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Deze rubriek biedt een kort overzicht van de laatste nieuwigheden
van ons ziekenfonds en de ziekteen invaliditeitsverzekering.

een chronische ziekte

Chronische pijn is een en-en verhaal. Zowel het fysieke als het
mentale speelt een belangrijke rol. Hierdoor zal ook de pijnbe
strijding meerdere invalshoeken hebben. Lees hier meer over
de impact en de mogelijke oplossingen bij chronische pijn.

14 RUGPIJN?

12 Wat is

endometriose?

BLIJF IN BEWEGING!

Endometriose is een chronische ziekte waarbij het baarmoederslijmvlies ook
buiten de baarmoeder begint te groeien.
Deze ziekte was lange tijd onbesproken,
maar heeft de laatste tijd enorm aan aandacht gewonnen. De symptomen kennen
heel wat gradaties tot op het moment
waarop een gewoon leven leiden onmogelijk wordt. Maar wat kan je eraan doen?

Lagerugpijn, is de medische term
voor pijn in de onderrug ter hoogte van de lendenwervels. Dit is de
meest voorkomende vorm van rugpijn, is meestal niet ernstig, en kan
op elke leeftijd voorkomen. Om pijn
in de rug te voorkomen, moet je goed
voor je rug zorgen! Hier zijn enkele
tips om je rug in topvorm te houden.

We garanderen dat onze vzw’s alle nodige maatregelen hebben genomen om te voldoen
aan de veiligheidsnormen met betrekking tot COVID-19.
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Het koude weer, het vroeger donker worden, het gebrek aan vitamine D …
het kan ons als mens weemoedig maken. Tijdens deze periode kan je last
hebben van een winterdepressie. Toch zijn er een aantal hulpmiddeltjes
waarmee jij de treurige wintermaanden kan doorstaan.
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EDITO

onredelijke. Dat is een baken in het beleid van ons ziekenfonds
zowel intern als extern.
De actoren van de sociale bescherming - waaronder ons ziekenfonds - moeten alert, krachtig optreden bij elke vorm van ongewenst gedrag dat tot doel of gevolg heeft dat de waardigheid
van een persoon wordt aangetast. Dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt
gecreëerd. Dit betekent andermaal dat we ons inleven in de
“andere”. Dat we het eigen handelen, waaronder begrepen ook
ons handelen in de samenleving, in dit opzicht kritisch toetsen
vanuit het standpunt van de “andere”.

I

edereen telt mee voor de Federatie van Socialistische
Mutualiteiten van Brabant: iedereen heeft recht op gelijke
kansen in onze samenleving. Ons ziekenfonds is sociaal en
maatschappelijk geëngageerd en draagt in zijn dienstverlening
en aanbod de kernwaarde solidariteit hoog in het vaandel.

Een streven, een verlangen naar sociale rechtvaardigheid en
de afwezigheid van racisme en discriminatie, moet juridisch
gebetonneerd en afdwingbaar zijn. Als we er dieper over nadenken voelt het onwennig dat de antiracismewet uiteindelijk
zo jong is. Veertig jaar, dat is grofweg “maar” een generatie.
Dat wil ook zeggen dat we niet mogen aannemen dat het verwerpen van racisme en discriminatie als vanzelfsprekend geïntegreerd is door iedere deelnemer aan onze samenleving.
De scherpe waarnemer ziet helaas dagelijks voorbeelden,
illustraties. Met elke nieuwe generatie zal zorg moeten besteed worden aan het groeiproces waarin bewust wordt ingezet
op het elimineren van verwerpelijke projecties op de “andere”.

Met een terugblik naar de vroege jaren 80 van de vorige eeuw
is het terecht de antiracismewet te erkennen als een mijlpaal,
een belangrijke en noodzakelijke stap in de strijd tegen racisme
en discriminatie in hun verschillende verschijningsvormen. De
parlementsleden die - intussen 40 jaren geleden - zorgden voor
het tot stand komen van deze voor onze rechtsstaat fundamentele wet, komt een zeer grote verdienste toe. Bravo! Met de af
stand van jaren en in het bewustzijn dat racisme en discriminatie
steeds om de hoek loeren en nimmer als afgeserveerd kunnen
beschouwd worden, is een actief memoreren bij gelegenheid
van de verjaardag van de antiracismewet een initiatief dat we
graag steunen. Het leidt tot een reflectie over onze samenleving
en heeft de verdienste dat het middenveldorganisaties verplicht
zich tegenover dit zo belangrijke thema te oriënteren in hun
actuele werking.

Als we de blik buiten de landsgrenzen werpen - en we hoeven
Europa nog niet eens te verlaten - is discriminatie op grond
van ras, huidskleur, etnische afstamming niet iets waarmee af
gerekend is. Verre van.
Is de samenleving vrij van segregatie? Black lives matter?
Flakkert nationalisme niet onderhuids in onze eigen Belgische
samenleving?

Ons ziekenfonds wil in de strijd tegen racisme en discriminatie steeds herkenbaar zijn als steun voor al diegenen die in de
samenleving geconfronteerd worden met vormen van racisme
en discriminatie. Het gaat niet enkel over het debat op het publieke forum. Wij willen door onze dagelijkse werking bewust
bijdragen aan een warme verbindende samenleving die elke
vorm van racisme en discriminatie bant. Onverschrokken, ob
stinaat, niet bang voor de contramine, met eisen, met willen,
met ons te identificeren met iedere “andere”.

Het is beladen, misschien overtrokken om dit te durven denken,
zou het voluntarisme waarmee de antiracismewet veertig jaren
geleden tot stand kwam, vandaag nog even sterk ingebed zijn
in onze parlementaire democratie? Zijn we daarentegen geen
getuigen van verbrokkelende solidariteit in de samenleving? En
is brede solidariteit dan niet precies de maatschappijvorm die
we nodig hebben om schouder aan schouder te strijden tegen
iedere uiting van racisme en discriminatie?
We wensen de lezer alvast te bevestigen dat ons ziekenfonds
zich hiertoe verder zal inspannen.

Tegenover chaos en willekeur stelt onze maatschappij een sociaal contract als evenwichtssysteem. Een systeem, gebaseerd
op waarden en afspraken die overeenkomstig de menselijke
waardigheid dienen te zijn. Een sociaal contract dat we vorm
geven als een model van integratie en eliminatie: integratie van
het sociaal rechtvaardige, eliminatie van het ongewenste en

Hans Heyndels
algemeen secretaris
5 november 2021
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NEWS

Een goede
gezondheid
voor iedereen!

HUUR EEN ZIEKENHUISBED, ALTERNERENDE
MATRAS, ENZ. Verbeterd voordeel!
Ons ziekenfonds neemt 50% van de kostprijs op zich
wanneer je een ziekenhuisbed, alternerende matras, tillift met draagdoek en andere bedbenodigdheden huurt
in onze Medishop.

NIEUW IN 2022
De Socialistische Mutualiteit Brabant bereidt haar aanbod van voordelen uit om ieders toegang tot de gezondheidszorg te garanderen.

DENTIMUT FIRST
Volledige terugbetaling van het remgeld voor:
> raadplegingen en preventieve behandelingen
bij de tandarts;
> raadplegingen en controlebezoeken bij
de orthodontist;
> orthodontische onderzoeken/adviezen;
> vroege orthodontie (vóór de leeftijd van 9 jaar).

Voor slechts € 7 per maand kan je van
meer dan 70 voordelen en diensten
genieten van de Socialistische Mutualiteit
Brabant. Bekijk al onze voordelen en
diensten op www.fsmb.be.

Andere tussenkomsten
> Verhoogde tussenkomst voor tandbeugels: tot
€ 1.050 (voor klassieke orthodontiebehandeling
begonnen vóór de leeftijd van 15 jaar)
> Verhoogde tussenkomst voor een hazenlip,
dysmorfie en andere specifieke aandoeningen:
tot € 1.450
> tandprotheses: tot € 175 (1x/7jaar)
> tandimplantaten: tot € 175 (1x/7jaar)

WAT ZIJN DE GEVOLGEN ALS JE
NIET BETAALT?

Als je je bijdragen niet betaalt, kan je geen gebruik
maken van onze voordelen en diensten en loop je het
risico uitgesloten te worden van onze aanvullende
verzekering, de Hospimut (Plus) en Dentimut Plus
verzekeringen, zelfs als je beslist om van ziekenfonds
te veranderen.

JOETZ BRABANT Verbeterd voordeel!
> Verblijven: tot € 30/dag (max. 8 dagen/verblijf)
>N
 ieuw! Opleiding animator: tussenkomst tot
€ 200/opleidingsjaar

Onder voorbehoud van goedkeuring door de Controledienst voor de ziekenfondsen.

SPORTKAMP Verbeterd voordeel!
Bij deelname aan een sportkamp van Sport Vlaan
deren, de Sportdienst van de Vlaamse Gemeenschaps
commissie, de organisatie ADEPS of een vereniging
erkend door één van de voornoemde organisaties, een
onderwijsinstelling, stad of gemeente komen wij tot
€ 37,50 tussen in de kosten (€ 7,50/dag).
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Download nu de
nieuwe FSMB
e-Mut app!
Zo kan je jouw dossier nog

ANTIBIOTICA,
NIET ZONDER
RISICO’S

makkelijker beheren.

Antibiotica hebben de medische wereld enorm ver
anderd. Dankzij hun ontwikkeling kunnen infecties
door bacteriën radicaal bestreden worden. Maar er is
een keerzijde aan deze medaille. Door overmatig en
onnodig gebruik, worden bacteriën steeds resistenter
tegen antibiotica. Er zijn zelfs bacteriën die resistent
zijn tegen alle antibiotica. Dit houdt enorme gevaren
in voor onze gezondheid. Zo kunnen ernstige ziektes
minder effectief bestreden worden en worden operaties steeds risicovoller. Daarnaast vallen antibiotica
ook nuttige of onschadelijke bacteriën aan. Hierdoor kunnen ze heel wat nevenwerkingen veroorzaken, zoals allergieën, diarree, maagproblemen, verminderde eetlust en schimmelinfecties. Wil je meer
informatie over antibiotica? Ga dan naar
www.gebruikantibioticacorrect.be/nl.

WORD ANTIBIOTIC GUARDIAN!
We weten nu dat bacteriën steeds resistenter worden tegen huidige antibiotica, dit vanwege overmatig
en foutief antibioticagebruik. Help ons de strijd aan te
gaan tegen overmatig antibioticagebruik en word Antibiotic Guardian! Kies zelf op www.antibioticguardian.
com/dutch met welke eenvoudige belofte jij je wil inzetten voor het beter gebruik van antantibioibiotica en
nodig anderen uit om hetzelfde te doen.
Apple en App Store zijn handelsmerken van Apple Inc.
Google Play en het logo van Google Play zijn handelsmerken
van Google LLC.

Antibiotic Guardian ondersteunt de UK Antimicrobial Resistance Strategy, de Europese Anti
bioticadag (18 november) en de Internationale Antibioticaweek en krijgt steun van de
Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid (BAPCOC).
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DE MAF

DE SOCIALE MAF
De sociale MAF geldt alleen voor wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming en:
> voor zijn of haar personen ten laste;
> voor zijn/haar echtgeno(o)t(e) of diens personen ten laste.
Die MAF treedt in werking zodra het bedrag aan wettelijke
remgelden (het gedeelte van het wettelijk tarief dat je nog
moet betalen na terugbetaling door het ziekenfonds) voor
de gezondheidskosten 487,08 euro per jaar bedraagt.

DE MAF VOOR KINDEREN (JONGER DAN 19 JAAR)
Deze MAF treedt in werking zodra de remgelden voor het
kind 703,56 euro per jaar bereiken.

AL GEHOORD VAN
DE MAF?

WELKE SOORTEN UITGAVEN TELLEN
MEE VOOR DE MAF?
> De erelonen voor geneesheren, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, logopedisten enz.
>
Technische verstrekkingen (röntgenfoto’s, chirurgische ingrepen, technische onderzoeken,
labotesten enz.).
>
Geneesmiddelen die vallen onder de terug
betalingscategorieën A, B en C en de kosten
voor magistrale bereidingen (geneesmiddelen
bereid door de apotheek), de radiofarmaceutica
en het remgeld voor het griepvaccin (alleen voor
personen van 50+ en bepaalde personen die aan
een chronische ziekte lijden).
> De kosten voor ziekenhuisopname: het geneesmiddelenforfait, alsook de persoonlijke tegemoetkoming in de dagprijs voor een ziekenhuisopname (maximaal 12 maanden voor een
opname in een psychiatrisch ziekenhuis).
> Enterale voeding (toediening van voedingsstoffen
in het spijsverteringskanaal met een sonde) voor
kinderen jonger dan 19 jaar.
>
De kosten voor levering en veiligheidsmarges
voor implantaten.
>
Eigen aandeel voor endoscopisch en viscero
synthesemateriaal.

WAT IS DE MAF?
De Maximumfactuur (MAF) is een systeem dat de uit
gaven voor gezondheidszorg van je gezin binnen de perken
houdt. Als de medische kosten (van jou en je gezinsleden)
die je na de tegemoetkoming van de ziekteverzekering zelf
moet betalen in de loop van het jaar een maximumbedrag
bereiken, betalen wij de kosten die daar nog bijkomen
volledig terug.

VOOR WIE GELDT DE MAF?
DE MAF OP BASIS VAN HET INKOMEN
Alle gezinnen kunnen recht hebben op de inkomens-
MAF. Het plafond van het remgeld om voor de MAF in
aanmerking te komen, hangt af van het jaarlijkse netto
gezinsinkomen.
Inkomensschijven voor de bepaling van de MAF 2021

Gezinsinkomen

Remgeld

van 0,00 tot 19.420,20 EUR

487,08 EUR

van 19.420,21 tot 29.854,92 EUR

703,56 EUR

van 29.854,93 tot 40.289,68 EUR

1.082,40 EUR

van 40.289,69 tot 50.289,65 EUR

1.515,36 EUR

vanaf 50.289,66 EUR

1.948,32 EUR

WAT MOET JE HIERVOOR DOEN?
Je hoeft niets te doen. Wij houden je medische kosten bij
en wanneer die het maximumbedrag voor het betreffende
jaar overschrijden, betaalt jouw ziekenfonds ze automatisch één keer per maand terug. Zelf hoef je dus niets te
ondernemen. Bij een eerste terugbetaling in het kader van
de MAF ontvang je een attest.

UITBREIDING VAN DE MAF
Personen die gedurende 2 opeenvolgende jaren meer
dan 477,54 euro aan remgeld hebben betaald, worden
beschouwd als chronisch zieken. Hun plafondbedrag
wordt met 108,24 euro verlaagd.
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LEVEN MET
EEN CHRONISCHE ZIEKTE

Chronische pijn is een en-en verhaal. Zowel het fysieke als het mentale speelt een belangrijke rol.
Hierdoor zal ook de pijnbestrijding meerdere invalshoeken hebben. Lees hier meer over de impact
en de mogelijke oplossingen bij chronische pijn.
WAAROM MOETEN WE PIJN HEBBEN?

ACUTE VERSUS CHRONISCHE PIJN

Waarom moeten mensen pijn hebben? Vele mensen dromen van een pijnvrij leven, maar leven zonder pijn is niet
meteen de beste oplossing. Pijn heb je meestal om een
goede reden en dient als een waarschuwingssignaal. Om
die reden wordt pijn ook wel de ‘stem’ van het lichaam
genoemd.

In het lichaam zitten overal pijnreceptoren. Bij acute pijn
zullen deze receptoren dat opvangen en via zenuwen en
ruggenmerg een signaal naar de hersenen sturen. Op
dat moment zal je de pijn voelen. Wat meestal nuttig
is aangezien we door pijn weten wanneer ons lichaam
in gevaar is. Als je bijvoorbeeld je hand tegen een te
warme pan houdt, kan je weefselschade oplopen. Op dat
moment worden er dan signalen verzonden zodat je je
hand weg zal trekken om verdere schade te voorkomen.
Eenmaal het gevaar geweken is, kan het genezings
proces starten.

Pijn is objectief en subjectief.
→ Het objectieve element kan vastgesteld worden, zoals
weefselbeschadiging (bv.: een wonde of infectie).
→ Het subjectieve element hangt vast aan onze gevoelens
en heeft geen rechtstreeks verband met het (dreigend) letsel, maar wordt er meestal wel door beïnvloed. Een klein
letsel kan veel pijn doen en een groot letsel kan weinig pijn
veroorzaken. Hetzelfde letsel zal ook bij andere personen
meer of minder pijn doen.
Hieruit kan afgeleid worden dat pijn veel meer is dan de
lichamelijke beschadiging die vastgesteld kan worden.

Bij chronische pijn ligt dat helemaal anders. In dat geval
blijven je hersenen signalen ontvangen en kan het systeem
overgevoelig worden. Daardoor kan het zijn dat de pijn die
je voelt geen direct verband meer heeft met het letsel zelf.
Heb je na 3 maanden nog altijd last van dezelfde pijn? Dan
kan er gesproken worden over chronische pijn.
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CHRONISCHE
PIJN

HOE JE PIJN VOELT
Heel wat verschillende factoren bepalen hoe iemand pijn
voelt:
> Het stimuleren van andere zenuwen door over je pijne plek
te wrijven. Dit kan de pijn verminderen.
> De betekenis die pijn krijgt. Dit hangt ook af van de cultuur
waarin je leeft. Bij ons wordt pijn eerder als iets negatiefs
beschouwd.
> Je persoonlijke ervaringen van pijn en reactie hierop vanuit
je omgeving.
> Een aantal factoren die een negatief effect hebben en zeer
gekend zijn: angst, conflicten, depressie en stressfactoren.

Door chronische pijn zal het dagelijkse leven een nieuwe
wending krijgen. De gevolgen zijn talrijk en brengen vaak
nog heel wat andere gevolgen met zich mee zoals slaapstoornissen, vermoeidheid en gemoedsstoornissen.

BEHANDELING
Als alle mogelijkheden op beterschap niet geholpen hebben, komen mensen terecht bij het pijncentrum. Daar staat een heel team klaar om de
pijn te verhelpen. Het team bestaat uit: dokters,
kinesitherapeuten, psychologen, verpleegkundigen, ergotherapeuten en sociaal assistenten. Dit
is nodig om de complexiteit van chronische pijn
die bestaat uit lichamelijke, sociale en psychische
elementen aan te pakken. Volledig herstel is vaak
zeldzaam. Het doel is om de levenskwaliteit te
verbeteren.

Als mens kan je je pijn leren beïnvloeden door middel van
relaxatieoefeningen en activiteiten die zorgen voor afleiding.
Wat er dan gebeurt is dat je pijnpoort (deels) afgesloten zal
worden.

REACTIE OP PIJN
Pijn kan ook gevolgen hebben op andere aspecten uit
het leven. Slaap kan onderbroken worden, met een
slaaptekort als gevolg. Door dat slaaptekort kunnen er
zich problemen ontwikkelen zoals, depressie, angst,
moedeloosheid ... Waardoor de pijn alleen maar erger
zal worden. Op die manier wordt een vicieuze cirkel ge
creëerd die moeilijk te doorbreken valt.

De werkwijze van het pijncentrum:
1 Pijnvragenlijst invullen
2

 ls de patiënt in aanmerking komt volgt er een
A
intakegesprek en wordt er een behandelingsplan opgesteld en besproken met patiënt.

3

 ijnbehandeling. Vaak bestaat deze uit verP
schillende stappen: pijnmedicatie, revalidatie,
educatie, pijnbestrijdingstechnieken zoals inspuitingen, consultaties met bijvoorbeeld een
psycholoog ...

4

 pvolging: begeleiding doorheen het volledige
O
traject en nadien een eventuele doorverwijzing
naar een huisarts of specialist. Er wordt dan
ook hulpverlening of paramedische zorg gezocht in de leefomgeving van de patiënt.

WAAROM IK?
Heel wat verschillende factoren bepalen of iemand met
chronische pijn te maken zal krijgen. In het algemeen
kan er gezegd worden dat het lichaam overbelast is. Dit
kan zowel lichamelijk als mentaal zijn. De pijn kan van
heel wat verschillende factoren afkomstig zijn: kwalen,
beschadiging, ontsteking, slijtage, trauma’s, bepaalde
situaties die een effect hebben op bestaande pijn. Factoren die ervoor zorgen dat de pijn kan blijven: persoonlijkheid (zoals altijd overwerken), gedrag (zoals altijd
dezelfde slechte beweging maken), omstandigheden
(zoals het te druk hebben).

DE PSYCHOLOGISCHE IMPACT

GEVOLGEN VAN CHRONISCHE PIJN

Chronische pijn is meer dan enkel het fysieke proces. Je
kan je pijn laten behandelen door een medische ingreep
te laten uitvoeren, maar pijn is ook een emotionele ervaring en is persoonsgebonden. De processen die in je
brein actief zijn bij emotie komen voor 90% overeen met
deze die actief zijn bij pijn.

Als de pijn er na eindeloze kinesitherapiebezoeken nog
altijd is, zal de paniek toeslaan. De paniek zal groeien,
want het leven van vroeger bestaat niet meer. De pijn
zorgt ook voor frustratie omdat wat vroeger kon nu niet
meer kan.
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Als je wordt doorverwezen naar een psycholoog wil dat
niet zeggen dat je pijn ‘ingebeeld’ is, maar dat is om op
zoek te gaan naar een andere levenswijze die de pijn
dragelijker maakt. Pijn gaat iemands leven volledig beïnvloeden en daarom zijn psychologen onmisbaar. Mensen met chronische pijn kunnen niet altijd voor de volle
100% geholpen worden. Dat wil zeggen dat deze mensen de rest van hun leven met pijn zullen doorbrengen.
Op dat moment speelt een psycholoog een heel belangrijke rol. Als fysiek niet meer ingegrepen kan worden
dan is psychologische hulp noodzakelijk.

Een rouwproces omvat gevoelens zoals: wanhoop,
boosheid, verdriet en ontgoocheling. Chronische pijn
is voor het leven en dat kan je identiteit veranderen. Je
bent niet langer wie je vroeger was, maar creëert een
nieuwe identiteit. Op een bepaald moment kan een patiënt zich ermee verzoenen dat bepaalde dingen anders
zullen zijn, maar er kunnen ook momenten van terugval
zijn waar het weer moeilijker gaat en negatieve gevoelens de bovenhand zullen nemen.
Psychologen kunnen hier helpen en samen met de patiënt op zoek gaan naar een betere levenskwaliteit door
te focussen op andere waarden in het leven.

HET VERLOOP
Tijdens het eerste gesprek zal de psycholoog de rol van
de pijn in iemands leven gaan achterhalen. Die informatie zal mee opgenomen worden voor het opstellen van
een behandelingsplan.

ANDERS OMGAAN MET PIJN
Tijdens een traject in het pijncentrum leren patiënten over
hun pijn en hoe er anders mee omgegaan kan worden,
inclusief het veranderen van de levensstijl en het leren
bewust ontspannen. Er zijn twee stappen die doorlopen
moeten worden.

Tijdens de weken die daarop volgen zal de psycholoog
ingaan op verschillende aspecten van het omgaan met
pijn. Op dit moment bevindt de patiënt zich in de educatiefase en zal er veel informatie gegeven worden. De
patiënt gaat dit dat toepassen in het dagelijks leven. Indien er nadien wordt voortgegaan met een rehabilitatieprogramma zal er nog meer contact met de psycholoog
zijn. Deze is de centrale zorgcoördinator waaraan de
patiënt alles kan vertellen en die ook kijkt naar wat de
patiënt nodig heeft. Dat kan dan besproken worden op
de teambespreking met de andere zorgverleners. Op die
manier kan er naar de patiënt gecommuniceerd worden
met een eenduidige boodschap.

1

 e juiste dosering medicatie wordt gezocht en deze
D
moet consistent ingenomen worden.

2

Inspanningen leren doseren, naargelang wat het lichaam nog aankan. Het lichaam zeker niet over
belasten anders kan dit de dag nadien voor pijn zorgen.

De psycholoog gaat kijken of de patiënt hier klaar voor is,
want het heeft geen zin om de patiënt te overstelpen met
informatie.

Mensen plannen hun leven en chronische pijn gooit die
plannen omver. Dat kan voor heel wat teleurstellingen
zorgen. Tijdens de gesprekken leert de patiënt om specifieke vragen over de aanwezige pijn te stellen.

GELOVEN IN DE PIJN
Mensen met chronische pijn komen meestal niet meteen bij een pijnkliniek terecht, maar hebben al heel
wat behandelingen en gesprekken ondergaan. Vooral
het ongeloof in een pijn die niet fysiek aanwezig is, kan
zwaar doorwegen. De patiënten hebben angst, want het
gaat over pijn die blijft.
Eenmaal de patiënt weet dat deze met chronische pijn
zal moeten leven, start er een soort van rouwproces.
10
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CHRONISCHE
PIJN

AFLEIDING ALS HULPMIDDEL

JOUW ZIEKENFONDS KOMT TUSSEN!

Pijn kan minder zijn als er afleiding is, bijvoorbeeld door
met andere mensen in gesprek te gaan of de concentratie
ergens anders te leggen. Het kan pijnpatiënten helpen
om te focussen op die dingen die hun passioneren zoals
het bezoek van kleinkinderen, boeken lezen, schilderen …
Daarnaast zal een persoon die het gevoel heeft dat die er
niet alleen voor staat zich ook sterker voelen.

Statuut chronische aandoening
Personen met een chronische aandoening die aan de
voorwaarden voldoen krijgen het statuut toegekend. De
toekenning hiervan gebeurt automatisch of op basis van
een medisch getuigschrift dat aan het ziekenfonds bezorgd moet worden. Het is je ziekenfonds dat je hierover
schriftelijk zal informeren. Meer info over de voorwaarden:
www.inami.fgov.be/nl
Zorg zonder zorgen!
Dankzij onze volledige terugbetaling van medische verzorging hoef je niet langer te piekeren over de kosten
van je gezondheidszorg.

ROL VAN DE PSYCHOLOOG
Bij pijn lopen het lichamelijke en psychische door elkaar. De psycholoog zal dus op verschillende vlakken
van belang zijn voor de patiënt, namelijk bij:
> het zoeken naar rust en ruimte om tot zichzelf te komen. Tijdens dit proces leert de patiënt zich afvragen
wat ondernomen kan worden om de pijn draaglijker
te maken en tracht deze de waarden die voordien belangrijk waren een nieuwe invulling te geven. Zoals
bijvoorbeeld in plaats van vroeger iemand fysiek te
helpen nu te luisteren naar die persoon. Het gaat dan
nog altijd over ‘iemand helpen’, maar het heeft een
andere invulling gekregen.

Voorwaarden: beschikken over een GMD of ingeschreven zijn in een
medisch huis en er is een jaarlijkse franchise van € 50 voor +18-jarigen.

Psychologische zorg betaalbaar voor iedereen
In België heeft iedereen recht op een tussenkomst voor
psychologische zorg. Dit geldt zowel voor kinderen,
adolescenten als volwassenen en moet ervoor zorgen
dat iedereen toegang krijgt tot psychologische hulp. Dit
verandert natuurlijk niets aan de terugbetaling van 160
euro per jaar die we toekennen in het kader van de aanvullende verzekering.
Ben je op zoek naar een psycholoog, enz.?
– Je kan terecht bij onze medische centra César De
Paepe voor een psycholoog. Wij betalen onbeperkt
€ 20 terug per psychotherapiesessie die gevolgd
wordt in onze medische centra César De Paepe.
– Je kan psychotherapie volgen in ons Rosa-centrum
voor gezinsplanning. De prijs van de consultatie is
€ 26 (€ 45 voor koppels of gezinnen).
Zorg en hulp aan huis
Het thuiszorgcentrum is er voor alle zorg en hulp aan
huis. Bel naar 078 15 60 30 of mail naar thuiszorg
centrum@fsmb.be. Voor meer informatie kan je surfen
naar www.fsmb.be/nl/zorg-en-hulp-aan-huis.
Sociale dienst
De maatschappelijk werkers van de sociale dienst
luisteren naar je vragen en zoeken uit hoe ze je kunnen voorthelpen. Contacteer de Sociale dienst op het
nummer 02 546 15 12 (van maandag t.e.m. vrijdag:
9- 12 uur) of neem rechtstreeks contact op met de
maatschappelijk werker in jouw buurt via www.fsmb.be.
Je kan je vraag ook stellen via ons contactformulier.

>
de reacties uit de omgeving op de veranderingen.
Sommige dingen laten vallen zodat iets drinken op
café, dat belangrijk is voor de patiënt, wel nog gaat.
De patiënten kunnen op veel onbegrip stuiten, omdat
pijn niet altijd zichtbaar is en mensen negatieve kritiek
durven geven. De psycholoog gaat dan proberen mee
een evenwicht te creëren in het leven van de patiënt
en gaat op zoek naar waar de patiënt mee bezig is in
zijn hoofd.

HOE MOET HET VERDER?
Na de behandeling worden er 3 vragen gesteld:
> Wat heeft de patiënt geleerd?
> Wat past de patiënt toe en lukt ook om toe te passen?
> Wat heeft de patiënt nog nodig?
Er wordt dan overgegaan op lokale ondersteuning door
paramedici en sociaal assistenten waar dat nodig is.
Sommige mensen volgen ook nog een revalidatie
programma in het pijncentrum.

Meer info? www.fsmb.be / 02 506 96 11 / onze kantoren
Bron: Wanneer de pijn blijft van Bart Morlion i.s.m. Kolet Janssen

11

MUTUALISTISCHE WEERGALM GEZINNEN

Wat is
endometriose?

E

ndometriose is een chronische ziekte waarbij het
baarmoederslijmvlies ook buiten de baarmoeder
begint te groeien. Deze ziekte was lange tijd
onbesproken, maar heeft de laatste tijd enorm aan
aandacht gewonnen. De symptomen kennen heel wat
gradaties tot op het moment waarop een gewoon leven
leiden onmogelijk wordt. Maar wat kan je eraan doen?

De ziekte kan in zeer uiteenlopende
gradaties voorkomen. Sommige vrouwen hebben geen pijn, vruchtbaarheidsproblemen … andere vrouwen moeten
meerdere malen in het ziekenhuis opgenomen worden.

DE DIAGNOSE STELLEN

ENDOMETRIOSE VAN DICHTERBIJ

De diagnose is vaak een proces van lange adem.
Vaststellen dat iemand endometriose heeft, is niet
makkelijk. Er wordt een opdeling gemaakt tussen drie
verschillende soorten en dat bepaalt ook of de endo
metriose makkelijker te diagnosticeren is.

Endometriose treft zo’n 1 op 10 vrouwen tijdens de periode dat ze vruchtbaar zijn. Endometriose kan onder de
noemer van chronische ziekte geplaatst worden. De ziekte zal ervoor zorgen dat baarmoederslijmvlies ook buiten
de baarmoeder begint te groeien. Het kan zich vasthechten op verschillende plaatsen in het lichaam zoals de eierstokken, eileiders, darmen, baarmoeder, vaginawand,
blaas en urineleiders. Organen kunnen hierdoor samenkleven. Ook het middenrif kan aangetast worden en dat
kan zelfs een klaplong veroorzaken.

> eierstok- of chocoladecytes: holtes gevuld met oud bloed
> oppervlakkige letsels of gunshot-letsels: zien er verschillend uit van rood tot blauw tot wit met zwarte spikkels.
Ze lijken op inslagen van een geweerschot met hagel.
> knobbelvorming of diepe letsels: deze letsels zijn harder
en minder goed te vinden en kunnen ingroeien in andere
organen

OORZAAK
Waarom een bepaald percentage vouwen endometriose
zal ontwikkelen, is nog niet geweten. Er wordt gedacht
dat het ontstaat doordat tijdens de menstruatie bloed in
de buikholte terecht kan komen via de eileiders (= retrograde menstruatie). De cellen van het baarmoederslijmvlies die zich samen met het bloed verplaatsen kunnen
zich dan vasthechten, waardoor er endometriose zal ontstaan. Het probleem is dat bijna alle vrouwen wel eens last
hebben van retrograde menstruatie, maar dat de cellen
zich slechts bij een beperkt percentage vasthechten.

ZEKERHEID
De enige manier om volledig zeker te zijn dat je endometriose hebt, is via een laparoscopie of kijkoperatie in de
buikholte. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je dit moet
ondergaan om de diagnose te kunnen stellen. Dat een
arts je de juiste vragen stelt, is ook van groot belang.

DE ANTICONCEPTIEPIL ALS OPLOSSING
Naast pijnstillers is de anticonceptiepil de enige objectief bewezen behandelingsmethode met medicatie. De
hormonen in de pil zullen de pijn meestal verhelpen,
maar dus niet bij iedereen. Vaak zal het enkel de symptomen onderdrukken, maar in sommige gevallen kan
het de letsels laten krimpen of stoppen met groeien. De
pil bevat natuurlijk hormonen en dat kan zorgen voor
onaangename bijwerkingen.

SYMPTOMEN
Dat kan lijden tot hevige pijn, veel bloedverlies tijdens de
menstruatie, vruchtbaarheidsproblemen, pijn tijdens het
vrijen en bij het urineren en ontlasten en in het algemeen
een daling van de levenskwaliteit.
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ENDOMETRIOSE

ONDER HET MES

AANDACHT VOOR ENDOMETRIOSE

Soms is een behandeling met
medicatie niet voldoende en moet
er overgegaan worden tot een operatie. Dat kan in verschillende gevallen
nodig zijn bijvoorbeeld als iemand zwanger
wil worden of wanneer darmen of urineleiders dichtgeknepen worden, maar ook als
de patiënt te veel klachten heeft en hormoon
therapie niet helpt.

Vroeger was endometriose ongekend. Maar recent komen steeds meer beroemdheden en vrouwen naar buiten met deze ziekte. Ook wetenschappers zijn nu meer
bezig met onderzoek, maar de reden waarom sommige
vrouwen endometriose ontwikkelen is nog niet gekend.
Momenteel is endometriose een chronische ziekte die
niet genezen kan worden. Enkel voor de symptomen
kunnen er oplossingen aangeboden worden, maar die
zijn niet voor iedereen even succesvol.

Afhankelijk van hoe uitgebreid de endometriose is,
kan er beslist worden een kijkoperatie of openbuikoperatie te doen. Of de endometriose verholpen is, zal
afhangen van persoon tot persoon. Soms kan na enige tijd
de endometriose terugkeren. Om de kans op terugkeer te
verkleinen wordt de anticonceptiepil voorgeschreven, maar
dat kan natuurlijk niet als de patiënt een kind wil krijgen.

JOUW ZIEKENFONDS KOMT TUSSEN!
Zwanger raken
Als de wetenschap de natuur een handje moet
helpen, schieten de kosten pijlsnel de hoogte in.
Ons ziekenfonds steunt je dan in je kinderwens
met een tussenkomst van 500 (ivf) of 700 euro
(icsi).

KAN HET VERWIJDEREN VAN DE BAARMOEDER
EN EIERSTOKKEN HET PROBLEEM VERHELPEN?

Vrouwelijke anticonceptie
Welk anticonceptiemiddel je ook kiest, de Socialistische Mutualiteit Brabant betaalt 40 euro per jaar
terug voor vrouwelijke anticonceptiemiddelen, ongeacht je leeftijd!

De hormoonproductie in de eierstokken zorgt tijdens
de vruchtbare jaren van de vrouw grotendeels voor de
letsels. Na het weghalen hiervan, komt de vrouw in de
menopauze terecht. Meestal zal dat zorgen voor minder
pijn, maar dat geldt niet voor iedereen, want de letsels
zullen verkleinen, maar blijven. Het verwijderen van organen uit je lichaam zal ook een impact hebben op je
lichaam.

NOOD AAN ONDERSTEUNING?
Talrijke vzw’s bieden informatie en een ruimte
voor conversatie voor vrouwen en hun familie
leden die last hebben van deze ziekte zoals:
 FiBrom'Out ASBL
RoSa vzw: www.rosavzw.be/nl/

GEVOLGEN
Als jonge vrouw te horen krijgen dat je misschien niet
zwanger kunt worden, tijdens je menstruatie zware
medicatie moeten nemen of zelfs in het ziekenhuis belanden. Het is voor sommige vrouwen met endometriose
dagelijkse kost.

BRONNEN:
Okeke, T. C., Ikeako, L. C., & Ezenyeaku, C. C. T. (2011). Endometriosis.
https://www.standaard.be/cnt/dmf20210925_91502812
https://www.uzleuven.be/nl/endometriose
https://assets.uzleuven.be/files/2020-12/700870_v112020_endometriose_def.pdf

Constant met pijn leven heeft ook een heuse impact op de
mentale gezondheid. Het kan leiden tot angst, depressie
en zelfs zelfdoding. Het zal mensen ook isoleren, aangezien de pijn ervoor kan zorgen dat gaan werken of een gevulde agenda na de werkuren onmogelijk zijn.
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DE OORZAKEN
De wervelkolom is een complexe structuur waarbij alle
structuren van de rug een bron van pijn kunnen zijn (wervels, spieren, tussenwervelschijven, enz.). Meestal is het
onmogelijk de precieze oorsprong van de pijn, die na een
paar weken spontaan verdwijnt, te bepalen. Het kan te
wijten zijn aan een mechanisch probleem, een verkeerde
beweging, veroudering, slechte gewoonten, enz.
Een zittende levensstijl en, in het algemeen, een gebrek
aan lichaamsbeweging blijken een verergerende factor
te zijn voor lagerugpijn. Spieren die niet worden gebruikt
zullen verzwakken, vooral die van de rug, en de structuren
die de gewrichten versterken en beschermen (pezen, ligamenten en spieren) zullen hetzelfde lot ondergaan. De
concentratie van inspanning op verzwakte structuren kan
leiden tot lagerugpijn. In de meeste gevallen verdwijnt de
lagerugpijn na een paar dagen. Als de pijn langer aanhoudt, is het raadzaam om een arts te raadplegen.

RUGPIJN?
Blijf in beweging!
Lagerugpijn, is de medische term voor pijn in de onderrug ter hoogte van de lendenwervels. Dit is de meest voor
komende vorm van rugpijn, is meestal niet ernstig, en kan
op elke leeftijd optreden. Om pijn in de rug te voorkomen,
moet je goed voor je rug zorgen! Hier zijn enkele tips om je
rug in topvorm te houden.

Het is echter absoluut noodzakelijk een arts te raadplegen als de pijn gepaard gaat met koorts, pijn op de borst
of in de buik of onverklaarbaar gewichtsverlies, het gevolg is van een groot trauma (val, klap, enz.), zwakheid
veroorzaakt, darm- of urinaire problemen veroorzaakt,
zich uitbreidt naar één of beide benen, tintelingen in één
of beide benen veroorzaakt of als je een voorgeschiedenis
van kanker, osteoporose of hiv-besmetting hebt.

WAT IS HET?
Lagerugpijn is pijn die men voelt in de onderrug. Er wordt
een onderscheid gemaakt tussen gewone lagerugpijn en
symptomatische lagerugpijn. Gewone lagerugpijn komt
vaak voor. Deze is in medisch opzicht niet zo ernstig, maar
kan wel zeer pijnlijk en lichamelijk beperkend zijn. Acute
lagerugpijn wordt gedefinieerd als pijn die minder dan 7
dagen aanhoudt, chronische lagerugpijn als pijn die langer
dan 3 maanden aanhoudt, en recidiverende lagerugpijn als
een reeks acute episoden die min of meer regelmatig optreden en zich herhalen gedurende een periode van enkele
maanden tot enkele jaren.

Tijdens de consultatie zal de arts aan de hand van vragen
en onderzoek het type lagerugpijn kunnen vaststellen. In
het geval van gewone lagerugpijn is beeldvorming (röntgenfoto, CT-scan) niet zinvol. Beeldvorming is vaak een
verspilling van tijd en geld voor de sociale zekerheid. Het
kan ook een tegengesteld effect hebben.
Bij de meeste mensen zullen beeldvormende apparaten
namelijk «afwijkingen» ontdekken. Het is bij
voorbeeld
mogelijk dat je een hernia hebt, zonder er enige last van
te ondervinden. Er is dus niet altijd een verband tussen de
symptomen en de radiologische vaststellingen.

Symptomatische lagerugpijn is te wijten aan een ziekte: infectie, tumor, breuk, misvorming, enz. Dit vertegenwoordigt
10 tot 15% van de gevallen.

” Geschat wordt dat 80% van de
bevolking in zijn leven een periode
lagerugpijn heeft gehad, heeft of
zal krijgen.”

Het is natuurlijk normaal dat je de oorzaak van je pijn wil
vinden, maar dit kan een tegengesteld effect hebben omdat je, wanneer je eenmaal bewust bent van een anatomische afwijking, het vertrouwen in je rug zal verliezen en
gedragingen kunt gaan vertonen die lagerugpijn veroorzaken. Je zal minder bewegen, bepaalde handelingen of
14
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RUGPIJN

inspanningen vermijden waarvan je denkt dat ze gevaarlijk zijn voor je rug of lichamelijke activiteiten vermijden.
Het gebruik van beeldvorming moet theoretisch beperkt
blijven tot lagerugpijn waarbij men denkt dat het symp
tomatische lagerugpijn als gevolg van ziekte is, wanneer
een operatie wordt overwogen of de pijn verergert en leidt
tot aanzienlijke invaliditeit.

enkel pijnstillend geneesmiddel is op middellange termijn doeltreffend gebleken tegen de evolutie van acute
lagerugpijn.

PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING
Iemand die gestrest, angstig of in een staat van depressie
verkeert, zal meer moeite hebben om met moeilijke situaties om te gaan, ook met diegene die door lagerugpijn
veroorzaakt worden zoals: een sociaal en emotioneel leven
leiden, van baan veranderen, bepaalde activiteiten opgeven,
nieuwe houdingen aanleren, enz. De patiënt die niet met
stress kan omgaan, loopt dus nog meer kans om lagerugpijn te krijgen, die dan een bron van stress wordt.

Rugpijn is een complex probleem dat, vooral wanneer de
pijn chronisch is, het dagelijks leven van de getroffen persoon zal verstoren. In vele gevallen zal de behandeling globaal zijn en rekening houden met zowel de fysieke als de
morele aspecten van de ziekte.

WIE NIET VOORUITGAAT, GAAT ACHTERUIT

Psychologische begeleiding zal de patiënt helpen om niet in
een vicieuze cirkel te belanden door hem of haar te helpen
stress beter te beheersen en een positievere houding aan
te nemen.

Men denkt vaak te moeten rusten, maar dat is een vergissing. Dit zal op zeer korte termijn de pijn verlichten,
maar op langere termijn de lagerugpijn doen toenemen.
Lichamelijke inactiviteit draagt bij tot de atrofie en de
verzwakking van de rugspieren, wat de situatie verder
verergert.

JE ZIEKENFONDS KOMT TUSSEN!
Sport
Wij vergoeden tot €45 per jaar voor je sport- of
fitnessabonnement.

In geval van lagerugpijn is het raadzaam zo snel mogelijk je gewone activiteiten te hervatten. Aangezien er niets
beschadigd is, bestaat er geen risico op verergering van
een blessure bij het hervatten van een activiteit.

Op zoek naar activiteiten?
Raadpleeg het programma van Vrije Tijd en Gezondheid op pagina 30.

Lichaamsbeweging is dus de belangrijkste behandeling
voor een gunstige evolutie van gewone lagerugpijn.
Wateraerobics, yoga, pilates, gymnastiek, enz. zouden
een positief effect hebben op mensen met rugproblemen
omdat het de rugspieren versterkt. Zwemmen, fietsen en
wandelen zijn andere vormen van lichaamsbeweging die
de rugspieren ten goede komen. Kortom, het maakt niet
uit welke sport je beoefent, als je het maar goed en met
enthousiasme doet.

MEDISHOP, jouw gezondheidspartner!
De Medishop biedt je een breed scala aan gespeciali
seerde producten en paramedische apparatuur
tegen democratische prijzen.
Meer info? www.fsmb.be / 02 506 96 11 / onze kantoren
Dit artikel werd geschreven in samenwerking met Aurélie Tubier en Marie

In het geval van chronische lagerugpijn of wanneer er een
risico bestaat dat het chronisch zal worden, zal een multi
disciplinaire behandeling overwogen worden. Het kan
gaan om: kinesist, reumatoloog, neuroloog, specialist in
fysische geneeskunde en revalidatie, pijnspecialist, enz.

Chauchefoin, kinesitherapeuten van het Universitair Ziekenhuis Brugmann.
Meer informatie?
www.geenscanzonderplan.be
www.uzleuven.be/nl/rugppijn
www.reumahuis.be
www.kce-fgov.be

GENEESMIDDELENBEHANDELING
In geval van hevige pijn kunnen pijnstillers worden toegediend. Dit is een kortdurende behandeling om de pijn
te verhelpen, maar het is geenszins een therapeutische
procedure voor de behandeling van lagerugpijn zelf. Geen
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Actief zitten
met een 2-in
-1kussen!

De innovatie
ve
warmwater
kruik,
veilig, hand
ig, snel
en doeltreff
end!

SISSEL ® Heat Wave
> Elektrische warmwaterkruik met verwijderbaar snoer
> Aangename en zachte fluwelen overtrek
> Veilig en handig – water bijvullen is niet nodig
> Langdurige warmte gedurende meerdere uren
> Afmetingen: 30 x 20 cm

Promo ledenprijs € 31

SISSEL ® SITFIT ® Plus
> Perfecte combinatie van een wigkussen en een
met lucht gevuld zitkussen
> Geschikt om de rug- en bekkenbodemspieren te
trainen
> Bevordert een rechte zithouding
> Ø ong. 37 cm, één formaat voor tieners en volwassenen
> Maximaal lichaamsgewicht: 138 kg
> Verkrijgbaar in zwart of rood
> Inclusief oefenposter

Promo ledenprijs € 29
Acties geldig tot en met 15/02/2022

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

WINTERBLUES

LAST VAN
EEN WINTERDIP?
H

et koude weer, het vroeger donker worden, het
gebrek aan vitamine D … het kan ons als mens
weemoedig maken. Tijdens deze periode kan
je last hebben van een winterdepressie. Toch zijn er
een aantal hulpmiddeltjes waarmee jij de treurige
wintermaanden kan doorstaan.

SPECIFIEKE SYMPTOMEN VOOR WINTER
DEPRESSIE ZIJN:

WAT IS HET?

> te lang slapen;
> te veel eten;
> gewichtstoename;
> je sociaal isoleren (alsof je een winterslaap
zou houden).

Seasonal Affective Disorder (SAD), wat letterlijk vertaald ‘Seizoensafhankelijke depressie’ is, is de naam
die wordt gegeven aan een vorm van depressie die
samengaat met de seizoenen. In de meeste gevallen
zal dit zich tijdens het einde van de lente of begin van de
winter manifesteren. Tijdens de lente en zomer zal dit
weer verdwijnen. Aan deze vorm van depressie wordt
ook wel de naam ‘winterblues’ of ‘winterdepressie’
gegeven. In meer uitzonderlijke gevallen kunnen
mensen hier ook tijdens de lente en zomer last van
hebben (zomerdepressie).

Kan je je vinden in deze symptomen? Dan kan je last
hebben van een winterdepressie. Maar het wordt ook
vaak verward met een ‘winterdip’. Het verschil is dat de
symptomen dan een heel wat mildere vorm aannemen.

SYMPTOMEN

Als je denkt dat je aan SAD lijdt, ga je best naar je huisarts of naar een psycholoog. Zij kunnen je voorthelpen in
het stellen van een diagnose.

De symptomen kunnen van persoon tot persoon verschillen en kunnen ook zeer sterk of iets minder aanwezig zijn.

OORZAKEN
Wetenschappers zijn nog niet 100 procent zeker over de
oorzaken van SAD. Maar onderzoek geeft aan dat het
onder andere met het tekort aan ‘licht’ te maken heeft.
Het kan je biologische klok in de war brengen waardoor
er meer van het stresshormoon (cortisol) aangemaakt
zal worden.

Symptomen van een depressie:
> je depressief voelen;
> je niet meer amuseren tijdens activiteiten
die je graag deed;
> je eetlust of gewicht verandert;
> je hebt slaapproblemen;
> je sloom of opgejaagd voelen;
> weinig energie hebben;
> je hopeloos of waardeloos voelen;
> je moeilijk kunnen concentreren;
> vaak over de dood of aan zelfmoord denken.

Het hormoon melatonine zou er ook een rol in kunnen
spelen. Melatonine zorgt ervoor dat je slaperig wordt. In
de winter zal het ‘s ochtends langer donker zijn, waardoor je lichaam gedurende een langere periode melatonine zal afgeven en je dus moeilijker wakker zal worden.
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ENKELE HULPMIDDELTJES TEGEN
DE WINTERBLUES

6. PSYCHOTHERAPIE
Heb je last van heel wat van de bovenstaande symptomen? Dan kan je altijd een psycholoog raadplegen om je
symptomen te bespreken en hieraan
te werken.

1. KOOP EEN ENERGIELAMP
Een energielamp bootst natuurlijk daglicht na. Dus zelfs zonder zon krijg jij
je dagelijkse portie daglicht om je humeur en energieniveau te verbeteren.
Het is aanbevolen om ‘s ochtends zo’n
30 tot 45 minuten voor de lamp te zitten
van de herfst tot de lente.

D
D
D

7. MEDICATIE
Aangezien SAD een vorm van depressie
is, kan medicatie ook een oplossing
bieden. Voor meer informatie hierover
contacteer je best je behandelend arts.

2. NEEM VITAMINE D IN
Mensen die last hebben van een
winterdepressie hebben vaak een tekort aan vitamine D. Misschien helpt
het innemen van een supplement met
vitamine D jou wel een heel stuk
vooruit!

JOUW ZIEKENFONDS KOMT TUSSEN!
Psychologische zorg betaalbaar voor iedereen
In België heeft iedereen recht op een tussenkomst voor
psychologische zorg. Dit geldt zowel voor kinderen,
adolescenten als volwassenen en moet ervoor zorgen
dat iedereen toegang krijgt tot psychologische hulp.
Dit verandert natuurlijk niets aan de terugbetaling van
160 euro per jaar die we toekennen in het kader van de
aanvullende verzekering.

3. GA VOOR BEWEGING
Sport heeft niet alleen een positieve
invloed op je fysieke gezondheid,
maar kan je ook mentaal heel wat
beter laten voelen.

Ben je op zoek naar een psycholoog, enz.?
– Je kan terecht bij onze medische centra César De
Paepe voor een psycholoog. Wij betalen onbeperkt
€ 20 terug per psychotherapiesessie die gevolgd
wordt in onze medische centra César De Paepe.
– Je kan psychotherapie volgen in ons Rosa-centrum
voor gezinsplanning. De prijs van de consultatie is
€ 26 (€ 45 voor koppels of gezinnen).

4. INVESTEER IN AROMATHERAPIE
Aromatherapie kan helpen tegen depressie. De geur van essentiële oliën
gaat de geurreceptoren in je neus
prikkelen en kan je stemming positief
beïnvloeden. Zo kan je bij
voorbeeld
enkele druppels lavendel of jasmijn
toevoegen aan je bad.

MEDISHOP, jouw gezondheidspartner!
De Medishop biedt je een breed scala aan gespecialiseerde producten en paramedische apparatuur tegen
democratische prijzen.

5. GEBRUIK EEN WAKE-UPLIGHT
OM OP TE STAAN
Een wake-uplight maakt je wakker
door middel van licht en geluid. Het
licht zal steeds feller worden en
bootst een zonsopkomst na waardoor
je geleidelijk aan en op een natuur
lijke manier wakker zou worden.

Meer info? www.fsmb.be / 02 506 96 11 / onze kantoren
Bronnen
https://www.goedgevoel.be/artikel/goed-gevoel/met-deze-wetenschappelijk-bewezen-manieren-overwin-jij-je-winterdip
https://www.demorgen.be/nieuws/de-winterblues~b6fc37c7
https://www.demorgen.be/tech-wetenschap/bestaat-er-zoiets-als-een-winterdip-of-winterdepressie~b3b99127
https://www.nimh.nih.gov/health/publications/seasonal-affective-disorder
https://www.nimh.nih.gov/health/publications/seasonal-affective-disorder#part_6695
https://www.everydayhealth.com/depression/treatment/ways-to-ease-seasonal-depression
https://synapse.koreamed.org/upload/SynapseData/PDFData/1006jkan/jkan-35-186.pdf
https://ajp.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/appi.ajp.2017.16111223
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PROGRAMMA VIVA-SVV BRABANT
Consultatiebureau zoekt vrijwilligers
Haacht, Zellik, Vilvoorde
Heb je een hart voor kleine kinderen
(en jonge ouders)? Ben je nauwkeurig
en sociaal? Kan je je een paar uurtjes per week vrijmaken? Dan ben jij
misschien wel de vrijwilliger die we
zoeken! VIVA-SVV is op zoek naar
gemotiveerde vrijwilligers die de
arts en verpleegkundige van Kind en
Gezin bijstaan tijdens de consul
taties voor kinderen van 0 tot 3 jaar
in één van onze consultatiebureaus.
In ruil krijg je een kleine vrijwilligers
vergoeding!

JOUW TAAKOMSCHRIJVING
> J e coördineert het onthaal: je verwelkomt ouders en kinderen, je geeft
een woordje uitleg over het aangepaste verloop van het consult …
> Je meet en weegt de baby's
> J e ondersteunt het aanwezige personeel: je zorgt voor een vlotte doorstroom van de afspraken en helpt bij
de administratie
> J e houdt mee de coronamaatregelen
in de gaten en helpt de onthaal
ruimte te ontsmetten.

JOUW PROFIEL
> J e bent zorgzaam
> Je staat open voor andere mensen
> J e hebt een hart voor kinderen en
hun ouders
> J e kan je enkele terugkerende
momenten in de maand vrijmaken,
telkens voor een blok van 3 uur.

WAAR?
>H
 aacht: Markt 5, 3150 Haacht
>Z
 ellik: Frans Thirry straat 6,
1731 Zellik
>V
 ilvoorde: Grote markt 1-2,
1800 Vilvoorde

Zuidstraat 120, 1000 Brussel
brabant@viva-svv.be
02 546 14 14
www.viva-svv.be
@viva.svv of @viva.svv.brabant

De buur(t)vrouwsubsidie!
Heb je een geniaal idee voor een
lokale actie? Wil jij graag eens
proeven van wat vrijwilligerswerk
kan inhouden? Vraag dan bij ons
een subsidie van 200 euro aan.
Daarmee willen wij vrouwen helpen
om hun dromen en plannen voor
een warme, sociale buurt waar te
maken. De buur(t)vrouw-subsidie
is een vast bedrag van 200 euro per
project. Dat kan je gebruiken voor
een eenmalige activiteit, maar ook
voor een project met verschillende
acties
zoals
een
(plussize)
closet sale of een naaicafé voor
herbruikbare maandverbanden.

HOE VRAAG JE DE BUUR(T)
VROUW-SUBSIDIE AAN?
Dien het aanvraagformulier (www.
viva-svv.be/subsidie) volledig in
gevuld en ondertekend in. Dat
kan per post (VIVA-SVV vzw, SintJansstraat 32-38, 1000 Brussel) of
per e-mail (subsidie@viva-svv.be).
Per regio krijgen 2 projecten of
acties elk 200 euro. Kreeg je goed
nieuws? Dan kan je er meteen aan
beginnen.

VZW GEHANDICAPTEN & SOLIDARITEIT

Gehandicapten en Solidariteit vzw is een organisatie voor vrijetijdszorg. We bieden een aantrekkelijk
activiteitenprogramma. Er is voor elk wat wils: ontspanning, cultuur, reizen ... Wij richten 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 betekent cultuur opsnuiven,
een stad verkennen, lekker
eten (in een restaurant of
tijdens een leuke picknick),
kennismaken met andere
leden, maar vooral een fijne
dag beleven. Onze uitstappen vinden één keer per
maand plaats op zaterdag.
We verplaatsen ons met
een liftbus, zodat een beperkt aantal rolstoelen ook
meekunnen.

Culturele
activiteiten

Vrijetijdstrajectbegeleidingen

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
activiteiten
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.

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
vrijet ijdstrajectbegeleider
iets voor jou betekenen! Hij
of zij bespreekt samen met
jou je interesses en bekijkt
jouw mogelijkheden. Hij of
zij vertrekt vanuit jouw wensen gaat samen met jou
op zoek naar een gepaste
vrijetijdsinvulling. Dit traject
is helemaal gratis!

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

Familiegroep
Wij bieden een fijn plekje
voor families met een kind
met een beperking. Eén zondag per maand organiseren
wij een leuke activiteit om
het toegankelijke vrijetijdsaanbod te leren kennen.
Ouders krijg
en de mogelijkheid om ervaringen uit te
wisselen terwijl hun kinderen
genieten van de aangeboden
activiteit. Ook de brussen
zijn welkom!

Programma
Joetz Brabant
krokus-, paas- &
zomervakantie 2022

Wij stellen jou met trots ons nieuwe programma
van 2022 voor. Vele nieuwe vakanties, nieuwe
thema’s, nieuwe verblijfplaatsen ... Kijk snel op
volgende pagina’s en ontdek het zelf!

Blijf ook op de hoogte via Facebook & Instagram!
Like snel onze Facebookpagina “ JOETZ Brabant ” en ons
Instagramaccount “ joetzbrabant ” Check zeker ook www.joetz.be
(optie Vlaams-Brabant) voor ons volledige programma en heel wat
extra informatie over onze activiteiten!

Wil je graag meer informatie over de vakanties?
Bel of mail ons, zodat wij jou de volledige
informatie kunnen bezorgen!

JE ZIEKENFONDS KOMT TUSSEN!
Wij bieden je een tussenkomst tot € 240 per verblijf.

> Onze verblijven in de krokus- en paasvakantie

22

Onze verblijven zijn ook fiscaal aftrekbaar.

> Onze tweetalige verblijven in de zomervakantie
(met Latitude Jeunes Brabant)

23

Voor meer details over de vakanties en de algemene voorwaar-

> Onze binnenlandse verblijven in de zomervakantie

23

den kan je surfen naar www.joetz.be (optie Vlaams-Brabant).

> Onze buitenlandse verblijven in de zomervakantie

24

De rode prijzen gelden alleen voor de leden van de Socialisti-

> Word animator bij JOETZ Brabant!

27

sche Mutualiteit Brabant die in regel zijn met hun aanvullende
verzekering.

Waarom JOETZ Brabant?
Vakanties vol spelletjes en avonturen met een leuke animatoren-

WENS JE MEER INFO?

ploeg, een leuke vorming tot animator, bijleren op een speelse

Je kan JOETZ Brabant bereiken via:

manier. Kortom: een uitgebreid aanbod voor een brede waaier

> telefoon: 02 546 15 69 – 02 546 15 65

aan jeugd!

> e-mail: JOETZBrabant@fsmb.be
> website: www.joetz.be (optie Vlaams-Brabant)
 Joetz_Brabant  Joetz_Brabant
> postadres: Zuidstraat 120, 1000 Brussel
> bezoekadres: Zuidstraat 118, 1000 Brussel
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Onze verblijven
in de krokusen paasvakantie
25 FEBRUARI - 5 MAART 2022

Sneeuw, slopes en Slovenië
@ Slovenië
Een vakantie voor beginnende
en ervaren skiërs & snowboarders. Leef je uit op één van de
mooiste skipistes van Slovenië.
Ook tijdens de skivrije momenten krijgt verveling geen
kans, daar staan onze JOETZanimatoren
voor
garant!
In samenwerking met JOETZ
Oost-Vlaanderen.
> 11 t.e.m. 17 jaar
> Bonhinj, Slovenië / Busreis vanuit Gent, Berchem
of Rijmenam
> 850 euro / 700 euro

27 FEBRUARI - 4 MAART 2022

Krokus - Kleuters @
Merelbeke
“Kom dan maken we een
sneeuwman …" ! Ben jij ook
zo een fan van rendieren, ijs
kastelen en sneeuwballen?
Dan ga je deze WINTERweek
uit je vel bibberen van opwinding!
In samenwerking met JOETZ
Oost-Vlaanderen.
> 3 t.e.m. 6 jaar
> Merelbeke / Eigen vervoer
> 270 euro / 120 euro

27 FEBRUARI - 4 MAART 2022

Krokus - Mini’s @ Merelbeke
Hou jij ook zo van die typische
'winterdingen'? Zoals je warm
induffelen met een sjaal en
muts? En een lekkere warme

chocomelk met veel slagroom
drinken? Dan ga je je op dit
kamp helemaal thuisvoelen.
In samenwerking met JOETZ
Oost-Vlaanderen.
> 7 t.e.m. 10 jaar
> Merelbeke / Eigen vervoer
> 270 euro / 120 euro

27 FEBRUARI - 4 MAART 2022

Schaatskamp – Maxi’s
@ Merelbeke
Droom jij er regelmatig van
om te kunnen zweven over het
ijs? Sierlijk en foutloos … Zoals
een echte kunstschaatsster?
Maar weet je niet waar te beginnen? Dan moet je met ons
op schaatskamp! In samenwerking met JOETZ Oost-Vlaanderen.
> 11 t.e.m. 12 jaar
> Merelbeke / Eigen vervoer
> 300 euro / 150 euro

3 - 9 APRIL & 9 - 16 APRIL 2022

9 - 15 APRIL 2022

Taalstages Frans of Engels
@ De Panne

Gluren bij de noorderburen
@ Nederland

Ben je op zoek naar een leerrijk en leuk taalkamp? Kom
met ons mee naar De Panne
en verbeter samen met Intaco
jouw Frans of Engels! Intaco
biedt extra activiteiten aan zoals Aquafun, paardrijden … Gelieve hiervoor met hen contact
op te nemen (www.intaco.be).
In samenwerking met Intaco.
> 8 t.e.m. 12 jaar : 9 – 16 april
2022 (Engels) – 590 euro /
450 euro
> 12 t.e.m. 18 jaar : 3 – 9 april
2022 (Engels) – 650 euro /
530 euro
> 12 t.e.m. 18 jaar : 9 – 16 april
2022 (Engels of Frans) –
700 euro / 560 euro
> De Panne / Eigen vervoer

Deze vakantie is niet té ver van
huis, maar aan avontuur gaat
er zeker geen gebrek zijn!
Tijdens deze week in Nederland huren we 3 dagen een
fiets en trekken we er op uit.
Klaar voor een week vol avontuur? In samenwerking met
JOETZ Oost-Vlaanderen.
> 12 t.e.m. 15 jaar
> Ter Aar, Nederland / Busreis vanuit Gent, Berchem
of Rijmenam
> 595 euro / 445 euro

4 - 8 APRIL 2022

10 - 15 APRIL 2022

Pasen aan zee @ Nieuwpoort
Nergens kriebelt het water
zo aan jouw tenen, nergens
blijft jouw zandkasteel zo lang
staan en nergens smaakt een
ijsje zo lekker als … AAN ZEE!
In samenwerking met JOETZ
Oost-Vlaanderen.
> 7 t.e.m. 10 jaar
& 11 t.e.m. 12 jaar
> Nieuwpoort / Busreis vanuit
Aalst, Gent of Sint-Niklaas
> 330 euro / 180 euro

Citytrip Malaga @ Spanje

3 - 9 APRIL 2022

Zin in een citytrip in de hippe
en bruisende stad Malaga?
Wil je genieten van de zuiderse sfeer en alle andere
pareltjes die Malaga te bieden heeft? Dan is deze citytrip ideaal! In samenwerking
met JOETZ West-Vlaanderen.
> 14 t.e.m. 17 jaar
> Malaga, Spanje / Vliegreis
vanuit Zaventem
> 499 euro / 439 euro

Beestig geestig
@ Nieuwpoort
Ben je een dierenvriend? Dan
is een beestig geestige vakantie iets voor jou! We brengen
een bezoek aan de kinderboerderij waar we alle dieren
op de boerderij leren kennen.
In samenwerking met JOETZ
West-Vlaanderen.
> 4 t.e.m. 6 jaar
> Nieuwpoort / Eigen vervoer
of busreis vanuit Kortrijk,
Roeselare of Brugge
> 250 euro / 160 euro

10 - 16 APRIL 2022

Dance! @ Nieuwpoort
Haal je beste dansmoves naar
boven, want wij gaan aan de
slag met de ver
schillende
dansstijlen. Tango, salsa,

22
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PROGRAMMA
CORONA SAFE !

zumba, breakdance, ballet
of modern. Betreed mee de
dansvloer! In samenwerking
met JOETZ West-Vlaanderen.
> 7 t.e.m. 10 jaar
& 11 t.e.m. 15 jaar
> Nieuwpoort / Eigen vervoer
of busreis vanuit Kortrijk,
Roeselare of Brugge
> 285 euro / 195 euro

Onze tweetalige
verblijven in de
zomervakantie
(met Latitude
Jeunes Brabant)

>
>

>

een kijkje op onze website
www.joetz.be (optie VlaamsBrabant).

11 t.e.m. 17 jaar
Nieuwpoort / Busreis vanuit
Evere of Leuven
420 euro / 210 euro

6 – 13 AUGUSTUS 2022

Pretparkenvakantie
@ Nieuwpoort

16 – 23 JULI 2022

Hou jij van een adrenaline
stoot? Krijg je een kick van
snelle en hoge attracties?
Dan is deze vakantie zeker iets
voor jou! Doorheen deze week
nemen we jou mee naar 4 verschillende pretparken.
> 11 t.e.m. 17 jaar
> Nieuwpoort / Busreis vanuit
Evere of Leuven
> 530 euro / 320 euro

3 - 9 JULI 2022
Level Up! @ Nieuwpoort
Samen met een expert leren we de basis van het
programmeren om zo onze
eigen game te maken. Van
Space Invaders tot Fortnite,
alle games komen aan bod
tijdens dit kamp! In samenwerking met JOETZ WestVlaanderen.
> 11 t.e.m. 15 jaar
> Nieuwpoort / Eigen vervoer of
busreis vanuit Ieper, Kortrijk,
Roeselare of Brugge
> 350 euro / 260 euro

16 – 23 JULI 2022

Zomer aan zee @ Nieuwpoort
Kom met ons mee naar het
centrum De Barkentijn voor
een week vol plezier! Strandspelen, een schattenjacht,
knutselen, gezelschapsspelen,
ravotten in de duinen, met je
tenen in het water en een dagje naar Plopsaland! In samenwerking met Latitude Jeunes
Brabant.
> 5 t.e.m. 13 jaar
> Nieuwpoort / Busreis vanuit
Evere of Leuven
> 420 euro / 210 euro

13 – 20 AUGUSTUS 2022

Zomer aan zee @ Nieuwpoort
Verveling krijgt geen kans
tijdens deze strandvakantie,
want we trekken er met zijn
allen op uit. Strandspelen,
ontdekkingstochten, Plopsaland en chillen op het strand.
We zitten geen moment stil!
In samenwerking met Latitude
Jeunes Brabant.
> 5 t.e.m. 13 jaar
> Nieuwpoort / Busreis vanuit
Evere of Leuven
> 420 euro / 210 euro

10 – 15 JULI 2022

Pretparkenvakantie – Midi’s
@ Sint-Niklaas
Lachen in je rubberbootje op de Big Bang, brullen
op de Dalton Terror, of gieren van plezier in El Toro…
Krijg je maar niet genoeg
van pretparken? Dan heb ik
goed nieuws voor jou, want
tijdens deze vakantie doen
we er 3! In samenwerking
met JOETZ Oost-Vlaanderen.
> 7 t.e.m. 10 jaar
> Sint-Niklaas / Eigen vervoer
> 330 euro / 180 euro

23 – 30 JULI 2022

Zomer aan zee @ Nieuwpoort
Wat luieren in de zon, sporten op het strand, een dag
naar Plopsaland gaan ... verveling staat duidelijk niet op
het programma! Ga mee met
ons naar Nieuwpoort en ontdek wat wij voor jou in petto
hebben. In samenwerking met
Latitude Jeunes Brabant.

Onze binnenlandse
verblijven in de
zomervakantie
Deze zomerverblijven staan
in de spotlights. Wil je meer
van onze verblijven ontdekken? Neem dan zeker
23

Wild kamperen @ Vieuxville
Krijg jij geen kriebels van
wormen in het gras? Weet
jij welke besjes er eetbaar
zijn en weet jij hoe een tafel te sjorren? Let's go wild!
Leg je slaapzak maar klaar,
de rest vinden we daar! In
samenwerking met JOETZ
West-Vlaanderen.
>
>

>

11 t.e.m. 15 jaar
Vieuxville / Eigen vervoer of
busreis vanuit Ieper, Kortrijk,
Roeselare of Brugge
335 euro / 230 euro

24 – 29 JULI 2022

Musicalkamp aan zee
@ Nieuwpoort
Hou je van zingen, dansen
en acteren? Kies dan voor
dit musicalkamp! Overdag
krijg je workshopgewijs
les van professionals uit
het vak, in een leuke om
geving. ’s Avonds houdt het
musicalplezier niet op, en
organiseren we een musical quiz, karaoke, een verkleedfeestje en nog zoveel
meer. In samenwerking met
JOETZ West-Vlaanderen.
> 8 t.e.m. 11 jaar &
12 t.e.m. 15 jaar
> Nieuwpoort / Eigen vervoer of
busreis vanuit Ieper, Kortrijk,
Roeselare of Brugge
> 398 euro / 308 euro

MUTUALISTISCHE WEERGALM GEZINNEN

>
>

>

2 JULI - 27 AUGUSTUS 2022

 1 t.e.m. 15 jaar
1
Palogne / Busreis vanuit
Aalst, Gent of Sint-Niklaas
375 euro / 200 euro

			

21 – 26 AUGUSTUS 2022
7 – 13 AUGUSTUS 2022

Sterrenchefs @ Brakel
Ga samen met onze chefkok aan de slag in de keuken van JOETZ. Deze week
halen we alle potten en
pannen uit de kast en laten we ons volledig gaan
achter het fornuis. Word
jij de nieuwe SOS-Piet? In
samenwerking met JOETZ
West-Vlaanderen.
>
>
>

9 t.e.m. 12 jaar
Brakel / Eigen vervoer
225 euro / 150 euro

Dinokamp – Kleuters
@ Sint-Niklaas
Rrraaauwr! Hou jij van alles
waar ook maar een dinosaurus opstaat? Dan ga
je dit kamp DINO-tastisch
vinden! Al onze spelletjes
worden in het dinothema
georganiseerd. In samenwerking met JOETZ OostVlaanderen.
> 3 t.e.m. 6 jaar
> Sint-Niklaas / Eigen vervoer
> 290 euro / 140 euro

4 – 8 JULI 2022

Taalstages Frans of Engels
@ De Panne

Safari Rangerkamp
@ Nederland

Ben je op zoek naar een
leerrijk en leuk taalkamp?
Kom met ons mee naar De
Panne en verbeter samen
met Intaco jouw Frans of
Engels! Intaco biedt extra activiteiten aan zoals Aquafun,
paardrijden .… Gelieve hiervoor met hen contact op te
nemen (www.intaco.be). In
samenwerking met Intaco.
> 8 t.e.m. 12 jaar &
12 t.e.m. 18 jaar
> De Panne / Eigen vervoer
> Neem een kijkje op onze
website www.joetz.be (optie
Vlaams-Brabant) voor ons
volledig aanbod aan taalstages.

Ben je een echte avonturier
en hou je van dieren? Grijp
dan nu je kans voor deze
unieke safarivakantie in de
Beekse Bergen (Nederland). Vijf dagen lang slaap
je in een mooie bungalow,
midden in het Safari Resort.
Dit wordt een ultieme belevenis! Daar wil jij toch
ook bij zijn?! In samenwerking met JOETZ WestVlaanderen.
> 7 t.e.m. 11 jaar
> Hilvarenbeek, Nederland /
Busreis vanuit Kortrijk, Gent
of Antwerpen
> 340 euro / 280 euro

Onze buitenlandse
verblijven in de
zomervakantie
3 - 12 JULI 2022

Arrivederci JOETZ! @ Italië
Kan jij tijdens de vakantie
niet stilzitten en wil je onder
een stralende zon verrast
worden door leuke JOETZ
activiteiten? Dan ga je toch
gewoon met ons mee naar
Mergozzo? Zon, waterpret
(durf jij van een rots in het
water springen?!), eilandhopping en een daguitstap
naar Milaan ... We doen het
allemaal! In samenwerking
met JOETZ Oost-Vlaanderen.

21 – 26 AUGUSTUS 2022
7 – 14 AUGUSTUS 2022

Avonturenkamp – Tieners
@ Palogne
Is stilzitten niks voor jou?
Ben je op zoek naar nieuwe
uitdagingen? Dan is deze
vakantie jou op het lijf ge
schreven! JOETZ werkt
nauw samen met een professioneel actieteam, om
zo fun en avontuur te garanderen. De sprong wagen van de pamperpaal, de
deathride afdalen en een
nacht
rappel ... Wij durven
alles! In samenwerking met
JOETZ Oost-Vlaanderen.

Skatekamp – Midi’s
@ Sint-Niklaas
Nu skaten een officiële
sport is op de Olympische
Spelen willen we ook onze
JOETZers de kans geven
om kennis te maken met
deze spectaculaire sport!
Met ervaren lesgevers begeleiden we jullie bij de
eerste paar skatemeters op
de grond tot zelfs de eerste
centimeters in de lucht voor
wie durft! In samenwerking
met JOETZ Oost-Vlaanderen.
> 7 t.e.m. 10 jaar
> Sint-Niklaas / Eigen vervoer
> 290 euro / 140 euro

>
>

>
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13 t.e.m. 15 jaar
Mergozzo, Italië / Busreis
vanuit Gent, Berchem of
Rijmenam
695 euro / 505 euro

15 – 26 JULI 2022

Adriatische kust @ Slovenië
Op dit plekje aan de Adriatische kust, vlakbij Italië, is
het heerlijk om je vakantie
door te brengen. Bezoek de
zonnige stranden en neem
een duik in de ondiepe
heldere zee met aangename temperaturen. Geniet
van een heerlijke zon- en
strandvakantie met een
vleugje cultuur. In samenwerking met JOETZ Antwerpen.
>
>
>

>

12 t.e.m. 17 jaar
Ankaran, Slovenië
Busreis vanuit Gent, Berchem of Rijmenam
709,25 euro / 536 euro

MUTUALISTISCHE WEERGALM GEZINNEN

PROGRAMMA
CORONA SAFE !

18 – 24 JULI 2022
Zeilen op het IjsSelmeer
@ Nederland

24 – 29 JULI 2022

Zin om samen met je vrienden de meren van NoordNederland te ontdekken?
Laat je tijdens deze zeil
vakantie meevoeren naar het
uitgestrekte IJsselmeer! Een
week lang verblijf je op het
zeilschip Beantra en slaap
je in een echte kajuit. All on
board! In samenwerking met
JOETZ West-Vlaanderen.
> 13 t.e.m. 17 jaar
> IJsselmeer, Nederland
Busreis vanuit Kortrijk, Gent
of Antwerpen
> 489 euro / 399 euro

Ben je een echte avonturier
en hou je van dieren? Grijp
dan nu je kans voor deze
unieke safarivakantie in de
Beekse Bergen (Neder
land). Vijf dagen lang slaap
je in een mooie bungalow,
midden in het Safari Resort.
Dit wordt een ultieme belevenis! Daar wil jij toch
ook bij zijn?! In samenwerking met JOETZ WestVlaanderen.
> 7 t.e.m. 11 jaar
> Hilvarenbeek, Nederland /
Busreis vanuit Kortrijk, Gent
of Antwerpen
> 340 euro / 265 euro

15 – 19 AUGUSTUS 2022
Citytrip Valencia @ Spanje
Zin in een citytrip in de hippe en
bruisende stad Valencia? We
genieten van alle pareltjes die
Valencia te bieden heeft. Deze
citytrip is de perfecte combinatie tussen cultuur, zon en
vooral héél veel Fun! Mis deze
unieke citytrip niet en schrijf
je vandaag nog in! In samenwerking met JOETZ WestVlaanderen.
> 14 t.e.m. 17 jaar
> Valencia, Spanje / Vliegreis
vanuit Zaventem
> 499 euro / 439 euro

Safari Rangerkamp @
Nederland

21 – 26 AUGUSTUS 2022

Spaanse costa’s @ Spanje
Zes dagen lang genieten
van al het moois aan de
Spaanse Costa's? We verblijven in Albir Garden Resort met exclusief waterpark in all-informule! Een
lekker drankje & hapje in
combinatie met een zonovergoten uitstap! Kijk nu
al uit naar de reis van jouw
zomer en schrijf je vandaag
nog in! In samenwerking met
JOETZ West-Vlaanderen.

22 – 31 JULI 2022

Het meer van Bohinj
@Slovenië
In Bohinj ligt wellicht het
mooiste meer van Slovenië. Een heerlijke plek
om te vertrekken voor een
gamma aan activiteiten. Je
kan er zwemmen, suppen,
kajakken of een rondvaart
doen op het meer. En wat
vind je van een spectaculair
tochtje met de kabelbaan
en daarna genieten van het
mooiste uitzicht van Slovenië? In samenwerking met
JOETZ Antwerpen.
> 14 t.e.m. 17 jaar
> Bohinj, Slovenië / Busreis
vanuit Gent, Berchem of
Rijmenam
> 628,75 euro / 487 euro

4 – 13 AUGUSTUS 2022

Het Balatonmeer @ Hongarije
Het Balatonmeer is het
grootste
zoetwatermeer
van Europa, omringd door
prachtige dorpjes en stranden. Met de boot, de bus of
zelfs de fiets zoeken we de
mooiste toeristische pleisterplaatsen op. Geniet van
een lekker chill vakantie. In
samenwerking met JOETZ
Antwerpen.
>
>

>

>
>

>

13 t.e.m. 17 jaar
Révfülöp, Hongarije / Busreis vanuit Gent, Berchem of
Rijmenam
543,75 euro / 402 euro
25

12 t.e.m. 17 jaar
Albir, Spanje / Vliegreis
vanuit Zaventem
730 euro / 655 euro

Datum

Thema

Plaats

Leeftijd

Prijs

25/02/2022 t.e.m. 05/03/2022

Sneeuw, slopes & Slovenië

Slovenië

11 t.e.m. 17 jaar

€ 850

Prijs met tussenkomst FSMB*
€ 700

27/02/2022 t.e.m. 04/03/2022

Krokus – Kleuters

Merelbeke

3 t.e.m. 6 jaar

€ 270

€ 120

27/02/2022 t.e.m. 04/03/2022

Krokus – Mini’s

Merelbeke

7 t.e.m. 10 jaar

€ 270

€ 120

27/02/2022 t.e.m. 04/03/2022

Schaatskamp – Maxi’s

Merelbeke

11 t.e.m. 12 jaar

€ 300

€ 150

03/04/2022 t.e.m. 09/04/2022

Beestig geestig

Nieuwpoort

4 t.e.m. 6 jaar

€ 250

€ 160

03/04/2022 t.e.m. 09/04/2022

Taalstage Engels

De Panne

12 t.e.m. 18 jaar

€ 650

€ 530

04/04/2022 t.e.m. 08/04/2022

Citytrip Malaga

Spanje

14 t.e.m. 17 jaar

€ 499

€ 439

09/04/2022 t.e.m. 15/04/2022

Gluren bij de noorderburen

Nederland

12 t.e.m. 15 jaar

€ 595

€ 445

09/04/2022 t.e.m. 16/04/2022

Taalstage Engels

De Panne

8 t.e.m. 12 jaar

€ 590

€ 450

09/04/2022 t.e.m. 16/04/2022

Taalstage Fans of Engels

De Panne

12 t.e.m. 18 jaar

€ 700

€ 560

10/04/2022 t.e.m. 15/04/2022

Pasen aan zee

Nieuwpoort

7 t.e.m. 12 jaar

€ 330

€ 180

10/04/2022 t.e.m. 16/04/2022

Dance!

Nieuwpoort

7 t.e.m. 15 jaar

€ 285

€ 195

16/07/2022 t.e.m. 23/07/2022

Zomer aan zee

Nieuwpoort

5 t.e.m. 13 jaar

€ 420

€ 210

23/07/2022 t.e.m. 30/07/2022

Zomer aan zee

Nieuwpoort

11 t.e.m. 17 jaar

€ 420

€ 210

06/08/2022 t.e.m. 13/08/2022

Pretparkenvakantie

Nieuwpoort

11 t.e.m. 17 jaar

€ 530

€ 320

13/08/2022 t.e.m. 20/08/2022

Zomer aan zee

Nieuwpoort

5 t.e.m. 13 jaar

€ 420

€ 210

03/07/2022 t.e.m. 08/07/2022

Kookkamp – Kleuters

Merelbeke

3 t.e.m. 6 jaar

€ 290

€ 140

03/07/2022 t.e.m. 08/07/2022

Voetbalkamp

Merelbeke

10 t.e.m. 12 jaar

€ 290

€ 140

03/07/2022 t.e.m. 09/07/2022

Level Up!

Nieuwpoort

11 t.e.m. 15 jaar

€ 350

€ 260

10/07/2022 t.e.m. 15/07/2022

Pretparkenvakantie – Midi’s

Sint-Niklaas

7 t.e.m. 10 jaar

€ 330

€ 180

10/07/2022 t.e.m. 15/07/2022

Knutselvakantie – Midi’s

Merelbeke

7 t.e.m. 10 jaar

€ 290

€ 140

10/07/2022 t.e.m. 16/07/2022

Pretparkenvakantie Deluxe

Nieuwpoort

11 t.e.m. 15 jaar

€ 399

€ 309

16/07/2022 t.e.m. 23/07/2022

De ardennen verkennen

Vieuxville

7 t.e.m. 12 jaar

€ 275

€ 170

16/07/2022 t.e.m. 23/07/2022

Wild kamperen

Vieuxville

11 t.e.m. 15 jaar

€ 335

€ 230

17/07/2022 t.e.m. 22/07/2022

Boerderijvakantie – Kleuters

Gijnzele

3 t.e.m. 6 jaar

€ 320

€ 170

18/07/2022 t.e.m. 22/07/2022

Paardrijvakantie

Oud-Heverlee

8 t.e.m. 16 jaar

€ 340

€ 260

24/07/2022 t.e.m. 29/07/2022

Danskamp – Midi’s

Sint-Niklaas

7 t.e.m. 10 jaar

€ 285

€ 135

24/07/2022 t.e.m. 29/07/2022

Musicalkamp aan zee

Nieuwpoort

8 t.e.m. 15 jaar

€ 398

€ 308

25/07/2022 t.e.m. 29/07/2022

Paardrijvakantie

Oud-Heverlee

8 t.e.m. 16 jaar

€ 340

€ 260

01/08/2022 t.e.m. 05/08/2022

Paardrijvakantie

Oud-Heverlee

8 t.e.m. 16 jaar

€ 340

€ 260

07/08/2022 t.e.m. 12/08/2022

Circuskamp – Midi’s

Kieldrecht

7 t.e.m. 10 jaar

€ 290

€ 140

07/08/2022 t.e.m. 13/08/2022

Sterrenchefs

Brakel

9 t.e.m. 12 jaar

€ 225

€ 150

07/08/2022 t.e.m. 14/08/2022

Avonturenkamp – Tieners

Palogne

11 t.e.m. 15 jaar

€ 375

€ 200

14/08/2022 t.e.m. 19/08/2022

Spelen aan zee – Tieners

Nieuwpoort

13 t.e.m. 15 jaar

€ 330

€ 180

21/08/2022 t.e.m. 26/08/2022

Dinokamp – Kleuters

Sint-Niklaas

3 t.e.m. 6 jaar

€ 290

€ 140

21/08/2022 t.e.m. 26/08/2022

Skatekamp – Midi’s

Sint-Niklaas

7 t.e.m. 10 jaar

€ 290

€ 140

02/07/2022 t.e.m. 09/07/2022

Taalstage Frans of Engels

De Panne

12 t.e.m. 18 jaar

€ 700

€ 560

10/07/2022 t.e.m. 16/07/2022

Taalstage Engels

De Panne

8 t.e.m. 12 jaar

€ 535

€ 415

10/07/2022 t.e.m. 16/07/2022

Taalstage Frans of Engels

De Panne

12 t.e.m. 18 jaar

€ 650

€ 530

16/07/2022 t.e.m. 23/07/2022

Taalstage Engels

De Panne

12 t.e.m. 18 jaar

€ 700

€ 560

23/07/2022 t.e.m. 30/07/2022

Taalstage Engels

De Panne

12 t.e.m. 18 jaar

€ 700

€ 560

30/07/2022 t.e.m. 06/08/2022

Taalstage Engels

De Panne

12 t.e.m. 18 jaar

€ 700

€ 560

06/08/2022 t.e.m. 13/08/2022

Taalstage Frans of Engels

De Panne

8 t.e.m. 12 jaar

€ 590

€ 450

06/08/2022 t.e.m. 13/08/2022

Taalstage Engels

De Panne

12 t.e.m. 18 jaar

€ 700

€ 560

13/08/2022 t.e.m. 20/08/2022

Taalstage Engels

De Panne

8 t.e.m. 12 jaar

€ 590

€ 450

13/08/2022 t.e.m. 20/08/2022

Taalstage Frans of Engels

De Panne

12 t.e.m. 18 jaar

€ 700

€ 560

20/08/2022 t.e.m. 27/08/2022

Taalstage Frans of Engels

De Panne

12 t.e.m. 18 jaar

€ 700

€ 560

03/07/2022 t.e.m. 12/07/2022

Arrivederci JOETZ!

Italië

13 t.e.m. 15 jaar

€ 695

€ 505

04/07/2022 t.e.m. 08/07/2022

Safari Rangerkamp

Nederland

7 t.e.m. 11 jaar

€ 340

€ 280

15/07/2022 t.e.m. 26/07/2022

Slovenië, Adriatische kust

Slovenië

12 t.e.m. 17 jaar

€ 709,25

€ 536

18/07/2022 t.e.m. 24/07/2022

Zeilen op het IJsselmeer

Nederland

13 t.e.m. 17 jaar

€ 489

€ 399

22/07/2022 t.e.m. 31/07/2022

Slovenië, het meer van Bohinj

Slovenië

14 t.e.m. 17 jaar

€ 628,75

€ 487

24/07/2022 t.e.m. 29/07/2022

Safari Rangerkamp

Nederland

7 t.e.m. 11 jaar

€ 340

€ 265

04/08/2022 t.e.m. 13/08/2022

Het Balatonmeer

Hongarije

13 t.e.m. 17 jaar

€ 543,75

€ 402

15/08/2022 t.e.m. 19/08/2022

Citytrip Valencia

Spanje

14 t.e.m. 17 jaar

€ 499

€ 439

21/08/2022 t.e.m. 26/08/2022

Spaanse costa’s

Spanje

12 t.e.m. 17 jaar

€ 730

€ 655

Inschrijven
Stap 1 : Ga op onze website : www.joetz.be (optie Vlaams-Brabant).
Stap 2 : Klik op het inschrijvingsformulier en beantwoord alle vragen.
Stap 3 : Wacht op een bevestigingsmail en betaal vervolgens een voorschot (40 euro binnenland of 125 euro buitenland). Dit bedrag kan je betalen via overschrijving op het
rekeningnummer BE64 3630 1136 9652 van JOETZ Brabant (Zuidstraat 120, 1000 Brussel) met als mededeling :
naam en voornaam van de deelnemer - aansluitingsnummer bij de FSMB - gekozen vakantie - gsm-nummer
Voorbeeld: Selie Peter – 1234567 – Krokus Minis – 0471234567

De inschrijving is pas effectief eens wij het voorschot ontvangen. Het saldo moet volledig betaald zijn één maand voor het vertrek. De deelnemer verklaart, door betaling van het
voorschot, kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden (zie www.joetz.be (optie Vlaams-Brabant))

VRIJE TIJD & GEZONDHEID

Word animator bij JOETZ Brabant!
Je wordt 16 jaar of ouder in 2022, je bent dolenthousiast om met kinderen te werken, je beschikt over een
gezonde dosis inzet en engagement of je bent gewoon op zoek naar een creatieve uitlaatklep?
Dan ben jij dé animator die wij zoeken!
Tijdens onze animatorvorming starten we van nul en spitsen we ons

! Om recht te hebben op jouw brevet, dien je uiteraard aanwezig te

gedurende een weekend en een week toe op alle ditjes en datjes van

zijn op de volledige cursus, de stage én de evaluatie.

het animator-zijn: “Hoe werk ik creatief met kinderen?”, “Hoe leg
ik een spel uit?”, “Hoe ga ik om met moeilijk gedrag?”... Geen saaie

INSCHRIJVEN

lessen, maar leuke sessies met echte ervaringsdeskundigen. Vooral

Inschrijving gebeurt door een betaling van een voorschot van 50 euro

zelf spelen, ervaren en beleven staan tijdens de vorming centraal!

via overschrijving op het rekeningnummer BE64 3630 1136 9652 van
JOETZ Brabant (Zuidstraat 120, 1000 Brussel) met als vermelding:

Na de vorming volgt een stage in de zomervakantie. Ten slotte komen

Vorming animator 2022 + naam en voornaam + telefoonnummer +

wij allemaal samen voor een evaluatiedag in september en bespreken

e-mailadres

wij jouw volledige traject. Breng je dit alles tot een goed einde, dan ligt
OPGELET: Jouw inschrijving is pas effectief na betaling van het

er voor jou een officieel attest ‘animator in het jeugdwerk’ te wachten!

voorschot. De vorming zal pas doorgaan indien het minimum van 8
deelnemers bereikt is.

DATA EN PRIJS

Na de inschrijving sturen wij jou de nodige documenten op.

De animatorvorming start in 2022 en bestaat uit een weekend en een
week vorming. Daarna volgt minimum een week praktische stage.

INFORMATIEVERGADERING

Deze stage doe je in juli of augustus, tijdens de zomervakantie. Nadien

Om de geïnteresseerden wat meer informatie te kunnen geven, wordt

volgt nog een evaluatiedag in september.

er een informatievergadering georganiseerd op woensdag 5 januari

Waar-wanneer:

2022 om 14u30. Deze gaat door bij JOETZ Brabant in het gebouw:

> Weekend: van vrijdagavond 28/01 t.e.m. zondagavond 30/01/2022

Maurice Lemonnierlaan 41, 1000 Brussel. Ook jongeren die zich reeds
ingeschreven hebben, zijn heel welkom. Op deze manier krijgen ook zij

@De Barkentijn, Nieuwpoort
> Krokusvakantie: van zondagochtend 27/02 t.e.m. zaterdagnamiddag

een duidelijker beeld van wat hen te wachten staat.

05/03/2022 @Beluga, De Panne
Prijs:

WIL JE MEER WETEN OF HEB JE TOCH NOG
ENKELE VRAGEN?

> Basisprijs: 250 euro
> Prijs voor leden van de FSMB: 50 euro*. Wij bieden een tussenkomst

Website : www.joetz.be (optie Vlaams-Brabant) « vrijwilligers »

tot 200 euro per jaar per opleiding.
*Leden van de FSMB, die in regel zijn met hun bijdrage, genieten van een

Tel : 02 546 15 68

tussenkomst van de aanvullende verzekering.

E-mail : joetzbrabant@fsmb.be
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Blijf-Fitpromo

Geniet van een mooie strandwandeling, met zicht
op de duinen en de zee.
 overnachtingen met ontbijtbuffet
>2
> volpension
> lunch: 2 x dagschotel in onze Brasserie
> diner: 2 x koud en warm buffet
> gratis gebruik minigolf, fitness, petanque
& zwembad

Winterpromotie


van 11 februari tot 28 maart 2022
> 4 overnachtingen met ontbijtbuffet
> aankomstdag naar keuze
> halfpension
> gratis gebruik van het zwembad

- 50%

op kamerp

rijs

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

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

Valentijn

Westhoekspecial 2022

> 2 overnachtingen met uitgebreid ontbijtbuffet
> Cupidoverrassing op de kamer
> vrijdagavond:
- gevarieerd koud en warm buffet
- dessertbuffet
> zaterdagavond:
- passionele welkomstcocktail aan tafel
- zeevruchtenschotel (oesters, zeekreeftjes,
scampi’s ... en chocoladedessert)

> 4 overnachtingen met ontbijtbuffet
> aankomstdag naar keuze
> halfpension
> welkomstdrankje

van 11 tot 13 februari 2022

3+1 gratis

vanaf € 296/persoon
supplement single: € 42 (geen supplement in standaardkamer)
kind < 12 jaar: € 40/kind

vanaf € 276/persoon (standaardkamer)
Slechts 30 plaatsen beschikbaar

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 28

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

Ontdek, samen met VTF, onze vakantiedorpen in Frankrijk en onze
verblijven wereldwijd !
UW KORTINGEN :
• Als lid van de Socialistische Mutualiteit Brabant geniet u 5 tot 10% korting op de verblijven in een
vakantiedorp van VTF
• Bent u nog geen klant? Profiteer dan van ons welkomstgeschenk en ontvang €50 tot €100 korting *
• Bent u reeds klant ? Sponsor dan uw vrienden! U krijgt een korting van €150 op uw verblijf en schenkt
zo €50 korting aan uw vrienden*
*

voorwaarden beschikbaar in onze agentschappen

ONTDEK ONZE VAKANTIEAANBIEDINGEN IN DE

HERFST-, LENTE- EN WINTERBROCHURE

2021-2022
AARZEL NIET OM ONZE BROCHURES AAN TE VRAGEN !
E

HERFST & LENT
•

IN FRANKRIJK
NTIEDORPEN,
HOTELS, VAKA
FORMULE
NTIES IN HUUR
VAKANTIERESIDE
546 14 11
|
nces.com/nl 02

www.vtf-vaca

VOOR ALLE INLICHTINGEN RESERVERINGEN VTF BRUSSEL

02 546 14 11 • Zuidstraat 120 - 1000 Brussel • reserveringen@vtf-vacances.com
TOERISTISCHE LICENTIE -VTF VZW VERGUNNING 5336A

www.vtf-vacances.com/nl

VRIJE TIJD & GEZONDHEID

Programma
Vrije Tijd EN
Gezondheid vzw
januari 2022 september 2022

Onze vzw Vrije Tijd en Gezondheid stelt haar
programma van januari 2022 tot september 2022
aan je voor. Een mix van ontdekkingen in eigen
land, weekendjes weg, interessante vormingen,
creatieve workshops en nog veel meer.

Een aanvraag tot lidmaatschap gebeurt eenmalig. Heb
je al een lidkaart met individueel toegekend nummer?
Gelieve je dan niet meer opnieuw in te schrijven!
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
vrijetijd.gezondheid@fsmb.be of 02 546 15 96.

KIES UIT ONZE VOLGENDE ACTIVITEITEN:
>
>
>
>

Binnenshuis
Buitenshuis
Schrijf je in via een QR-code
Inschrijvingsfiche

31
32
34
35

Vrije Tijd en Gezondheid vzw is nu online te vinden.
We houden je op de hoogte van activiteiten en delen allerlei updates via onze Facebookpagina
@Vrijetijdengezondheidvzw en via Instagram @vtgbrabant.

LIDMAATSCHAP
Het lidgeld voor de aansluiting bij de vzw Vrije Tijd en
Gezondheid bedraagt € 50 per academiejaar (september/juni).

VRIJE TIJD EN GEZONDHEID VZW
Mussenstraat 17-19, 1000 Brussel
02 546 15 09 of 02 456 15 96
vrijetijd.gezondheid@fsmb.be / www.fsmb.be
bankrekeningnummer: BE09 3101 3243 1257
We zijn alle weekdagen bereikbaar van 8.30 tot 12 uur en
van 13 tot 16.30 uur, op vrijdag tot 15 uur.

JE ZIEKENFONDS KOMT TUSSEN!
Leden van de Socialistische Mutualiteit Brabant
krijgen een tussenkomst van € 50 in het aan Vrije
Tijd en Gezondheid betaalde lidgeld. Hierdoor is
het lidmaatschap voor onze leden gratis!
30

VRIJE TIJD & GEZONDHEID

PROGRAMMA
CORONA SAFE !

BINNENSHUIS

Cultuur
Kunst onder de loep (KODL)
Elke laatste donderdag
van de maand bespreken
we curiositeiten van een
kunstenaar.
Mysteries,
eigenaardigheden, controverse en leuke weetjes …
>
>
>

Online via ZOOM
Duur: 1,5 uur
5 EURO

Richard Long en
Alexis Gautier
> 24 februari 2022, 10 of 19 u.
Deze activiteit valt te combineren met een uitstap naar
het M-Museum in Leuven.
Karel Appel en de
CoBrA- beweging
> 31 maart 2022, 10 of 19 u.
Marcel Duchamps en het
Dadaïsme
> 28 april 2022, 10 of 19 u.
Patrick van Caekenberg
26 mei 2022, 10 of 19 u.
Deze activiteit valt te combineren met een uitstap naar
het MSK in Gent.
>

Gezondheid en beweging
Lifecoaching assertiviteitscursus

Crea volwassenen
In deze reeks gaan we
aan de slag met een aantal basistechnieken die je
kan gebruiken in het op
bouwen van je eigen creatief proces.
> S
 piegelzaal, Zuidstraat 118,
>
>
>

Crea kids
Knutselnamiddag rond een
thema.
> S
 piegelzaal, Zuidstraat 118,
>
>

Collage
Scheuren, knippen, schikken en plakken ... In deze
workshop maken we een
bui-ten-gewone collage.
We leren niet alleen hoe
je zo’n plakkunstwerk
maakt. Maar we gaan aan
de slag met compositietechnieken die gebruikt
worden door de grote
meesters in de kunst zoals
Picasso, Matisse en vele
anderen.

Brussel
3 u per les
40 EURO (reeks)
15 EURO (per les)

Kleurentheorie
Leer hoe kleur de hele
sfeer van je werk bepaalt,
hoe je met kleur diepte
kan creëren en hoe je een
gevoel kan blootleggen.
>

8 juni 2022, 13 u.

Licht en schaduw
Licht begrijpen is één van
de belangrijkste principes
in het proces van leren
tekenen. Het bepaalt de
sfeer en maakt een scene
meer realistisch. Tijdens
deze les hebben we het
over notan, claire-obscur
en hoe je deze twee kan
combineren.
>

>

13 april 2022, 13 u.

Kleur!
Vandaag leren we alles over
kleuren. Kleuren mengen,
welke kleuren bij elkaar passen en welke juist in strijd
staan met elkaar. Kennis over
kleuren is belangrijk bij het
begin van elk kunstwerk. Aan
de hand van aquarellen (dat is
een sjieke naam voor waterverven) gaan we aan de slag.
> 18 mei 2022, 13 u.

15 juni 2022, 13 u.

Compositie
Tijdens deze les combineren we de voorafgaande
lessen en brengen we deze
samen in een compositie.
We hebben het over bladschikking en vormgeving.
>

Brussel
6 tot 11 jaar
10 EURO

22 juni 2022, 13 u.
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In ons dagelijkse leven trotseren we heel wat uitdagingen.
Deze uitdagingen kunnen aanvoelen als (onoverwinbare) obstakels. Leer van een professio
nele lifecoach hoe je dit kunt
overwinnen. Vertrek van wat
elke dag te bieden heeft en leer
zo het leven ten volle beleven.
> Zaal Morgenrood,
Mechelsestraat 70 – 72,
Leuven
> Duur: 2 uur
> 30 EURO (per sessie) OF
80 EURO (voor de reeks)

Neen leren zeggen
Soms is het moeilijk om neen
te zeggen. We willen behulpzaam zijn tegenover anderen
en zeggen daarom gemakkelijk 'ja’. Dit kan komen omdat
je de ander niet wil teleur
stellen of omdat je confrontatie probeert te vermijden.
Deze sessie gaat over het
belang van ‘NEEN’. We leren
neen zeggen en staan stil bij
de verschillende aspecten van
dit groeiproces.
> 5 april 2022, 19 u.

Grenzen aangeven
Hoe geef je je grenzen aan?
Grenzen aangeven is durven
zeggen wanneer iemand te
veel van je vraagt of erkennen dat het niet gaat lukken.
Dit wordt vaak als moeilijk
ervaren. Maar hoe komt dat?
Tijdens deze sessie hebben
we het over verschillende
soorten grenzen, de voordelen ervan en geven we tools
mee om grenzen te bepalen
en aan te geven.
> 12 april 2022, 19 u.

VRIJE TIJD & GEZONDHEID

Wees er voor jezelf
Wekelijks komen we terecht in
verschillende situaties waarin
we voor onszelf moeten opkomen. Toch doen we dit regelmatig niet. De oorsprong hiervan is voor iedereen anders.
We hebben het deze sessie
over het belang om voor jezelf
op te komen. Geef waarde aan
je eigen authenticiteit en leer
naar jezelf te luisteren.
> 19 april 2022, 19 u.

Zelfverdedigingslessen:
Krav Maga
Voel jij je ook wel eens onveilig
op straat? In deze lessen leer
je onveilige situaties herkennen, vermijden en aanpakken.
Krav Maga is een efficiënte
zelfverdedigingsmethode uit
Israël die gemakkelijk aan te
leren is aan iedereen ongeacht
leeftijd of conditie.
> Zaal Lemonnier, Maurice
Lemonnierlaan 41,
1000 Brussel
> Duur: 1 uur
> 60 EURO (voor de reeks)
> De eerste vier maandagen
van mei om 18u30.

BUITENSHUIS
Gidstour
David Hockney: Werken uit de
Tate Collectie
Tot op heden blijft de Britse artiest een van de meest invloedrijke en inspirerende kunstenaars ter wereld. In werken uit

de Tate Collectie maak je een
reis door Hockneys volledige
carrière, met iconische beelden uit de Londense ‘swinging
sixties’ en Zuid-Californië, zijn
beroemde dubbelportretten en
monumentale landschappen.
> 22 januari 2022, 13 u.
> BOZAR
> 22 EURO (gids + toegang
museum)

volgens de principes van bio
logische landbouw: met respect voor mens, natuur en onze
planeet, zonder gebruik van
chemische pesticiden & kunstmest en met veel liefde & zorg.
Leer via een interactief bezoek
geleid door Dorothea (de oprichtster) meer over duurzame
en biologische landbouw. Een
groepsbezoek duurt 3 uur met
de combinatie van een interactieve rondleiding en een werk-in-het-veldactiviteit.
> 4 juni 2022, 14 u.
> Heirbaan tegenover
nrs 71-73, 1740 Ternat
> Volwassene 12 EURO
> Kind 8 EURO

Richard Long en Alexis
Gautier in het M
Met Richard Long en 'L’heure de
la Soupe' van Alexis Gautier biedt
M een staalkaart van de hedendaagse kunstwereld: twee uiteenlopende kunstenaars, maar
samen representatief voor de diversiteit van de eigentijdse kunst.
> 26 januari 2022, 13 u.
> M-Museum
> 19 EURO (gids + toegang
museum)

Napoleon te confronteren,
Engelse toeristen die ter plaatse binnenstormen, helden zoals
Edith Cavell en Montgomery ...
En vele meer! Het verhaal bestrijkt meerdere eeuwen en
schetst een fascinerend beeld
van de betrekkingen tussen
twee landen: een heel nieuw
verhaal!!
> 11 juni 2022, 13 u.
> Vertrek: In het centrum van
de Grote Zavel, tegenover de
fontein van Minerva
> Einde: Wetstraat, tegenover
het parktheater
> Duur: 2,5 tot 3 uur
> 20 EURO

De Pantoloog – Patrick Van
Caeckenbergh
Vanuit zijn achtertuin in de landelijke Vlaamse Ardennen regeert Patrick Van Caeckenbergh
over de wereld. Een persoonlijke
wereld, die hij naar zijn eigen
herinneringen en verlangens
heeft ingericht. Met 'De Pantoloog (danke schön)' brengt hij
fragmenten uit die fantasierijke
wereld binnen in het MSK.
> 04 juni 2022, 13 u.
> MSK Gent
> 21 EURO (gids + toegang
museum)

Planetarium
Laat je verwonderen door de
mysteries van het universum
in het Planetarium in Brussel.
Het Planetarium is een sterrenkundig museum dat leuk is
voor jong en oud. Hier beleef je
samen met je gezin een kos
mische ervaring en ontdek je
de verste verten van het universum. Het is een magische plek
die je de schoonheid van de
sterrenhemel doet ontdekken.
> 12 maart 2022, 14 u.
> Boechoutlaan 10, 1020
Brussel, België
> Volwassene 8 EURO
> Kind 6 EURO
> (40 min. voorstelling)

It’s Brussels my dear
Een wandeling in Brussel
die eruitziet als een Engelse
roman. Elegant, vol wendingen, anekdotes en primeurs!
De personages in dit verhaal zijn gevarieerd: wol- en
linnenhandelaren in de middel
eeuwen, Margaretha van York,
de hertog van Wellington
die wegglipt van een bal om

Rondleiding Plukplek
PlukPlek teelt fruit en groenten
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Daguitstap
Openluchtmuseum Bokrijk
Benieuwd waar onze huidige
gebruiken en tradities vandaan
komen? In het Openlucht
museum Bokrijk ontdek je hoe
het verleden onze toekomst
inspireert! Breng samen met
ons en je hele gezin een bezoek
aan Bokrijk. We maken er een
uitgebreide dag van met een
welkomstdrankje en hapje, een
geleid bezoek en een warme
maaltijd. De liefhebbers kunnen
na het eten nog een wandeling
maken door het park of een
bezoek brengen aan de grote
speeltuin.
> 14 mei 2022
> Busvervoer (Brussel, Halle,
Affligem en Leuven)
> Volwassene 60 EURO
> Kind 40 EURO

VRIJE TIJD & GEZONDHEID

PROGRAMMA
CORONA SAFE !

Grote opening KMSKA
Het Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten Antwerpen
sloot in 2011 zijn deuren voor
een enorme restauratie én uitbreiding binnen de museum
muren. Niet alleen de binnenkant van het museum heeft
een metamorfose ondergaan,
ook de buitenkant is aangepakt. Binnenkort opent het
museum na 11 jaar eindelijk
opnieuw zijn deuren en dat
kunnen wij niet missen! Ga
met ons mee naar Antwerpen
voor een rondleiding in het volledig vernieuwde KMSKA.
> 30 September 2022, 15 u.
> 20 EURO

Pitkamperen

de Vieux Ville en ga shoppen
in de Bétunestraat. Wanneer je
houdt van cultuur is het Palais
des Beaux-Art een must see.
> 12 op 13 februari 2022
> Busvervoer
> 95 EURO

Midden in het prachtige landschap van Borgloon, langs
de dreef naar het kasteel van
Hex, vind je tenten in de vorm
van een ‘appelpit’. De appelpit
tenten zijn werken van de kunstenaar Dré Wapenaar. Naast
het overnachten in een kunstwerk bezoeken we ook het
fruitbelevingscentrum Stroopfabriek. Leer samen met je hele
gezin hoe in Limburg stroop
gemaakt wordt. En maak een
prachtige wandeling tussen de
fruitbomen.
> 28 en 29 mei 2022
> 120 EURO (prijs volwassene
met kind)

Familieverblijf Misano
Misano Adriatico is een badplaats in de Italiaanse provincie
Rimini. Het ligt tussen Riccione en Cattolica. Het beschikt
over 3 kilometer zandstrand en
een jachthaven. We verblijven
in het hotel Vanni dat alles in
huis heeft voor een zorgeloze
vakantie. Mooie kamers, lekker
eten, een zwembad, een familiale en gezellige uitstraling ...
Wat wil je nog meer?
> 6 op 15 april 2022
> Busvervoer (nachtreis)
> 749 EURO

Weekend Parijs en Versailles
Weekends en reizen
Amsterdam en Van Gogh
Amsterdam wordt ook wel de
artistieke hoofdstad genoemd.
Bezoek het Van Gogh Museum
in het museumkwartier waar
zich ook het Rijksmuseum en
het Stedelijk museum bevinden.
Daarna kun je op vrije voet
het centrum van Amsterdam
verkennen.
> 8 op 9 januari 2022
> Busvervoer
> 159 EURO

Weekend Rijsel
Rijsel is een fijn idee voor
al wie houdt van rust in een
stad. Prachtige gebouwen en
weidse pleinen geven charme
aan deze parel. Wandel door

Weekend Beekse bergen
en Efteling
Vlak voor de school weer begint
snel nog iets leuks doen met
de kinderen? Wat dacht je van
op safari gaan in een safaribus
mét een echte ranger! Die laat
ons de prachtige natuur van
Safari
park Beekse Bergen in
Nederland ontdekken. Een
unieke en leerzame reis voor
jong en oud. Nadat we overnacht hebben in Tilburg stappen
we binnen in een wereld waar
sprookjes tot leven komen …
Ja-haa! De Efteling!
> 27 op 28 augustus 2022
> Busvervoer
> 200 EURO

Weekend Katwijk en
Rotterdam

Oeh la la, Parijs ... De stad
van de romantiek en de kunst.
Het maakt niet uit hoe vaak je
Parijs bezocht hebt, ze blijft
haar charme bewaren. We
nemen je mee voor een gegidst bezoek aan het kasteel
van Versailles. Denk aan de
beroemde spiegel
zaal en
omringend park dat door
UNESCO als beschermd
erfgoed bestempeld is. Het
kasteel van Versailles is een
van de grootste kastelen
ter wereld, en behoorde toe
aan Lodewijk de XIV, ook wel
bekend als de Zonnekoning.
> 23 op 24 april 2022
> Busvervoer
> 205 EURO

Het prachtige strand, de sfeervolle boulevard en de duinen
van Katwijk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Het strand van Katwijk staat
bekend als een van de schoonste stranden van Nederland
en wordt gekenmerkt door
strand
hutten en sfeervolle
strandpaviljoenen. Aansluitend
brengen we een bezoek aan
Rotterdam. De haven van
Rotterdam is de grootste van
Europa en de stad is gevuld
met moderne architectuur.
Rotterdam bestaat uit vele bezienswaardigheden en nodigt
uit tot ontdekken.
> 9 op 10 juli 2022
> Busvervoer
> 125 EURO
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Weekje Berlijn
Berlijn is een van de hipste
steden van Europa. Voor deze
reis kun je kiezen om de stad
te verkennen op eigen houtje
of om je te laten begeleiden in
groep. Ga je mee zonder deel
te nemen aan de geplande uitstappen? Dan betaal je 30 euro
minder. Het begeleid cultuurpakket bestaat uit een alternatieve rondleiding door de stad,
een boottocht en een kroegentocht. Schrijf je in met vrienden
of alleen.
> 7 op 11 september 2022
> Busvervoer
> 460 EURO

VRIJE TIJD & GEZONDHEID

VRIJE TIJD
ZOEKT JOU

NIEUWSBRIEF
Het activiteitenprogramma dat je terugvindt in de Weergalm
vormt de basis voor dit najaar. Afhankelijk van de maat
regelen omtrent COVID-19 kan het zijn dat er activiteiten
geannuleerd of bijgepland worden. Wil je op de hoogte blijven van alle activiteiten? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief via vrijetijd.gezondheid@fsmb.be

Wij organiseren allerhande activiteiten voor gezinnen en
actieve volwassenen. Gezondheid en algemeen welzijn
zijn de rode draad van deze activiteiten. Die variëren van
vormingen en workshops tot themadagen, culturele
wandelingen, sportactiviteiten en minitrips.
Vrije Tijd en Gezondheid wil mensen motiveren tot een actief
vrijetijdsleven waarin de focus ligt op fysiek en mentaal welzijn. Vrije tijd is een doeltreffende tool om je beter te voelen
in lichaam en geest. Geef je vrije tijd waarde.
Ambassadeurschap
Wij zijn op zoek naar gemotiveerde en gepassioneerde
ambassadeurs die het gezicht willen zijn achter onze verschillende activiteiten. Mensen met een breed netwerk die
weten hoe ze moeten motiveren. Denk mee na over verschillende activiteiten/uitstappen. Laat je stem horen en
bepaal mee welke activiteiten er georganiseerd worden.
Vrije Tijd en Gezondheid wil mensen samenbrengen en de
participatiegraad in het vrijetijdsleven van de Nederlandstalige bevolking in Brussel en Brabant verhogen. Als vrijwilliger ben je ambassadeur van de organisatie en heb je
een voorbeeldfunctie in het participeren aan activiteiten,
stimuleer je mensen om deel te nemen aan onze activiteiten.

SCHRIJF JE GEMAKKELIJKER
IN VOOR ONZE ACTIVITEITEN
VIA DEZE QR-CODE

Binnenshuis
Het programma 'binnenshuis' bestaat uit alle activiteiten
die begeleid worden binnen de muren van ons ziekenfonds.
Denk vrijwilligers, werknemers, bekende gezichten ...
Voorlopig is dit beperkt tot een aantal creatieve en culturele
vormingen. Breng jij variatie in dit aanbod?

De meeste mensen zijn wel bekend met de QR-code. Een
QR-code werkt als een link. Je scant met de camera van
je smartphone het vierkant zwart-wit blokje. Via een tik op
een verschenen link opent dan onmiddelijk de bijhorende webpagina. Onze vertrouwde inschrijvingsprocedures
blijven natuurlijk ook nog steeds geldig.

Buitenshuis
Het programma ‘buitenshuis’ bestaat uit activiteiten waarvoor onze huidige leden ons allang kennen. Uitstapjes,
activiteiten met externe begeleiders, museumbezoeken …
Hiervoor zijn we ook altijd op zoek naar gemotiveerde begeleiders. Heb jij wel eens zin in een weekendje weg? Voelt het
begeleiden van een groep aan als je tweede natuur? Laat
het ons dan zeker weten, en misschien ben je morgen al
vertrokken!
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INSCHRIJVINGSFICHE
LID WORDEN

Cultuur

O Kunst onder de loep - Richard Long			

24/02/22

O Kunst onder de loep - Karel Appel			

31/03/22

Online

O Kunst onder de loep - Marcel Duchamps

28/04/22

Online

O Kunst onder de loep - Patrick van Caekenberg

26/05/22

Online

O Crea volwassenen les 1

			

08/06/22

Brussel

O Crea volwassenen les 2			

15/06/22

Brussel

Naam:

O Crea volwassenen les 3			

22/06/22

Brussel

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

O Crea kids les 1			

13/04/22

Brussel

O Crea kids les 2			

18/05/22

Brussel

Voornaam:

Gezondheid en beweging

Ik wil lid worden van
Vrije Tijd & Gezondheid vzw:

...............................................................
Adres:
...............................................................
...............................................................
Telefoonnummer:
...............................................................
Gsm-nummer:
...............................................................
E-mailadres:
...............................................................
Geboortedatum:
...............................................................

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

Stuur de ingevulde inschrijvingsstrook
naar
Vrije Tijd & Gezondheid vzw
Mussenstraat 17-19, 1000 Brussel



BINNENSHUIS

Vuistregels om in te schrijven voor activiteiten
Om lid te worden, stuur je de inschrijvingsfiche
volledig ingevuld terug. Dat kan per post, fax of
e-mail. Let erop dat je het formulier dateert en
ondertekent. Je kunt de ingevulde strook ook
afgeven in een kantoor van de Socialistische
Mutualiteit Brabant. Je kunt op dezelfde manier
inschrijven voor activiteiten. Daarnaast kun je
ook telefonisch intekenen, mits ons daarna het
inschrijvingsformulier toe te sturen. Zodra wij
je inschrijving ontvangen, krijg je van ons een
algemene bevestiging/factuur. De betaling dient
binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur te
gebeuren.

		

Online

O Assertiviteitscursus 1			

05/04/22 - Leuven

O Assertiviteitscursus 2			

12/04/22 - Leuven

O Assertiviteitscursus 3			

19/04/22 – Leuven

O Krav Maga 1			

02/05/22 - Brussel

O Krav Maga 2			

09/05/22 - Brussel

O Krav Maga 3			

16/05/22 – Brussel

O Krav Maga 4			

23/05/22 – Brussel

BUITENSHUIS
Gidstour

O David Hockney - BOZAR			
O Richard Long en Alexis Gautier in het M			
O Planetarium			
O Rondleiding Plukplek			
O De Pantoloog – Patrick Van Caekenberg			
O It’s Brussels my dear			

22/01/22 - Brussel
26/01/22 - Leuven
12/03/22 – Brussel
04/06/22 – Ternat
04/06/22 – Gent
11/06/22 – Brussel

Daguitstap
O Openluchtmuseum Bokrijk			
14/05/22 - Busvervoer
O KMSKA			30/09/22 - Antwerpen
Weekends en reizen
O Amsterdam en Van Gogh			

08/01/22 - 09/01/22

O Weekend Rijsel			
O Familieverblijf Misano			
O Weekend Parijs en Versailles			
O Pitkamperen			

12/02/22 - 13/02/22
06/04/22 - 15/04/22
23/04/22 - 24/04/22
28/05/22 - 29/05/22

O Weekend Katwijk en Rotterdam			
O Beekse Bergen en Efteling			
O Weekje Berlijn			

09/07/22 - 10/07/22
27/08/22 - 28/08/22
07/09/22 - 11/09/22

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:			
Adres:
Aantal personen:
Telefoonnummer:			
E-mailadres:
Lidnummer Vrije Tijd & Gezondheid:
Leeftijd deelnemende kinderen:
Handtekening en datum:
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gsm-nummer:

Tot jouw dienst
HEB JE ADVIES NODIG?
 aak gebruik van ons online contactformulier of
M
contacteer ons via 02 506 96 11.
Bezoek een van onze kantoren. Raadpleeg onze 		
openingsuren op www.fsmb.be/nl/vind-een-kantoor.
 aak een afspraak met een van onze raadgevers
M
door te surfen naar www.fsmb.be/nl/afspraak-online,
contact op te nemen met het kantoor van jouw keuze
of te bellen naar 02 506 96 11.

HEB JE EEN VRAAG?

	Onze website, www.fsmb.be staat boordevol
informatie over onze voordelen en diensten.
Daarnaast vind je er ook heel wat info over de
ziekte- en invaliditeitsverzekering en uiteenlopende
gezondheidsthema’s.
	Schrijf je in op onze maandelijkse newsletter om op de
hoogte te blijven van nieuwigheden.

REGEL JE FORMALITEITEN
 ieuw! Met de FSMB e-Mut app kan je de terug
N
betalingen van je gezondheidszorg, je uitkering,
en je brieven van het ziekenfonds raadplegen,
documenten bestellen, de voortgang van je
dossier opvolgen enzovoort. Je kan onze app
downloaden in de Google Play Store en de
App Store.
	Op e-Mut kan je je dossier raadplegen, je
terugbetalingen controleren, documenten
downloaden ... allemaal via je computer.
	Je kunt je zorgattest in de brievenbus van je
kantoor 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.
	Bel de klok rond naar onze Phone mut op 02 502
52 50 om roze identificatieklevers, de Europese
ziekteverzekeringskaart enz. te bestellen.

	Maak gebruik van ons online contactformulier of
contacteer ons via 02 506 96 11.

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!

