of een activiteit 
doorgaat? Aarzel dan niet om ons te contacteren via  
sacademie.vzw@fsmb.be of 02 546 15 09.
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CORONA SAFE !

DAGUITSTAPPEN MET BUS

LABIOMISTA en het Glazen huis
Een tuin van orde en chaos, een arena van cultuur en 
natuur. Zo wordt het park van Koen Vanmechelen, La-
biomista, omschreven. Tal van (levende) kunstwerken en 
installaties maken in deze openluchttentoonstelling uni-
versele maatschappelijke onderwerpen als diversiteit en 
mensenrechten tastbaar en bespreekbaar. Maar we dui-
ken eerst nog een andere wondere wereld binnen. De we-
reld van het glasblazen. Het Glazen Huis in Lommel is een 
modern glazen paviljoen waar het gloeit van de creativiteit. 
In het glasatelier komen we niet alleen alles te weten over 
dit ambacht, maar krijgen we ook de gelegenheid om de 
glasblazers live aan het werk te zien. Inbegrepen: onthaal 
met koffie en koek, gegidste rondleidingen en toegangen, 
lunch, busvervoer en begeleiding

 >  30 september 2021 (busvervoer vanuit Brussel, 
Halle, Affligem, Vilvoorde en Zaventem)

 >  16 september 2021 (busvervoer vanuit Tielt-Winge, 
Rotselaar, Tienen en Leuven)

 > € 56

  

Voorstelling reizen 2021-2022 
Kom in Domein Westhoek ontdekken waar we jullie mee 

naartoe nemen! Zowel nog dit najaar als in 2022 willen we 
niets liever dan jullie naar mooie plekken brengen, dichtbij 
én ver weg. We stellen hier met veel plezier onze verblijfsva-
kanties voor! Wie ter plaatse voor minimum een driedaags 
verblijf intekent, krijgt hierop € 20 korting. Na het buffet, 
blijven we nog wat nagenieten in de buurt. Inbegrepen: 
voorstelling reizen, aperitief met hapjes, koud en warm 
buffet met dranken aan tafel, busvervoer en begeleiding

 >  12 oktober 2021 (busvervoer vanuit de verschillende 
opstapplaatsen)

 > € 57 ( of € 42 zonder busvervoer)

Na deze reisvoorstelling, zijn onze verblijven terug te vinden 
op www.fsmb.be of in onze nieuwe vakantiebrochure 2022. 
Je kan deze gratis aanvragen op het nummer 02 546 15 28, 
via sacademie.vzw@fsmb.be of via de inschrijvingsstrook 
achteraan.

De aangeboden reizen worden georganiseerd door:
>  VTF België vzw: ondernemingsnummer 0460.969.536, 

vergunning categorie A 5336
>  CTT: ondernemingsnummer 0867.164.657, 
    vergunning categorie A 6259
>  Travel Europe: registratienummer 1998/0079, 

vergunning categorie 12241/1a

  

Bijzonder Oudenaarde
Op het einde van de 19de eeuw ontwikkelde ‘Oudenaarde, 
de schone slaapster’ zich tot een bloeiende nijverheids- 
en industriestad. Het toen nog middeleeuwse stadsbeeld 
wijzigde ingrijpend door de bouw van een station, de aanleg 
van nieuwe lanen, de oprichting van de textielfabriek 
Gevaert en een wijk met typische fabriekshuizen. Die 
Gevaertswijk is nu een van de best bewaarde geheimen 
van deze Scheldestad en vormt een pittoresk stadsdeel, 

© www.visitlimburg.be
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gelegen aan de rand van het stadspark Liedts. Samen met 
onze gids ontdekken we deze bijzondere wijk, maar eerst 
bezoeken we nog dé must van Oudenaarde, namelijk het 
laatgotische stadhuis waarin ook het stadsmuseum MOU 
is ondergebracht. Inbegrepen: koffie en koek ‘s morgens, 
gidsen en toegangen, lunch, busvervoer en begeleiding

 >  23 november 2021 (busvervoer vanuit Brussel, 
Halle, Affligem, Vilvoorde en Zaventem)

 >  25 november 2021 (busvervoer vanuit Tielt-Winge, 
Rotselaar, Tienen en Leuven)

 > € 54 

  

Kerstconcert
Voor het oudejaarsconcert gooien we het dit jaar over een 
gans andere boeg. We zorgen voor een stijlvol kerstconcert 
gebracht door niemand minder dan het Kinderkoor van 
de Munt en hun orkest. Ongetwijfeld bezorgen zij jullie 
niet alleen de prachtigste melodieën maar ook kippenvel. 
En dan hebben we het nog niet eens gehad over de Sint-
Juliaankerk, de sublieme locatie die we hebben uitgekozen 
om dit concert nóg beter tot zijn recht te laten komen. 
Kortom, het wordt een concert om niet snel te vergeten!

 > 15 december, Sint-Juliaankerk Oudergem 
 >  Aanvang concert 16 uur – voorziene einde concert 
18 uur (excl drankje) 

 >  € 27 voor het concert en drankje achteraf (€ 15 
extra voor busvervoer vanuit de verschillende 
opstapplaatsen)

  

Kerstmarkt
Vrij bezoek aan de kerstmarkt van Monschau, een van 
de vele sfeervolle kerstmarkten in Duitsland, dichtbij 
de grens en toch zo anders. Flaneer er door weelderig 
versierde voetgangerszones en winkelcentra en laat je 
inspireren voor je kerstinkopen.

 >  18 december 2021 (busvervoer vanuit Tienen-
Leuven-Zaventem-Brussel-Affligem-Halle-
Vilvoorde)

 > € 18 (busvervoer en begeleiding)

  

DAGUITSTAPPEN ZONDER BUS

Ensor in Oostende
Waar anders dan in Oostende kunnen we ons dicht bij 
de geest van Ensor wanen? En dat doen we vandaag niet 
alleen met een gegidst bezoek aan het recent heropende 
en vernieuwde Ensorhuis. We laten ons ook door Ensor, 
én door onze gids uiteraard, vergezellen op een wandeling 
doorheen zijn stad. Inbegrepen: toegang Ensorhuis 
en gegidst bezoek, lunch, gids Ensorwandeling en 
begeleiding

 > 3 september 2021, 10 tot 16.30 uur
 >  Afspraak aan het station van Oostende of aan het 
Ensorhuis

 > € 38

  

Iedereen Aalst. Iedereen Rubens.
We trekken naar de stad van het carnaval, naar de stad 
van de ‘ajoinen’. We stappen er in de voetsporen van 
bekende Aalstenaars Louis Paul Boon, Dirk Martens, de 
gebroeders Daens en Valerius De Saedeleer. Maar we 



25

PROGRAMMA
CORONA SAFE !

lopen er ook Rubens tegen het lijf. Eerst ontdekken we 
in de Sint-Martinuskerk zijn verborgen kunstparel ‘De 
Pestlijders’ waarna we met ‘Iedereen Rubens’ via mixed 
reality letterlijk meegenomen worden in de creatie van dit 
prachtige schilderij. Inbegrepen: gidsen stadswandeling, 
streekgebonden lunch, rondleiding Sint-Martinuskerk, 
toegang ‘Iedereen Rubens’ en begeleiding

 > 4 november 2021, 10 tot 16.30 uur
 > Afspraak aan het station van Aalst
 > € 40

  

VERBLIJVEN

KORTBEZOEKEN

Het GUM
Heel recent opende het GUM, midden in de Gentse 
Plantentuin en pal om de hoek van het S.M.A.K. en het 
MSK, zijn wetenschappelijke deuren. In het GUM, het 
Gents Universiteitsmuseum, duiken we in het hoofd van de 
wetenschapper. Welke uitdagingen komt zij/hij tegen? Hoe 
gaat zij/hij te werk? Welke ruimte is er voor verbeelding, 
twijfel en falen? We maken kennis met bijzondere 
objecten en verhalen uit een waaier van disciplines, van 
biologie tot archeologie, van etnografie tot geneeskunde. 
Uit de geschiedenis van de wetenschappen, maar ook uit 
hedendaags onderzoek, met een blik op de toekomst. 

 > 17 september 2021, 14 tot 15.30 uur
 > Afspraak aan het GUM, Ledeganckstraat 35, Gent
 > € 16 (toegang en gegidst bezoek)

  

De ateliers van Raveel
Dat Raveel dit jaar 100 jaar zou geworden zijn, is niemand 
wellicht ontgaan. Tal van tentoonstellingen en activiteiten 
brachten de voorbije maanden al hulde aan hem, en ook 
bij ons staat Raveel in de kijker. We zoeken hem op in ‘zijn’ 
Machelen aan de Leie waar we een unieke blik werpen in 
zowel zijn schilders- als in zijn grafisch atelier. Raveel was 
nooit eerder zo dichtbij.

 > 22 oktober 2021, 14 tot 16 uur
 >  Afspraak aan het atelier van Raveel, Hoevestraat 14, Zulte 
 > € 25 (toegang en gegidst bezoek)

  

Expo: Napoleon, de mythe voorbij 
Wie Napoleon moet uitbeelden tijdens een spelletje Pictio-
nary tekent wellicht de kenmerkende steek, het iconische 
hoofddeksel waarmee de Franse generaal zo vaak werd 
afgebeeld. Hoe die originele steek er precies uitziet, kun-
nen we nu zelf gaan controleren in de expo’ Napoleon, de 
mythe voorbij’. Samen met zo een 300 originele voorwer-
pen en getrouwe kopieën van enkele kostuums, vertellen 
ze het bijzondere verhaal van Napoleon Bonaparte.

 > 19 november 2021, 10 tot 12.30 uur
 > Afspraak in het Station Luik-Guillemins
 > € 19 (toegang expo en gegidst bezoek)

© Michaël Mariën - degentsemusea.be

© www.routeyou.com/nl-be/location/view/48825642/atelier-roger-raveel
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Expo: blik op oneindig
Centraal in deze tentoonstelling, staat de oerknal, in 
1931 geformuleerd door de Leuvense wetenschapper 
en priester Georges Lemaître. Deze expo brengt ons dan 
ook helemaal terug naar die oorsprongsgedachte die 
vanuit religie en religieuze beleving onder de loep wordt 
genomen. Welke plaats heeft de mens binnen het grote 
kosmologische verhaal? En wat is zijn oorsprong? Hoe 
komen religieuze verhalen en denkbeelden als de Hof van 
Eden, de Toren van Babel ... tegemoet aan dat verlangen? 
En hoe verklaart de mens de schepping van de wereld en 
zichzelf? Maar ook, wat met het einde? Een expo die zeker 
en vast stof tot nadenken opwerpt!

 > 19 januari 2021, 14 tot 15.30 uur
 > Parcum, Abdij van Park 7, Leuven
 > € 15 (toegang expo en gegidst bezoek)

  

KUNST EN CREATIE 

KUNST ONDER DE LOEP
Elke laatste donderdag van de maand gaan we samen ge-
durende anderhalf uur op ontdekking in de wonderlijke we-
reld van de kunstgeschiedenis. Praat je graag? Of luister je 
liever? Wees allen welkom en neem samen kunst onder de 
loep. Zo nemen we jullie mee in de symboliek van Marcel 
Broodthaers, naar Yves Klein die dacht dat hij kon vliegen, 
naar Dali en zijn obsessie met geld en bloemkolen en ont-
rafelen we misschien wel het mysterie rond Mark Rothko.

 >  Zaal Sacco & Vanzetti, Zuidstraat 118, Brussel & 
digitaal

 >  28 oktober, 25 november, 16 december, 27 januari 
Maak je keuze tussen 10 of 19 uur 

 > € 5 per sessie

CREATIEF ATELIER

Creatief zelfportret
In 2 lessen leer je hoe je een zelfportret kan maken. Van de 
opbouw van een gezicht tot de uitwerking van de basis en 
het herkenbaar maken van het gezicht en het aanbrengen 
van schaduwen.

 > 6 en 12 december van 10 tot 13 uur
 > Spiegelzaal, Zuidstraat 118, 1000 Brussel
 >  € 30 – € 18 per les (alleen potloden zelf mee te brengen)

  

Perspectief tekenen
In 3 lessen leer je hoe je een ruimte opbouwt, een figuur 
of een gebouw tekent en kom je alles te weten over boven-
en onderaanzichten.

 > Spiegelzaal, Zuidstraat 118, 1000 Brussel
 > 10, 17 en 24 januari van 10 tot 13 uur
 >  € 40 voor de volledige reeks  
€ 15 per les (alleen potloden zelf mee te brengen)
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EDUCATIEF PLUS 

Valpreventie 
Valongevallen zijn jammer genoeg een belangrijk 
probleem bij ouderen. Het letsel dat daarbij opgelopen kan 
worden heeft immers veel impact op de zelfredzaamheid, 
het langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van leven. 
Gerichte valpreventie is daarom van groot belang. Samen 
met de mensen van ons Regionaal Dienstencentrum 
bekijken we hoe we vallen kunnen voorkomen maar ook 
op welke manier onze thuiszorgdiensten hierin zowel 
technisch als informatief kunnen ondersteunen. EXTRA: 
we combineren dit infomoment telkens met een lunch en 
een activiteit in de buurt. Wie hier ook bij wil zijn, kan zich 
hiervoor extra inschrijven!

 >  25 oktober, Liedekerke met als extra: koffie – en 
chocoladetasting ism Oxfam Wereldwinkel 
 8 november, Leuven met als extra: rondleiding in de 
M-schatkamer in de Sint-Pieterskerk 
 22 november, Halle met als extra: rondleiding in de 
Sint-Martinusbasiliek 
 29 november, Aarschot met als extra: 
beeldenwandeling door de stad

 >  10-12 uur (lezing); 12-16.30 uur (incl. lunch en degustatie)
 >  Gratis: infomoment en koffie 
Extra: € 28 voor lunch en activiteit

WANDEL JE FIT
6 SEPTEMBER 2021

 >  GENT, grootse natuur 
in de rand van de 
Arteveldestad – 6,3 km

 >  Start op de parking van 
het milieucentrum de 
Bourgoyen

20 SEPTEMBER 2021
 >  GRIMBERGEN, 
Gravenboswandeling – 
6,1 km

 >  Start aan de 
Lourdesgrot

4 OKTOBER 2021
 >  BIERBEEK, 
Schavaaiwandeling – 
7,8 km

 >  Start aan de Sint-
Hilariuskerk

18 OKTOBER 2021
 >  ZOUTLEEUW, 
Bethaniawandeling – 
8,1 km

 >  Start aan het Oud 
Hospitaal

8 NOVEMBER 2021
 >  DUISBURG, Serristen-
wandeling – 8 km

 >  Start aan Pachthof 
Stroykens 

22 NOVEMBER 2021
 >  LONDERZEEL, Het 
middelpunt van 
Vlaanderen – 8,5 km

 >  Start aan de Sint-
Amanduskerk 

6 DECEMBER 2021
 >  KAPELLE-OP-DEN-
BOS, Kapellewandeling 
– 8 km

 >  Start op het marktplein

20 DECEMBER 2021
 >  KORTENAKEN,  
Liefkensrodewandeling 
– 5,3 km

 >  Start aan de Sint-
Amorkerk

Alle wandelingen starten 
om 13.30uur
2 euro/wandeling –  
(voor de begeleiding en 
verzekering)

  

SPORT & EDUCATIEF PLUSBEWEGING
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YOGA 

YOGAWANDELING IN HET PARK VAN WOLUWE
In het prachtige Woluwepark nemen we je mee voor een 
‘zachte’ wandeling. 

 > Park van Woluwe
 > 14 oktober, van 11 tot 12 uur
 > € 12

  

OEFENINGEN VOOR NEK, RUG EN SCHOUDERS
Meestal zijn we ons niet bewust van onze houding; je rug 
wordt bol en je hoofd gaat meer hangen. Hierdoor raken 
de spieren bij je rug, nek en schouders overbelast. Om 
dit tegen te gaan zijn naast bewustwording en een goede 
houding, beweging en yoga ideaal om de spieren en 
gewrichten weer soepel te maken.

 >  Zaal Morgenrood, Mechelsestraat, Leuven
 >  9, 16, 23 en 30 november en 7 december, 10.30-11.45
 >  € 59 voor de volledige reeks

  

GENTLE YOGA 
Gentle yoga is een milde vorm van yoga voor mensen 
met chronische klachten, pijn of spanning en werkt 
met eenvoudige houdingen die aangepast worden aan 
ieders mogelijkheden door het gebruik van kussens, 
bolsters of een stoel. Daarnaast komen ademoefeningen, 
ontspanningsoefeningen en meditatie aan bod.

 > Zaal Nelson Mandela, Lemonnierlaan, Brussel
 >  11, 18 en 25 januari en 1 en 8 februari 2022, van 
10.30 tot 11.45

 > € 59 voor de volledige reeks

HEALING YOGA
 > Espace Beltrane, Sint-Lambrechts-Woluwe
 >  Wekelijks op woensdag van 10.30 tot 11.45  
vanaf 8 september t.e.m. 8 december

 > € 125 

  

GYMNASTIEK

ONDERHOUDSGYM
Klassieke stretch en krachtoefeningen om conditie, 
lenigheid en kracht te onderhouden en eventueel te 
verbeteren. 

 > Oratoriënhof, Mechelsestraat, Leuven
 >  Om de twee weken op woensdag vanaf 15 
september t.e.m. 22 december, van 11 tot 12 uur

 > € 80 voor de volledige reeks (8 lessen)

  

DANS

START TO MOVE AGAIN 
Door middel van beweging en stretching op een zachte 
manier en in beperkte groep werken aan je conditie 
waardoor je je (terug) goed in je lichaam voelt. Bewegen 
op muziek! Ben je niet zeker of dit iets voor jou is maar 
wil je het wel eens proberen? Kom het dan uittesten en 
aanvoelen op onze GRATIS PROEFLES op 10/09.

 > Zaal Nelson Mandela, Lemonnierlaan, Brussel
 >  Wekelijks op woensdag van 17 september t.e.m.  
17 december, van 11 tot 12 uur

 > € 59 voor de volledige reeks
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PROGRAMMA
CORONA SAFE !

S-PLUS? WIE ZIJN WIJ?
… Plussers met pit
S-Plus is een seniorenver-
eniging met een ruim aan-
bod voor pittige plussers. 
… Kies helemaal zelf!
Wil je even weg uit de druk-
te? Dan hebben we zeker 
wat voor jou in ons aanbod. 

Lezing Bleri Leshi  
“Wat na Corona ?” 

 > Zaal Bosveld, Machelen
 > 29 september, 19-20.30 u. 
 > € 5 voor leden
 > € 10 voor niet-leden

 

Lezing Bleri Leshi  
“Wat na Corona ?” 

 >  Sacco & Vanzetti, Brussel 
 > 1 oktober, 10.30-12 u.
 > € 5 voor leden
 > € 10 voor niet-leden

 

Een waardig levenseinde 
voor iedereen en 
patiëntenrechten door 
Kris Van De Gaer van LEIF  

 > Zaal Molenborre, Halle
 > 5 oktober, 14-16 u.
 >  € 5 voor leden 
 > € 10 voor niet-leden

Een waardig levenseinde 
voor iedereen en 
patiëntenrechten door 
Linde Vande Casteele  
van LEIF 

 > FSMB, Vilvoorde
 > 12 oktober, 14-16 u.
 >  € 5 voor leden
 > € 10 voor niet-leden

 

Uiteenzetting pensioenen 
door Minister Karine 
Lalieux (ov)

 >  Sacco & Vanzetti, Brussel 
 > Brussel 
 > 29 oktober, 10-12 uur
 > Gratis

 

Religie en design in Gent 
 > Daguitstap in Gent
 >  2 november, diverse 
opstapplaatsen

 >  € 40 voor bus, lezing 
door Imam Khalid 
Benhaddou en bezoek 
El-Fathmoskee en 
lunch –  € 54 inclusief 
designmuseum met gids

 

Seniorenfeest 
Anderlecht 

 > Gemeenteschool
 >  4 november, 14-17 u. 
12 (show en vieruurtje)

 >  Artiesten: Sabine en 
Les Folles de Gand

 

Gastronomische 
tweedaagse Domein 
Westhoek 

 > Oostduinkerke
 > 11 en 12 november
 >  € 185 voor leden en 
€ 235 voor niet-leden

 

Help je S-Plus Brabant vzw 
voelschorten maken voor 
dementerende bejaarden ?
Een voelschort is een schort 
of een stuk stof met daarop 
enkele materialen genaaid 
die de zintuigen prikkelen, 
zoals kleurrijke linten, belle-
tjes, knopen in verschillende 

vormen en zo meer. S-Plus 
wil graag aan zoveel mo-
gelijk woon- en zorgcentra 
in onze regio voelschorten 
schenken. Hiervoor hebben 
we jullie hulp nodig. Om deze 
voelschorten te maken, heb 
je geen grote naaivaardig-
heid nodig, enkel creativiteit 
en wat stofjes, zakdoeken, 
handdoeken, knoopsgate-
nelastiek met verschillende 
vormen knopen, parels, wol, 
pompons enz. 

Heb je interesse in ons aan-
bod of zie je het zitten om 
een voelschort te maken? 
Neem dan gerust even met 
ons contact op!

SAMEN MET S-PLUS

Meer info en inschrijvingen : stuur een mail naar 
brabant@s-plusvzw.be of bel naar 02 546 15 92 

Je kan ons ook vinden op www.s-plusvzw.be 
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S’ACADEMIE  
PRAKTISCH
Busvervoer: opstapplaatsen voor daguitstappen
(minimaal 10 personen per opstapplaats)
>  Tienen: parking Houtemveld (sporthal Tienen)
>  Leuven: Diestsepoort
>  Rotselaar: Aarschotsesteenweg aan de rotonde
>  Brussel: parking Koning Boudewijnstadion  

(Houba De Strooperlaan)
>  Halle-GB: Demaeghtlaan 12
>  Zaventem: parking zwembad  

(Hector Henneaulaan)
>  Vilvoorde: voorkant station (aan de rotonde)
>  Affligem: carpoolparking (Molenstraat)

Lid zijn van S’academie vzw betekent:
> nieuws krijgen over ons aanbod;
> deelnemen aan voordelige activiteiten en reizen;
> verzekerd zijn tijdens onze activiteiten.

Vuistregels om in te schrijven voor activiteiten 
Wij aanvaarden enkel schriftelijke inschrijvingen 
door middel van de inschrijvingsfiche op p. 31. De 
fiche moet gedateerd en ondertekend zijn. Je kunt ze 
opsturen naar S’Academie vzw, Mussenstraat 17-19, 
1000 Brussel, faxen naar 02 546 14 54 of mailen naar 
sacademie.vzw@fsmb.be. 

Na je inschrijving ontvang je een bevestiging met 
een volledig overzicht van de activiteiten waaraan je 
wenst deel te nemen en het te betalen deelnamegeld. 
Elke activiteit dient onmiddellijk betaald te worden. 
Terugbetalingen gebeuren enkel op voorlegging van 
een medisch attest, opgesteld voor de aanvang van de 
activiteit. 3 euro is evenwel, en ongeacht de reden van 
annulering, definitief verworven voor de organisatie en 
dit ter dekking van de administratiekosten. De week 
voor het vertrek worden geen terugbetalingen meer 
toegestaan, wat ook de reden mag zijn.

JE LIDKAART IS  
GELD WAARD!
Lid zijn van S’Academie heeft zo zijn 
voordelen. Dankzij enkele interessante 
samenwerkingsverbanden krijg je 
op simpel vertoon van je lidkaart van 
S’Academie bepaalde kortingen of 
voordelen. 

Seniorennamiddagen Kinepolis Leuven
Elke tweede dinsdag van de maand krijg je de kans 
om een topfilm te ontdekken gevolgd door koffie/thee 
en gebak. Deze voorstellingen zijn voorbehouden aan 
55+’ers. Op vertoon van je lidkaart van de Socialis-
tische Mutualiteit Brabant betaal je 9,70 euro i.p.v. 
11,30 euro.

Thermen Tadema in Halle 
Ninoofsesteenweg 661, 1500 Halle / 02 361 10 20
>  Toegang thermen gedurende een hele dag: € 14

>  Toegang thermen en aquagym op maandag, 
dinsdag en donderdag: € 18 

>  Speciaal tarief jaarabonnement: € 400 i.p.v. € 460





Plak hier een roze klever 
(enkel voor leden van de fsmb)

INSCHRIJVINGSFICHE
LID WORDEN
Ik wil lid worden van  
S’Academie vzw:

Naam:

..................................................

Voornaam:

..................................................

Adres:

..................................................

..................................................

Telefoonnummer:

..................................................

Gsm-nummer:

..................................................

E-mailadres:

..................................................

Geboortedatum:

..................................................

Daguitstappen met bus
O La Biomista en het Glazenhuis ..../09/21 Opstapplaats: ...   Aantal personen:….
O Voorstelling reizen   12/10/21 Opstapplaats: ... Aantal personen:…
O Bijzonder Oudenaarde  ..../11/21 Opstapplaats: ...   Aantal personen:….
O Kerstconcert   15/12/21 Opstapplaats: ... Aantal personen:…
O Kerstmarkt Monschau  18/12/21  Opstapplaats:… Aantal personen:...

Daguitstappen zonder bus
O Ensor in Oostende  03/09/21 O Afspraak station  
   O Afspraak Ensorhuis Aantal personen:
O Iedereen Aalst. Iedereen Rubens 04/11/21  Aantal personen:

Meerdaagse verblijven
O Reisvoorstelling   O Aanbod najaar 2021  O Vakantiebrochure 2022

Kortbezoeken
O Het GUM  17/0921  Aantal personen:
O De ateliers van Raveel  22/10/21  Aantal personen:
O Expo Napoleon  19/11/21  Aantal personen:
O Expo Blik op oneindig  19/01/22  Aantal personen:

Wandel je fit
O Gent  06/09/21  Aantal personen:
O Grimbergen  20/09/21  Aantal personen:
O Bierbeek  04/10/21  Aantal personen:
O Zoutleeuw  18/10/21  Aantal personen:
O Duisburg  08/11/21  Aantal personen:
O Londerzeel  22/11/21  Aantal personen:
O Kapelle op den Bos  06/12/21  Aantal personen:
O Kortenaken  20/12/21  Aantal personen:

Yoga
O Yogawandeling  14/10/21 Park van Woluwe Aantal personen:
O Oefeningen nek, rug, schouders reeks van 5 Leuven Aantal personen:
O Gentle yoga  reeks van 5 Brussel Aantal personen:
O Healing yoga  wekelijks Sint-Lambrechts-Woluwe Aantal personen:

Dans je fit
O Start to move again wekelijks Brussel O Gratis proefles Aantal personen:

Gymnastiek
O Onderhoudsgym wekelijks Leuven  Aantal personen:

Educatief – kunst en creatie
O Kunst onder de loep O 28/10/21 O 10 uur O 19 uur Aantal personen: O Digitaal O Brussel
 O 25/11/21 O 10 uur O 19 uur Aantal personen: O Digitaal O Brussel
 O 16/12/21 O 10 uur O 19 uur Aantal personen: O Digitaal O Brussel
 O 27/01/22 O 10 uur O 19 uur Aantal personen: O Digitaal O Brussel 

Educatief  – creatief atelier
O Perspectief tekenen drie lessen Brussel
O Zelfportret tekenen twee lessen Brussel 

Educatief Plus
O Valpreventie  O 25/10/21 O 08/11/21 O 22/11/21 O 29/11/21
 O Lezing  Aantal personen:
 O Lunch en activiteit Aantal personen:

Ondergetekende verklaart te hebben kennisgenomen van de 
algemene voorwaarden, die op eenvoudig schriftelijk verzoek kunnen 
worden bekomen, en deze integraal en zonder enig voorbehoud te 
aanvaarden. Ondergetekende verklaart de nodige betalingen te zullen 
uitvoeren, onmiddellijk na ontvangst van de bevestiging.

Voornaam en naam:                 Telefoonnummer:

Lidnummer S’Academie:                Handtekening :

E-mailadres:

Aantal personen:

Stuur de ingevulde inschrijvingsstrook 
naar S’Academie vzw
Mussenstraat 17-19,  
1000 Brussel 

Vermeld zeker je e-mailadres indien je er een hebt. Dit vergemakkelijkt onze werking en zorgt tevens 
voor een vlottere en directere communicatie.



HEB JE ADVIES NODIG?
  Maak gebruik van ons online contactformulier of 
contacteer ons via 02 506 96 11.

  Bezoek een van onze kantoren. Raadpleeg onze ope-
ningsuren op www.fsmb.be/nl/vind-een-kantoor.
  Maak een afspraak met een van onze raad-
gevers door te surfen naar www.fsmb.be/ 
nl/afspraak-online, contact op te nemen met het kan-
toor van jouw keuze of te bellen naar 02 506 96 11.

HEB JE EEN VRAAG?
  Onze website, www.fsmb.be staat boordevol in-
formatie over onze voordelen en diensten. Daar-
naast vind je er ook heel wat info over de ziek-
te- en invaliditeitsverzekering en uiteenlopende 
gezondheidsthema’s.

  Schrijf je in op onze maandelijkse newsletter om 
op de hoogte te blijven van nieuwigheden.
  Maak gebruik van ons online contactformulier of 
contacteer ons via 02 506 96 11.

REGEL JE FORMALITEITEN
  Je kunt je zorgattest in de brievenbus van je kan-
toor deponeren.
  Onze interactieve terminals zijn van 7 tot 21 uur 
toegankelijk in een aantal kantoren. Je kunt er 
onder meer roze identificatieklevers en attesten 
afdrukken.
  Op e-Mut kan je je dossier raadplegen, je terug-
betalingen controleren, documenten downloa-
den ... allemaal via je computer.
  Bel de klok rond naar onze Phone mut op 02 502 
52 50 om roze identificatieklevers, de Europese 
ziekteverzekeringskaart enz. te bestellen.

LID WORDEN!
Ben je nog geen lid van de Socialistische Mutualiteit 
Brabant? Vul ons online inschrijvingsformulier in op  
www.fsmb.be, kom langs in een van onze talrijke 
kantoren of contacteer ons op het nummer 02 506 
96 11. Wij doen dan al het nodige voor jou!

Tot jouw dienst


