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Stress  
Je innerlijke coach
We lezen het overal: stress is contraproductief en werkt ver-
lammend. Maar als je weet hoe je ermee om moet gaan, kan 
je er jouw bondgenoot van maken die je helpt obstakels te 
overwinnen, te scoren bij wedstrijden en andere uitdaging en 
in het leven aan te gaan. Lees hier hoe je van stress jouw 
bondgenoot maakt.

Huidkanker herkennen
 
Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker.  
De kans op het ontwikkelen van huidkanker verkleinen, net 
zoals het herkennen indien je hier in aanraking mee komt, is 
zeer belangrijk.

Hypnose in de  
operatiekamer 

 
De dagen dat hypnose alleen in shows werd gebruikt zijn  

definitief verleden tijd. Nu heeft hypnose ook de weg naar het 
operatiekwartier gevonden.
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3  Voorwoord 
Gezondheid is ons allerhoogste goed, onze gezondheidszorg 
is van onschatbare waarde.

4  Nieuws
Deze rubriek biedt een kort overzicht van de laatste nieu-
wigheden van ons ziekenfonds en de ziekte- en invaliditeits-
verzekering.
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Voorwoord

Beste lezer,

Ik hoop dat het jou gegeven was om in 
de afgelopen zomermaanden toch te 
kunnen genieten van enige onbekom-
merde dagen. 

De omstandigheden waarin we als 
samenleving evolueren zijn moeilijk. 
Het zal eens te meer belangrijk zijn om 
de solidariteit in onze maatschappij 
te beschermen en te verstevigen waar 
nodig.

Die inzet voor een solidaire samenle-
ving is bijzonder actueel. Na een ban-
ken- en Eurocrisis die aanving in 2008, 
kwam een nooit geziene sanitaire crisis. 
Begin dit jaar kwam er die verschrikke-
lijke oorlog in Europa bovenop met als 
onmiddellijk gevolg een energiecrisis 
en torenhoge inflatie.

Wie en wat beschermt de bevolking 
tegen deze energiecrisis en inflatie? 
Sociale zekerheid en het indexmecha-
nisme beschermen en het zullen alvast 
de progressieve krachten zijn die in de 
bres springen bij aanvallen die we zeker 
mogen verwachten op deze bescher-
mingsmechanismen.

Jouw ziekenfonds veranderde op 1 juli 
jongstleden van naam. Voortaan orga-
niseren wij onze dienstverlening, sterke 
aanvullende voordelen (neem een 
kijkje op onze website www.solidaris- 
brabant.be), een aanbod zorg en hulp 
aan huis, een aanbod ontspannings-

activiteiten onder de naam Solidaris 
Brabant. De naam zegt waar we voor 
staan: solidariteit. We willen een zie-
kenfonds zijn voor allen en mee onze 
schouders zetten onder een toeganke-
lijke, betaalbare en kwalitatieve zorg.
De studiedienst van onze landsbond 
organiseert al heel wat jaren een 
jaarlijkse steekproef om het uitstel van 
zorg te meten. De evolutie is zorgwek-
kend. Ze verdient al onze aandacht en 
we moeten een spiegel voorhouden 
aan de politieke verantwoordelijken.

Het uitstel van zorg was reeds sterk 
aanwezig voor de sanitaire crisis. In 
de laatste twee jaren heeft zich dit 
verder uitgediept. Liefst 45 % van de 
ondervraagden gaf aan in het laatste 
jaar minstens één zorg uitgesteld te 
hebben om financiële redenen. En in 
de groep respondenten worden grote 
ongelijkheden vastgesteld. Vrouwen 
gaven meer uitstelgedrag aan dan man-
nen (respectievelijk 50 % en 40 %) en in 
de groep van eenoudergezinnen gaven 
twee op drie aan in het afgelopen jaar 
een zorg uitgesteld te hebben.

Na tandzorg komt op de tweede plaats 
het uitstel van geestelijke gezond-
heidszorg. Ons ziekenfonds heeft deze 
vaststellingen goed begrepen. In onze 
aanvullende verzekering (voor een 
solidaire maandbijdrage die actueel 
7 euro bedraagt) voorzien wij een 
tussenkomst voor de remgelden van 
preventieve tandzorg. In 2022 hebben 
we bovendien onze tussenkomst voor 
orthodontie sterk verbeterd (maximum 
1050 euro voor een volledig behan-
delingstraject). Voor de raadpleging 
van een psycholoog bieden we in de 
aanvullende verzekering acht maal per 
jaar een tussenkomst van 20 euro.

Gezondheid is  
ons allerhoogste 
goed, onze gezond-
heidszorg is van  
onschatbare  
waarde. 

Dat heeft de coronacrisis meer dan 
ooit aangetoond. Investeren in onze 
gezondheidszorg is dan ook investeren 
in ons allen. Om opnieuw te kunnen 
investeren in onze zorg heeft Minister 
Vandenbroucke bij de start van de 
legislatuur de groeinorm - de jaarlijks 
toegelaten uitgavenstijging in onze 
federale gezondheidszorg - fors ver-
hoogd naar 2,5%. 

In 2022 zal - ten opzichte van 2019 - 
in totaal voor 6,1 miljard euro extra 
geïnvesteerd zijn in onze zorg. In reële 
termen, rekening houdende met de 
stijging van de prijzen, gaat het om 
meer dan 7% toename. 

Op 1 juni werden de honoraria van alle 
zelfstandige zorgverleners (met uitzon-
dering van de kinesitherapeuten) met 
2% verhoogd. 

De coronacrisis zorgde voor een 
enorme werklast die terechtkwam op 
de schouders van onze zorgverleners. 
Velen onder hen hebben hun limiet al 
een hele tijd bereikt. Dat maakt het 
beroep niet alleen minder aantrekkelijk 
voor wie in de zorg aan de slag wil, het 
maakt ook dat sommige zorgverleners 
na vele jaren het beroep de rug toeke-
ren. Meer handen in de zorg zijn nodig.

Het kabinet Volksgezondheid heeft de 
boodschap opgepikt en verdedigde – 
met succes – aan de regeringstafel een 
sociaal akkoord waardoor toch een 
substantiële inspanning (600 miljoen 
euro) wordt geleverd om de noden aan 
en van het zorgpersoneel tegemoet te 
komen.

Samen met alle actoren in de zorg 
zullen wij mee bewaken dat die inves-
teringen ook écht een verschil maken 
op het terrein. Een ‘Toekomstagenda 
voor het Zorgpersoneel’ zal worden 
opgesteld. En dat met één doel: slim 
en efficiënt blijven investeren in onze 
gezondheidszorg om ze robuust en 
duurzaam de toekomst in te loodsen. 

Hans Heyndels
algemeen secretaris 
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Heb je een klacht over onze  
dienstverlening? Wij luisteren! 

Ben je niet tevreden over onze dienstverlening 
(VZW, RMOB, Solidaris Brabant Verzekeringen, 
RMOBB, etc.)? Laat het ons weten! Onze Om-
buds- en Kwaliteitsdienst biedt een antwoord 
op je klachten en onderneemt stappen om onze 
dienstverlening te verbeteren.  

Stuur je klacht via ons contactformulier op  
www.solidaris-brabant.be of naar onze Ombuds- 
en Kwaliteitsdienst (Zuidstraat 111, 1000 Brussel).  

Ga voor meer informatie over de klachten
procedure langs in een van onze kantoren of 
surf naar www.solidarisbrabant.be.   

Solidaris Brabant
Deze rubriek biedt een kort overzicht van de laatste  
nieuwigheden van ons ziekenfonds en de ziekte- en  
invaliditeits verzekering.

Het Buurtpensioen  
heet vanaf nu Accolage

Het BuurtPensioen, waar buren elkaar helpen, heet 
vanaf nu Accolage. Solidariteit staat centraal binnen ons 
ziekenfonds. Dit is ook de reden waarom we dit initiatief 
ondersteunen. 
 
Onze steun geeft hen de kans om: 

Hun project op grotere schaal te verspreiden en zo hun 
netwerk van deelnemers uit te breiden. 

De samenwerking tussen de formele zorg (thuiszorg en 
ambulante diensten) en de informele zorg (zoals het 
burenhulpnetwerk of de mantelzorgers) te versterken, 
met respect voor hun pluralistische werk op het terrein 
en de keuzevrijheid van elke persoon. 

Hun werk en netwerk in de verschillende antennes 
verder te ontwikkelen, dankzij de financiële steun van 
Solidaris Brabant. 

Zie je het ook zitten om je buurtbewoners te helpen 
bij het doen van boodschappen, eens een babbeltje 
met hen te slaan, iemand een lift te geven of zoek je 
zelf hulp? Surf dan naar www.accolage.be. 

4

Nieuws
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Afgestudeerd of net 25 geworden? 
Schrijf je in bij ons ziekenfonds! 

Diploma op zak of gestopt met studeren? Dan ben je 
klaar om de arbeidsmarkt te betreden. Maar daar komen 
ook wat formaliteiten bij kijken. Zo moet je je inschrij-
ven bij een ziekenfonds en als werkzoekende. 

Zolang je studeert, ben je gedekt door het ziekenfonds 
van je ouders. Daarna, en in elk geval als je 25 wordt, 
moet je zelf aansluiten als gerechtigde bij een zieken-
fonds. Als je dat niet doet, heb je niet langer recht op 
terugbetalingen en uitkeringen. De aansluiting bij een 
ziekenfonds geeft je recht op de voordelen van de ver-
plichte en de aanvullende (ziekte)verzekering. 

Meer info? www.solidarisbrabant.be/nl/ 
jestudieszittenerop  

Zorg dat je niets mist door je in 
schrijven op onze MUTFL@SH! 

Wil je beter geïnformeerd worden over alles wat 
met de verplichte ziekteverzekering te maken 
heeft? Wil je meer weten over de gezondheidszorg 
in het algemeen en ons ziekenfonds in het bijzon-
der? Of heb je interesse in thema’s rond gezond-
heid en welzijn?  
 
Schrijf je dan zeker in op onze maandelijkse digi
tale nieuwsbrief op www.solidarisbrabant.be. 

5

FSMB heet vanaf nu Solidaris Brabant 

Sinds 1 juli 2022 zijn we van naam veranderd en heten 
we Solidaris Brabant. Het is iets waar we trots op zijn,
want Solidaris Brabant is een synoniem voor solidariteit.

Solidariteit is wie we zijn, dat zit in ons DNA. Je merkt 
dat in onze waarden, in onze communicatie, en in onze 
sterke voordelen. En daar veranderen we niets aan.

Wat wel verandert, is hoe we eruitzien. Hoewel het 
even kan duren om alles aan te passen, zal je onze  
naam reeds hebben zien verschijnen op onze website, 
in e-mails, in het vervaldagbericht ...

Je zit misschien met een aantal vragen over onze 
naamsverandering. Is dat het geval? Aarzel dan niet om 
onze website te bezoeken, of binnen te stappen in één 
van onze kantoren. Onze medewerkers staan klaar om 
naar je te luisteren en je verder te helpen.
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We lezen het overal: stress is contraproductief en werkt 
verlammend. Maar als je weet hoe je ermee om moet 
gaan, kan je er jouw bondgenoot van maken die je helpt 
obstakels te overwinnen, te scoren bij wedstrijden en  
andere uitdagingen in het leven aan te gaan. Lees hier 
hoe je van stress jouw bondgenoot maakt.

Stress wordt gezien als een boosdoener en verantwoor-
delijk geacht voor tal gezondheidsproblemen. Nochtans 
is je lichaam geprogrammeerd om met stress om te gaan. 
Het is immers een proces dat essentieel is om te over-
leven. Dit al sinds het begin van de mensheid. Stress is een 
natuurlijke reactie van het lichaam als het zich aangevallen 
voelt. Het stelt mensen in staat om zich aan te passen aan 
verandering en in hun omgeving.

Om stress te beheersen en om te zetten in positieve 
energie, is het belangrijk te weten wat stress is en hoe ons 
lichaam reageert op gevaar.

In situaties van acute stress maakt ons lichaam onder meer 
adrenaline en cortisol aan. Adrenaline brengt ons lichaam 
op heel korte tijd in een algemene staat van paraatheid 
om te reageren op die stress: onze hartslag en ademhaling 
versnellen, onze bloeddruk stijgt, we worden alerter, we 
beginnen te zweten enz. Cortisol heeft dan weer een lang-
durige werking die de nodige energiereserves voor spieren, 
hersenen en hart mobiliseert en ter beschikking stelt.

In beperkte dosis stimuleert stress tot presteren en verbe-
tert het ons vermogen om ons aan te passen aan situaties, 
maar het heeft ook nog heel wat andere positieve aspect-
en. Anderzijds is herhaalde en langdurige blootstelling aan 
stressvolle situaties slecht voor je gezondheid. Inderdaad, 
chronische stress leidt tot slaap- en eetluststoornissen, 
hoofdpijn, vermoeidheid, eczeem, gynaecologische aan-
doeningen enz. En als de situatie aanhoudt, verhoogt het 
risico op hartaandoeningen, hoge bloeddruk, een te hoog 
cholesterolgehalte, insulineresistentie, depressie enz.

Je innerlijke coach

Stress
Stress - Je innerlijke coach
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STRESS LAAT JE BETER PRESTEREN 
In het algemeen verbetert stress je 
prestaties. Je hoeft nog maar naar 
topatleten te kijken om dat vast te 
stellen. In competitieverband is stress 
uiteraard zeer aanwezig en helpt het 
hen hun lichaam voor te bereiden op 
actie om prestaties te leveren.

In het dagelijks leven staan prestaties in 
verband met stressniveaus. Een beetje 
stress verhoogt de alertheid, evenals 
de cognitieve prestaties en gedragsma-
tige prestaties, maar veel stress zal dit 
net verslechteren.

STRESS VERSTERKT HET  
IMMUUNSYSTEEM
Acute stress werkt als een alarmsys-
teem voor het lichaam en veroorzaakt 
een zelfverdedigingsreactie door het 
immuunsysteem te stimuleren. Wan-
neer stress echter chronisch wordt, zal 
het immuunsysteem uitgeput raken en 
minder effectief worden.

Om van stress een bondgenoot te 
maken, is het belangrijk om er controle 
over te hebben. Wanneer je je gestrest 
voelt, moet je in plaats van energie 
te verspillen om er vanaf te raken, je 
focussen op de kracht en motivatie die 
de stress je bezorgt. Dit zijn enkele van 
de voordelen.

Enkele positieve effecten

UITPUTTING 
Wanneer de stresssituatie aanhoudt 
of intenser wordt, kan deze het 
vermogen van het lichaam te boven 
gaan: dat is een toestand van chroni-
sche stress. Ons vermogen om weer-
stand te bieden wordt overweldigd 
en bezwijkt uiteindelijk, omdat het 
immuunsysteem tekortschiet. Chro-
nische stress heeft altijd negatieve 
gevolgen voor de gezondheid. 

1 2 3

STRESS MAAKT JE GEZELLIGER 
Stress genereert oxytocine, ook 
bekend als het liefdes- of geluks-
hormoon. Het wordt ook gepro-
duceerd tijdens het geven van 
borst voeding of tijdens het vrijen. 
Dit hormoon helpt je je angsten te 
overwinnen en moedigt je aan om 
contact te leggen met anderen. Onder 
stress zal je de neiging hebben om de 
mensen om je heen beter te begrijpen. 
Je zal dan eerder de mensen die je lief-
hebt helpen, troosten of beschermen.

STRESS LEERT ONS  
VEERKRACHTIG ZIJN
In het ideale geval moet je stress-
bronnen niet vermijden, maar onder 
ogen zien om ervan te leren en zo 
beter gewapend te zijn om in de  
toekomst met eventuele stress-
situaties om te gaan. 

STRESS BESCHERMT ONS
Stress stelt ons in staat bronnen van 
gevaar op te sporen door als een 
alarmsignaal te werken.

De 3 fases van stress
Bij een stressvolle situatie reageert ons lichaam in 3 fases: een alarmreactie, 
weerstand en uitputting. Dit is het algemene aanpassingssyndroom dat in 
1935 werd ontdekt door Hans Selye, een endocrinoloog.

ALARMREACTIE
Dat is de onmiddellijke reactie op 
stress. Bij stress zal ons lichaam 
hormonen vrijmaken die de hartslag, 
de bloeddruk, de alertheid en de 
lichaamstemperatuur verhogen ... 
om het lichaam voor te bereiden om 
te reageren.

WEERSTAND
Als de situatie aanhoudt, komt het 
lichaam in een weerstandsfase. Er 
worden nieuwe hormonen afge-
scheiden die de bloedsuikerspiegel 
verhogen om energie te leveren voor 
de spieren, het hart en de hersenen. 
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Je kan moeilijk alle stress uit je leven weren. Maar er zijn 
wel verschillende middelen om stress te verminderen en er 
beter mee om te gaan. Er is geen gemakkelijke, universele 
oplossing. Wat jij als stressvol ervaart, zal dat voor een ander 
niet zijn. Iedereen moet dus zijn eigen manier vinden om 
met stress om te gaan. Verander geleidelijk aan de manier 
waarop je reageert. Hier zijn enkele tips die je kunnen helpen 
om stress te controleren, om te zetten in positieve stress en 
er een bondgenoot van te maken.

JE STRESS ONTCIJFEREN 
Om te beginnen moet je natuurlijk de 
fysieke en psychologische symptomen 
van stress kunnen herkennen. Om 
stress aan te pakken, is het ook essen-
tieel dat je de bron identificeert en 
indien mogelijk wegwerkt of probeert 
in te tomen. 

CONTROLEER JE ADEMHALING
Je ademhaling beheersen zorgt voor 
een betere zuurstofvoorziening, 
waardoor je je rustiger gaat voelen. 
Buikademhaling bestaat uit het rustig 
inademen, op dat moment zal je buik 
uitzetten en bij het uitademen zal je 
buik terug naar binnen toe gaan.

LEER NEE TE ZEGGEN
Niets is zo stresserend als het gevoel 
dat je de situatie niet meer onder 
controle hebt. Leer jezelf kennen en je 
grenzen te stellen. Het is beter "neen" 
te zeggen dan je beloftes niet na te 
kunnen komen.

NEEM WAT AFSTAND 
Je vindt makkelijker een constructief 
antwoord op je probleem door wat 
tijd en afstand te nemen.

HOU EEN GEZONDE LEVENSSTIJL AAN
Eet gezond en evenwichtig. Vermijd zeer 
bewerkte voedingsmiddelen, met een 
hoge glycemische waarde enz. Beperk 
je consumptie van koffie, thee, suiker, 
alcohol, sigaretten enz., want die kunnen 
stress in de hand werken. Zet je mentale 
vermoeidheid om in fysieke vermoeid-
heid door aan lichaamsbeweging te doen. 
Je gezondheid zal verbeteren en je stress 
zal verminderen, terwijl je ook beter zal 
slapen. Het wordt aanbevolen om 30 
minuten aan lichaamsbeweging te doen 
en dat 5 keer per week.

Stress 
10 tips om er een bondgenoot van te maken

1
2

3
4 5

Stress - Je innerlijke coach
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Psychotherapie
Wij betalen tot 160 euro per jaar terug 
voor psychotherapie. 

Gezinsplanning Rosa
Je kunt psychotherapie volgen in ons 
centrum voor gezinsplanning Rosa.  
Een raadpleging kost 26 euro (45 euro 
voor koppels of gezinnen). 
02 546 14 33 / planningrosa@solidaris.be 
www.planningsfps.be/nos-centres/
cpf-bruxelles/  
 

Je ziekenfonds komt tussen 

De medische centra César De  
Paepe bieden psychotherapie  -
sessies aan.  
Via de aanvullende verzekering krijg 
je onbeperkt 20 euro terug per psycho
therapiesessie die gevolgd wordt in onze 
medische centra César De Paepe. Je kunt 
een afspraak maken door te surfen naar 
www.solidaris-brabant.be.

Sport 
Wij betalen 45 euro per jaar terug van  
je lidmaatschap bij een sportclub of  
fitnesscentrum! 
 
Op zoek naar activiteiten?  
Raadpleeg het programma van onze 
partner Vrije Tijd en Gezondheid vzw  
op pagina 34. 

LEER TE ONTSPANNEN 
Relaxen is een gemakkelijk middel 
om de fysieke gevolgen van stress 
te beperken. Je kan stressgerelateer-
de spanningen aanpakken door alle 
zones van je lichaam één voor één te 
ontspannen. Er bestaan verschillende 
relaxatietechnieken. Het doel is om 
tot een toestand tussen waken en 
slapen te geraken.  

LEER JE TIJD BEHEREN 
Om je niet voortdurend overstelpt te 
voelen is het essentieel dat je je tijd 
leert beheren. Daarvoor moet je  
kunnen uitmaken wat belangrijk en  
wat minder belangrijk is, en priori-
teiten stellen. Verder moet je antici-
peren op het onverwachte door wat 
manœuvreer ruimte te behouden   
en tijd voor jezelf te nemen.

VERMIJD HET GEBRUIK VAN  
GENEESMIDDELEN!
Ze kunnen je helpen de stress te  
maskeren, maar ze zullen je er niet  
van verlossen.

LAAT LOS!
Smartphones, laptops ... deze zijn 
allemaal gelinkt aan de werkomgeving 
en brengen dus ook stress in huis. Stel 
grenzen aan je beschikbaarheid voor 
je werkgever en probeer je eraan te 
houden.

DRUK JE GEVOELENS UIT!
Leer je emoties, gevoelens en angsten 
uitdrukken. Probeer je communicatie 
op het werk, met je partner, met je 
kinderen, je familie ... te verbeteren. 
Door je problemen te delen kom je 
de visie te weten van mensen die niet 
emotioneel betrokken zijn en die mis-
schien oplossingen kunnen aanreiken.

5

6 7
8

10
9

Meer info? Onze kantoren / www.solidarisbrabant.be
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De dagen dat hypnose alleen in 
shows werd gebruikt is definitief 
verleden tijd. Nu heeft hypnose ook 
de weg naar het operatiekwartier 
gevonden. In België worden veel 
operaties uitgevoerd onder ‘hypno
sedatie’, dat wil zeggen de combi
natie van hypnose en lokale anes
thesie (verdoving). Deze techniek is 
soms een gunstig alternatief voor 
algemene anesthesie en biedt de  
patiënt meer comfort.

Wat is hypnose? 
Het is een veranderde staat van 
bewustzijn. Hypnose heeft niets te 
maken met slaap, het is een toe-
stand van ontspanning en opperste 
concentratie op een onderwerp of 
activiteit die voldoende aangenaam 
of geruststellend is om de aandacht 
van de persoon volledig af te leiden, 
die dan onverschillig wordt voor elke 
stimulans van buitenaf. 

Wat zijn de meest uitgevoerde 
operaties? 
Hypnosedatie kan worden aange-
boden bij alle chirurgische ingrepen 
waarbij lokale anesthesie mogelijk 
is en alleen als hypnose voldoen-
de comfort garandeert. Dit omvat 
zowel kleine chirurgische ingrepen 
zoals het verwijderen van wijsheid-
standen, artroscopie van de knie, 
cataractoperatie en zwaardere ingre-
pen zoals schildklieroperaties (totale 
schildklierverwijdering, parathyroï-
dectomie, hemithyroïdectomie), 
plastische chirurgie (gezichts-, hals- 
en voorhoofdslift, borstimplantaten 
enz.), gynaecologie enz. 

Wat zijn de 
voordelen? 

 Patiënten ervaren een operatie  
 niet op dezelfde manier, maar  
 herinneren deze als een aange - 
 name ervaring omdat hypnose  
 als een krachtige afleider werkt.

 De patiënt heeft minder last van  
 postoperatieve ontstekingen en  
 pijn op korte, middellange en  
 lange termijn.

 Het herstel na de ingreep gaat  
 sneller.

 De duur van het ziekenhuisverblijf  
 wordt verkort.

 De patiënt kan eten zodra deze 
 terug op de kamer is.

 De patiënt heeft geen last van  
 de ongewenste bijwerkingen van  
 anesthesie: misselijkheid, braken,  
 geheugen- of concentratiestoor- 
 nissen, vermoeidheid enz.

 Ook het chirurgisch team heeft  
 baat bij hypnose, omdat de  
 geopereerde patiënt rustiger is  
 en beter meewerkt, waardoor  
 de omstandigheden om te  
 opereren optimaal zijn.

Is hypnose voor iedereen 
mogelijk?
Naar schatting is ongeveer 60% 
van de mensen goed of zeer goed 
hypnotiseerbaar en 30% matig 
hypnotiseerbaar. Nauwelijks 5% 
van de proefpersonen zou volle-
dig resistent zijn tegen hypnose, 
hoofdzakelijk wegens een psycho-
pathologische stoornis.

Wie komt niet in aanmerking? 
Doofheid, psychiatrische  
stoornissen (dementie of ernstige 
verstandelijke beperking), allergie 
voor plaatselijke anesthesie zijn de 
paar redenen waarom iemand geen 
hypnose zou kunnen ondergaan.

Hypnose in de 
operatiekamer

Hypnose in de operatiekamer

10
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Tijdens de operatie
De anesthesist nodigt de patiënt uit 
om zich los te maken van de om-
geving, door op een punt te fixeren 
of een ontspanningstechniek toe te 
passen. Deze zal de patiënt aan een 
prettige herinnering laten denken die 
vooraf afgesproken is. Dat kan een reis 
zijn, een aangename belevenis enz. 

Wanneer de patiënt eenmaal onder 
hypnose is, gaat de arts het operatie-
gebied desinfecteren en overgaan tot 
lokale verdoving. Tijdens de operatie 
blijft de anesthesist met de patiënt 
praten om de hypnotische toestand 
in stand te houden. De anesthesist 
moduleert zijn spraak naargelang de 
handelingen van de chirurg, zodat de 
patiënt deze integreert in wat deze 
meemaakt.

Je ziekenfonds komt tussen 

Is iets niet duidelijk of denk je dat je 
ziekenhuisrekening niet klopt? Onze  
Juridische dienst helpt je gratis verder! 

Heb je vragen over voordelen, tussen
komsten of ondersteuning nodig?  
Heb je nood aan advies of hulp?  
Neem dan contact op met onze Sociale 
dienst. Meer info op www.solidaris- 
brabant.be/nl/sociale-dienst.

Een ziekenhuisverzekering op maat!
Om onaangename verrassingen te ver
mijden, kies je het best voor een hospi
talisatieverzekering die aan je behoeften 
beantwoordt! Met AHV, Hospimut en 
Hospimut Plus bieden wij drie manieren 
om je financieel te beschermen tegen 
hoge ziekenhuiskosten. 

Hospimut (Plus) en AHV zijn verzekeringen van de Verzeke
ringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand Solidaris Brabant 
voor de leden van Solidaris Brabant. Solidaris Brabant is door 
de CDZ erkend als verzekeringstussenpersoon nr. 3001 en 
handelt uitsluitend voor rekening van de Solidaris Brabant 
Verzekeringen, erkend door de CDZ als verzekerings
maatschappij nr. 350/03, om verzekeringen van de takken 2 
en 18 te organiseren  KBO 0838.221.243. Klachten kunnen 
gericht worden aan de Ombudsman van de Verzekeringen, 
de Meeûssquare 35/6, 1000 Brussel. Belgisch recht van 
toepassing

De patiënt kan elk ongemak aangeven 
met een teken dat vóór de procedure 
is afgesproken. De anesthesist kan, in-
dien nodig, opnieuw lokale verdoving 
injecteren of overgaan tot algehele 
anesthesie, maar dat komt niet vaak 
voor. 

Aan het eind van de ingreep wordt de 
patiënt geïnformeerd en uitgenodigd 
om terug te keren naar een normale 
staat van bewustzijn. De patiënt kan 
meteen terug naar de kamer, tenzij het 
type operatie monitoring in de verkoe-
verkamer vereist. 

Na de operatie 
Kan de patiënt zich iets herinneren? 
Dit varieert sterk van patiënt tot 
patiënt. Sommige patiënten onthou-
den alleen de prettige herinnering 
die zij onder hypnose beleefden (een 
wandeling, een vakantie enz.). Ande-
ren onthouden bepaalde momenten 
van de operatie en hun aangename 
herinnering, een soort van dubbel be-
wustzijn. Sommigen hebben de indruk 
tijdens de ingreep te hebben geslapen 
en herinneren zich niets.

In de praktijk 
Voor de operatie 
Zoals voor elke operatie, gaat de 
patiënt op raadpleging bij de anes-
thesist. Tijdens deze raadpleging zal 
de anesthesist vragen stellen over de 
medische voorgeschiedenis, medicatie 
enz. van de patiënt. De anesthesist zal 
de patiënt ook uitleggen wat hypnose 
is en benadrukken dat de operatie 
alleen goed zal verlopen als de patiënt 
het team vertrouwt en zelf actief 
meewerkt. Er wordt voor de ingreep 
geen test betreffende de hypnose 
uitgevoerd.

Je ziekenfonds biedt een hele reeks tussen
komsten aan voor: het vervoer van zieken, 
ouders aan het ziekenhuisbed van hun 
kind, medi'kids, een herstellingskuur, im
plantaten en osteo synthesemateriaal enz.

Vergeet voor je het ziekenhuis verlaat niet 
te plannen welke zorg en ondersteunende 
diensten je nodig zult hebben bij je thuis
komst. Daarvoor kun je een beroep doen 
op onze zorg en hulp aan huis! 

Meer informatie vind je op www.solidaris-brabant.be



Hoe huidkanker 
herkennen?

Huidkanker is de meest voorko
mende vorm van kanker. De kans 
op het ontwikkelen van huidkanker 
verkleinen, net zoals het herken
nen indien je hier in aanraking mee 
komt, is zeer belangrijk. Lees hier 
meer over hoe jij huidkanker kan 
herkennen en of je tot de risico
groep behoort.

Eerst een vooral is het belangrijk te 
vermelden dat iedereen op welke 
leeftijd dan ook huidkanker kan 
ontwikkelen. Personen die meer  
risico lopen: 

V Mensen met een blanke huid

V  Verbranding met blaren tijdens  
de kindertijd

V  Veel tijd in de zon doorgebracht 
(op werk en/of vakantie)

V Gebruikers van een zonnebank

V  Meer dan 50 pigment - 
vlekken hebben

V Huidkanker in de familie

V Ouder dan 50

V  Ondergingen een orgaan-
transplantatie

V  Medicijnen nemen die hydrochlo-
rothiazide bevatten (ook gekend 
als plaspillen).

🌞 bij veranderingen in vorm, kleur 
 en grootte;
🌞 een vlek die er anders uitziet   
 dan de andere vlekken;
🌞 een onregelmatige rand;
🌞 wanneer een vlek ruw of   
 schilferig aanvoelt;
🌞 als een vlek uit verschillende   
 kleuren bestaat;
🌞 bij jeuk;
🌞 indien er bloed of vocht uit komt;
🌞 als er een parelmoerachtige   
 glans aanwezig is;
🌞 wanneer het eruit ziet als een  
 wonde die niet geneest.

Aandachtspunten 
Het neemt niet veel tijd in beslag en 
een maandelijkse controle is zeker niet 
overdreven. Sommige letsels kan je beter 
voelen dan zien. Vertrouw dus niet enkel 
op wat je ziet, maar ook op wat je voelt.

 
Heb je letsels dan zijn er een aantal 
aandachtspunten die kunnen  
signaleren dat er iets mis is:   

Heb je 2 of meer 
van deze  
aandachtspunten  
waargenomen?  
Ga dan naar de 
dermatoloog.

12
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Beter voorkomen dan genezen
Door een aantal eenvoudige regels te volgen,  
heb je minder kans om huidkanker te ontwikkelen:

V  Vermijd de zon als dat mogelijk is en geef voor-
keur aan schaduw. Kom je toch in de zon? Draag 
dan beschermende kledij, een zonnebril en een 
hoofddeksel.  

V  Geef voorkeur aan donkere, dichtgeweven  
kledij ook in zwembaden. 

V  Gebruik zonnecrème! Deze moet beschermen 
tegen UVB en UVA licht. Het duurt een half uur 
voor deze optimaal beschermt en moet na 2 of 
3 uur opnieuw aangebracht worden. 

V  Kinderen lopen extra risico op blijvende 
huidschade. Zorg dat ze altijd voldoende 
beschermd zijn bij buitenactiviteiten.

Wat ondernemen? 
Bij vroegtijdige diagnose is de kans op volledige 
genezing het grootst. Bij het ontdekken van een 
verdachte vlek ga je meteen naar je huisarts of der-
matoloog. Gevolgen van het niet laten controleren 
kunnen zijn: misvormingen, complicaties en zelfs 
overlijden. 

De ABCDE-regel
Er is een gemakkelijk te onthouden regel ontwikkeld om 
te weten waarop je moet letten bij vlekken:  
de ABCDE-regel.  

A =  Asymmetrie: onregelmatige grootte en/of dikte
B =  Boorden: de rand(en) van de vlek zijn of worden  
 onregelmatig 
C =  Color: eerst donker nadien verschillende kleuren  
 door elkaar 
D =  Diameter: groter dan 5-6 millimeter 
E =  Evolutie: er is een verandering van kleur, grootte,  
 uitzicht, dikte

Je ziekenfonds  
komt tussen 

Als ziekenfonds bieden wij een tussenkomst voor het 
laten uit  voeren van preventieve onderzoeken om kanker 
vroeg tijdig op te sporen. Wij bieden een tussenkomst voor: 
onder zoek naar darm- of prostaatkanker, het uitvoeren 
van een mammo grafie, het laten uitvoeren van een uit-
strijkje voor het op  sporen van baarmoe derhalskanker.

Ben je op zoek naar een dermatoloog?
Onze medische centra César De Paepe bieden zorg aan 
een geconventioneerd tarief. Ons ziekenfonds betaalt al 
haar leden het remgeld terug voor de meest courante 
verstrekkingen uitge voerd in de medische centra César De 
Paepe.

Meer info? 
Onze kantoren / www.solidarisbrabant.be 

Bronnen:
https://www.kanker.be/alles-over-kanker/alle-types-kanker/huidkanker-melanoom/symptomen 
https://www.euromelanoma.org/belgie 
https://www.euromelanoma.org/sites/default/files/Brochure%20campagne%202021_0.pdf 

Huidkanker is de meest voorkomende 
kanker in België. 

Ongeveer 40% van alle kankers die 
vandaag ontdekt worden, zijn een 
type van huidkanker. 

A

C

E

D

B
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Vaccinatie
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Wat is groepsimmuniteit?

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

Waarom zich laten vaccineren? 

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

Vaccinatie
beter 
begrijpen
Vaccinatie brengt meestal heel wat vragen met zich 
mee. Het is echter dankzij vaccinatie dat veel ziekten 
zijn teruggedrongen. We gaan je helpen zodat je beter 
weet waar vaccinatie om draait.

Hoe werkt een vaccin?

Een vaccin is een preventief geneesmiddel dat bedoeld 
is om een ziekte te voorkomen. De meeste vaccins 
bevatten een kleine hoeveelheid van dode of verzwak-
te bacteriën of virussen die ons afweersysteem (het 
immuunsysteem) zal doen reageren zonder ziekte te 
veroorzaken. 

Zich laten vaccineren, is dus het inbrengen van onscha-
delijke bacteriën of virussen in het lichaam. Deze maken 
je niet echt ziek, maar het immuunsysteem reageert 
door specifieke afweerstoffen (antilichamen) aan te ma-
ken om de bacteriën en virussen te bestrijden. 

 
Als je dan besmet geraakt met een bacterie of virus, her-
kent onze immuunbescherming deze en wordt het virus 
of de bacterie geneutraliseerd voordat de ziekte zich kan 
ontwikkelen. Dit wordt het immuungeheugen genoemd. 
Soms is er levenslange bescherming. Soms neemt de 
hoeveelheid antilichamen na verloop van tijd af en is een 
herhalingsvaccinatie nodig om de hoeveelheid antilicha-
men voldoende hoog te houden. 
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Zijn de vaccins veilig?

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

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

Hoeveel kost een vaccin?

De vaccins van het basisvaccinatie-
schema zijn gratis. Enkel het vaccin 
tegen polio is verplicht en het bewijs 
van deze inenting moet aan de 
gemeente afgegeven worden. De 
andere vaccins worden sterk aan-
geraden. Je kan je kind gratis laten 
inenten bij Kind en Gezin, de huisarts, 
de kinderarts en bij het CLB (centrum 
voor leerlingenbegeleiding). 
 
De Franse gemeenschap biedt de 
vaccins, die worden aanbevolen voor 
baby’s, kinderen en adolescenten, 
gratis aan op voorwaarde dat ze wor-
den toegediend op de tijdstippen die 
worden aanbevolen door de vaccina-
tiekalender en door de gezondheids-
werker worden besteld in het kader 
van het vaccinatieprogramma. Tijdens 
het kraamverblijf ontvangen alle jon-
ge moeders een gezondheidsboekje 
met stickers die toegang geven tot 
de vaccins die in het kader van de het 
Vaccinatieprogramma van de Franse 
gemeenschap worden geleverd. In 
ruil voor deze stickers kunnen ouders 
alle aanbevolen vaccins voor baby’s, 
kinderen en adolescenten gratis 
krijgen. 

 
Hoe zit het met COVID-19? 

Het COVID-19-vaccin wordt gratis 
en op vrijwillige basis toegediend. 
Het is belangrijk om gevaccineerd te 
worden omdat het: jou beschermt en 
ernstige vormen van de ziekte voor-
komt, anderen beschermt en helpt 
om groepsimmuniteit te bekomen.

Centrale rol van de huisarts 

Omdat je arts in verschillende fasen 
van je leven aanwezig is, is deze 
meestal diegene die het meest volle-
dige en actuele beeld van je gezond-
heid heeft. Je arts is dus het best 
geplaatst om de voordelen/risico’s 
van jouw vaccinatie af te wegen en 
is ook een betrouwbare bron wan-
neer je op zoek bent naar informatie 
over vaccinatie. Informatie op het 
web vervangt geen informatie die 
mondeling wordt verstrekt door een 
zorgverlener. 

 

Alleen het rotavirusvaccin is niet 
volledig gratis. Het kan op medisch 
voorschrift worden gekocht in apo-
theken en wordt gedeeltelijk terug-
betaald door je ziekenfonds. 

Bepaalde professionals die een 
grotere kans hebben een besmette-
lijke ziekte op te lopen en deze op 
anderen over te dragen, kunnen vac-
cins krijgen die geheel of gedeeltelijk 
door hun werkgever vergoed worden. 
Naast de vaccins die gratis beschik-
baar zijn in apotheken en op voor-
schrift zijn er ook andere vaccins 
voor kinderen en volwassenen 
verkrijgbaar. Deze moeten worden 
aangeschaft en kunnen eventueel 
geheel of gedeeltelijk door het RIZIV 
worden vergoed. Soms bieden zie-
kenfondsen een aanvullende vergoe-
ding. 

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

Je ziekenfonds 
komt tussen 

V Wij geven een jaarlijkse tegemoet  

 koming van € 25 per persoon voor  

 vaccins die in België aangekocht zijn.  

V Wij bieden een maximale  

 vergoeding van € 150  

 voor het vaccin tegen 

 baarmoederhalskanker. 
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TANDARTSBEZOEK 
Zodra de melktanden verschijnen, 
is het verstandig een bezoek aan 
de tandarts te brengen voor een 
preventief onderzoek. Zo kunnen de 
kleinste onregelmatigheden opge-
spoord worden (gaatjes, barsten, 
tandplak enz.).

OOGONDERZOEK
De oogarts test het zicht om te 
bepalen of je een oogcorrectie 
nodig hebt. Deze spoort ook de 
meest voorkomende oogletsels 
op (glaucoom, maculadegeneratie, 
cataract, enz.). Een bezoek breng je 
best om de 2 jaar vanaf 40 jaar en 
jaarlijks vanaf 60 jaar. Een oogonder-
zoek moet vroeger en vaker worden 
uitgevoerd als er familiale en medi-
sche antecedenten zijn (glaucoom, 
cataract, maculadegeneratie, net-
vliesloslating enz.), als je aan diabe-
tes lijdt enz. Bij baby's gebeurt een 
oogonderzoek het best op de leef-
tijd van zes maanden of vroeger als 
er een vermoeden van strabisme is. 
Een volgende onderzoek als het kind 
3 jaar is en voor het naar de lagere 
school gaat. Daarna zouden kinderen 
(en tieners) elk jaar een oogonder-
zoek moeten laten doen.

Ook als je je goed voelt, is het af en 
toe nodig een "preventief bezoek" 
aan je arts te brengen. Hier volgt een 
kort overzicht, per leeftijd, van de 
onderzoeken die je helpen om een 
goede gezondheid te behouden.

DERMATOLOGISCH ONDERZOEK
Laat je best om de drie jaar tussen 
20 en 40 jaar en elk jaar na 40 jaar of 
in geval van kleine huidafwijkingen 
uitvoeren. Bij dit onderzoek kunnen 
huidkanker, onregelmatige letsels 
(uitzicht, kleur, asymmetrie enz.) of 
verdachte schoonheidsvlekjes wor-
den opgespoord.

BLOEDDRUK METEN
Je bloeddruk laten meten moet 
minstens eenmaal per jaar vanaf 40 
jaar. Bij dit onderzoek wordt geme-
ten met hoeveel kracht het hart 
het bloed naar de aders pompt. Een 
verhoogde bloeddruk of hypertensie 
verhoogt het risico op een hartaan-
val, herseninfarct en nierziekten.

BLOEDONDERZOEK
Een bloedonderzoek om diabetes, 
slechte cholesterol, bloedarmoe-
de, een virus enz. aan het licht te 
brengen laat je vanaf 40 jaar best om 
de twee jaar uitvoeren. Elk jaar bij 
risicopersonen (familiale anteceden-
ten, obesitas, verhoogde bloeddruk, 
hartziekte enz.).

OPSPORING VAN DIKKE-
DARMKANKER
Darmkanker kan makkelijk opge-
spoord worden. Dit is de tweede 
meest voorkomende doodsoorzaak 
veroorzaakt door kanker in België. 
Elke 2 jaar kunnen Belgen tussen de 
50 en 74 jaar thuis een gratis test 
uitvoeren. In Vlaanderen worden 
deze testen automatisch opgestuurd 
naar de mensen die hier in aanmer-
king voor komen. Voor aanvragen in: 
Wallonië surf je naar  
www.depistagecancer.be/kit/  
en in Brussel naar: www.bruprev.be/nl/
bruprev. 

 

Medische  check-ups
Wanneer moet ik me laten onderzoeken?

Algemene onderzoeken

Medische check-ups per leeftijd



17

Je ziekenfonds 
komt tussen 

 
Terugbetaling van het remgeld, kankeropsporing, 
tandzorg enz., ons ziekenfonds biedt een aantal voor
delen inzake preventie.

Op zoek naar een arts? 
Onze medische centra César De Paepe bieden zorg 
aan een geconventioneerd tarief. Ons ziekenfonds 
betaalt al haar leden het remgeld terug voor de meest 
courante verstrekkingen uitgevoerd in de medische 
centra César De Paepe 

Meer info?

Onze kantoren / www.solidarisbrabant.be 

Gynaecologisch onderzoek
Onderzoek van de borsten, de vulva en de 

vagina en om na te gaan of het orale anticon-
ceptiemiddel nog altijd geschikt is. Opsporing 

van baarmoederhalskanker is cruciaal. Dat 
gebeurt aan de hand van een uitstrijkje. Om 
de drie jaar moet er een uitstrijkje worden 

genomen. Dit is gratis in België.

Het eerste gynaecologisch onderzoek moet 
gebeuren als de eerste seksuele betrekkingen 
beginnen. Vanaf dan zouden vrouwen min-
stens eenmaal per jaar een gynaecologisch 

onderzoek moeten laten uitvoeren. 

Mammografie
Borstkanker is de meest voorkomende 

doodsoorzaak veroorzaakt door kanker bij 
vrouwen. Een mammografie (röntgenfoto van 
de borst) wordt gebruikt om borstkanker op 
te sporen en vast te stellen. Het is aanbevo-
len om dit vanaf je 50 tweejaarlijks te laten 
uitvoeren. Voor vrouwen met een verhoogd 

risico is dit elk jaar (bv. familiale voorgeschiede-
nis). In België kunnen vrouwen elke twee jaar 
een gratis mammografie (Mammotest) laten 

uitvoeren. 

Botdensitometrie
Aan de hand van een röntgenonderzoek 

kan jouw botdichtheid worden gemeten om 
zo de risico's op osteoporose te bepalen 

en heupbreuken te voorkomen. Het beste 
ogenblik voor een densitometrie is rond de 

menopauze. Dat is des te meer nodig als 
je rookt, niet aan sport doet of er familiale 

antecedenten zijn enz.

Opsporing van prostaatkanker
Prostaatkanker is de meest voorkomende 
vorm van kanker bij mannen. Hoe meer 

familiale antecedenten, hoe groter het risico 
op het ontwikkelen van prostaatkanker. 

Opvolging van de mensen die aan dit profiel 
voldoen is vereist. Voor mannen van 50 of 

ouder dan 50 die geen familiale voorgeschie-
denis van prostaatkanker hebben, zijn er 

momenteel geen aanwijzigingen dat jaarlijkse 
screening nodig zou zijn. Praat erover met  

je arts.

Specifieke onderzoeken



VZW Gehandicapten en Solidariteit
Gehandicapten en Solidariteit vzw is een organisatie voor vrijetijdszorg. Wij hebben een aantrekkelijk programma, 
vol fijne activiteiten. Er is voor elk wat wils: ontspanning, cultuur, reizen ... Wij richten ons naar personen met een 
beperking, maar ook als je geen beperking hebt, ben je welkom bij ons! Wij bundelen onze activiteiten 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 steeds plaats op zaterdag. We verplaatsen ons 
met een liftbus, zodat een beperkt aantal rolstoelen 
ook mee kunnen.

 
Culturele activiteiten
Spreekt cultuur in de brede zin jou aan? Ben je graag 
onder de mensen, maar dan liever in een kleine groep? 
Heb je een beperkt budget? Vraag naar onze culturele 
activiteiten. We beperken de groep tot 10 personen en 
hebben daardoor meer aandacht voor jou.

Zennatelier
Dit atelier vindt plaats in Vilvoorde en brengt mensen 
samen om één namiddag per maand telkens iets anders 
uit te proberen: knutselen, zingen en dansen, een quiz, 
een film of een uitstap. Het kan allemaal en je kan zelf 
ideeën aanbrengen.

Workshops
Enkele uren even iets helemaal anders doen. Lijkt jou dit 
wel wat? Tokkelen op een djembé, helemaal losgaan op 
muziek, ijs leren bereiden in een heus ijssalon ... Altijd 
iets om naar uit te kijken.

Brochure of informatie vragen? 
Vzw Gehandicapten & Solidariteit 
Mussenstraat 17-19, 1000 Brussel 

T   02 546 15 94
E   info@gehandicaptenensolidariteit.be 
W  www.gehandicaptenensolidariteit.be 

   Gehandicapten en Solidariteit vzw

Kultursvenner
Deze jongeren- en jongvolwassenenwerking is er voor 
en door zijn leden. Je krijgt de kans om zelf activiteiten 
voor te stellen en met onze ondersteuning, die ideeën 
vorm te geven. Wij organiseren ook een midweek vakan-
tie in de zomermaanden.

Familiegroep
We organiseren activiteiten voor families met een kind/
kinderen met een beperking. We leren hen zo plekjes 
kennen die toegankelijk zijn in het Brusselse, soms er-
buiten. Het is ook een gelegenheid voor de ouders om 
met elkaar te praten, terwijl de kinderen en hun brussen 
genieten van de activiteit.

Vrijetijdstraject begeleidingen
Ben je op zoek naar een hobby/sportactiviteit en wil je 
andere mensen leren kennen? Vind je de weg naar een 
gepast aanbod niet of kan je moeilijk keuzes maken? 
Dan kan onze vrijetijdstrajectbegeleider iets voor jou 
betekenen! Hij bespreekt samen met jou je interesses 
en bekijkt jouw mogelijkheden. Hij vertrekt vanuit jouw 
wens en gaat samen met jou op zoek naar een gepaste 
vrijetijdsinvulling. Dit traject is helemaal gratis!
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Rebelle VZW (sinds kort nog Viva-SVV) verenigd groepen vrouwen* die zich 
inzetten voor verschillende actuele thema’s zoals: seksualiteit, emotionele 
arbeid, geweld, menstruatiearmoede, de gezondheidskloof, body positivity  
en ouderschap. We durven al eens tegen de stroom ingaan en gedurfde 
campagnes voeren. Daarnaast organiseren we, samen met onze vrijwilligers, 
op lokaal niveau activiteiten die een link hebben met deze thema’s. Telkens 
met een snuifje pit.

Rebelle bouwt aan een samenleving waar 
alle vrouwen zich goed in hun vel voelen, 
en onbeschaamd zichzelf kunnen zijn. We 
doorbreken taboes. Menstruatie is toch 
iets doodnormaal? We stellen nieuwe 
normen op. Want hé, als nieuwe ouder 
doe jij dat goed! En perfectie bestaat niet 
bij ons. Elk lijf mag er zijn.

We zijn toegankelijk, inclusief en streven 
naar gelijke kansen voor alle vrouwen 
in alle aspecten van hun dagelijks leven. 
Daarvoor schakelen we het volume van 
de vrouwelijke stem hoger. Of hun pro-
test nu groots of net heel klein is.

* iedereen die zich als vrouw identificeert 

Rebelle Brabant

Wil je ook  
meebouwen aan de 

Rebelle-droom?  
Dat kan! 

Geef ons een seintje via 
brabant@rebelle-vzw  

of bel 02 546 14 20

Volg ons op facebook/insta-
gram via Rebelle vzw  

of check onze website  
www.rebelle-vzw.be voor 

meer info en een overzicht 
van al onze activiteiten.

 
A Durven en doen
Is Rebelle iets voor jou? Wij denken alles-
zins van wel, aangezien bij onze vrouwen-
vereniging ruimte is voor een waaier aan 
thema’s, vormen, geuren en kleuren.

Ben je geëngageerd? Heb je onderne-
mingszin? Heb jij een hobby waar je 
enorm gepassioneerd over bent? Voel je 
verontwaardiging over een bepaald the-
ma? Heb je zin om mee te bouwen aan 
verandering? Ben je bezig met je welzijn 
en dat van anderen in jouw omgeving? 
Of heb je gewoon heel veel zin om 
jezelf te ontspannen en te ontplooien?

 

Alles is mogelijk. Of je nu jouw groene 
vingers wilt kunnen delen met anderen 
of je wilt inzetten voor een bepaalde 
kwetsbare groep, een praatgroep wilt 
oprichten, een plek om samen te voet-
ballen wilt creëren of een groep sterke 
madammen die elkaar leert klussen wilt 
opstarten, een intergenerationeel naai-
atelier of een vrouwelijke klimaat actie-
groep wilt beginnen … Niets is te gek!

Bovendien kan je kiezen voor een een-
malig project of voor de oprichting van 
een meer duurzame vrouwengroep … 
Het is gewoon een kwestie van durven 
en DOEN!
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Te midden van de duinen, op korte afstand van het 
strand en in de buurt van Brugge en Oostende, nodigt 
Domein Westhoek je uit voor een heerlijk verblijf aan 
zee met het gezin of met vrienden.

Domein  
WESTHOEK 

Voor meer informatie over onze promoties:

www.domein-westhoek.be

 Turkse sauna / hamam in mozaïek 
 Knus hoekje met loveseat 
 Infraroodmuur 
 Regendouche en koude kantelemmer 
 Hotstone sauna 
 Relaxruimte met haardvuur 
 Warm voetbad 
 Ruime buitenjacuzzi met zicht op de duinen 
 Plat water inbegrepen

Privé wellness met ontbijt => € 134/koppel
- Privé wellness te reserveren
- 3 uur privé gebruik (10u tot 13u)
- Handdoek, slippers en badjas inbegrepen
- 1 fles Cava (37,5 cl.) en niet alc. dranken 
- Koffie- en theefaciliteiten

Privé wellness met ontbijt

Extra weekend "côte à l'os" laatste kamers!  
23 - 25 september 2022 

 2 nachten met ontbijtbuffet 
 vrijdag: koud en warm buffet
 zaterdagavond: côte à l'os met saus  

 naar keuze, salade en frietjes 
 halve fles wijn p.p. bij de côte à l'os 

vanaf € 187/persoon  
supplement single (niet in standaard): € 28

Côte à l’os 

Hotel Domein Westhoek vzw       
Noordzeedreef 6-8  |  B-8670 Oostduinkerke
Tel.: 058 22 41 00  |  Fax: 058 22 41 99
E-mail: info@domein-westhoek.be  |  www.domein-westhoek.be

 domeinwesthoek
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Wij bieden jong en oud een waaier aan 
zorg en hulp aan huis om het leven thuis 

makkelijker te maken.

Open je deur
voor ons!

Uit te halen
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Zorg aan huis
Wij stellen alles in het werk om zieken, mensen met een handicap, slacht-
offers van een ongeval, bejaarden en palliatieve patiënten thuis te verzor-
gen. Onze diensten bieden algemene verzorging, zorg na een ziekenhuisop-
name, pre- en postnatale verzorging en palliatieve zorg.

Hulp aan huis
Onze diensten zijn er dagelijks om je te helpen en het je gemakkelijker te 
maken. Zo kun je zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

Verpleging
Lichaamsverzorging, inspuitingen, 
wondverzorging, dialyse ... Deze  
zorgen worden zowel tijdens de  
week als in het weekend aangeboden.

Voetverzorging
Onze pedicures voorkomen of verzorgen 
voet- en teenaandoen ingen (ingegroeide 
nagels, likdoorns, eelt, schimmel enzovoort). 
Een podo  loog staat voornamelijk in voor 
het onderzoeken van voetklachten en het 
oplossen en verzachten van evenwichts- en 
bewegingsproblemen.

Poetshulp
Heb je geen tijd of energie om je woning zelf 
te onderhouden? Geen nood, onze poets-
dienst springt graag bij. Onze medewerkers 
poetsen je woning, doen je was en strijk en 
lappen je ramen. De betaling gebeurt met  
dienstencheques.

Gezinszorg
Heb je een helpende hand nodig? 
Lichaamsverzorging, koken, psycho-
sociale ondersteuning ... je kunt bij 
ons terecht!

Oppasdienst
Onze vrijwillige oppassers bieden 
een luisterend oor en helpen je 
met dagelijkse bezigheden. Onze 
oppasdienst is alle dagen, dus ook in 
het weekend, beschikbaar. Oppas-
sers kunnen overdag en ‘s avonds 
langskomen, maar ook nachtoppas 
behoort tot de mogelijkheden.

Mindermobielenvervoer
Onze vrijwillige chauffeurs geven je met 
hun eigen wagen een lift naar onder meer 
het ziekenhuis, de dokter, vrienden of 
familie, de supermarkt en de kapper.
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Kinesitherapie
Onze kinesitherapeuten verstrekken hulp bij 
problemen met lichaamsbeweging (waaronder 
reumatische aandoeningen en revalidatie na een 
heelkundige ingreep of ongeval). Ze kunnen ook 
helpen bij de behandeling van ademhalingspro-
blemen, hart- en vaatziekten en aandoeningen 
van het zenuwstelsel. Pre- en postnatale kine 
wordt ook gegeven als de (toekomstige) mama 
zich niet kan verplaatsen.

Warme maaltijden
We leveren 3 tot 7 keer per week 
een gezonde en evenwichtige drie-
gangenlunch aan huis. Heb je vegeta-
rische, vetarme, suiker- of glutenvrije 
voeding nodig? Geen probleem, wij 
passen ons menu aan!

Kraamzorg
Onze verzorgenden ondersteunen je 
voor en na je bevalling. Zo helpen wij 
je met de verzorging van je baby, de 
zorg voor je andere kinderen, lichte 
huishoudelijke taken, boodschappen 
enzovoort.

Prijs
Wij passen de wettelijke tarieven toe voor alle ver-
strekkingen die onder de verplichte ziekte- en invali-
diteitsverzekering vallen (zoals verpleging, logopedie 
en kinesitherapie). Voor alle andere verstrekkingen 
(voetverzorging, kapper ...) werken wij op basis van 
tarieven die in een overeenkomst met de verstrekkers 
zijn vastgelegd.

Wil je meer weten? 
T  078 15 60 30 
W thuiszorgcentrum@solidaris.be

Kinesitherapie, logopedie, tandzorg ...  
Solidaris Brabant biedt tal van tussenkomsten! 
Voor meer info over onze voordelen en  
diensten surf naar www.solidaris-brabant.be.

Jouw ziekenfonds  
komt tussen

1 nummer voor alle zorg en hulp aan huis
Voor meer info mail naar  

thuiszorgcentrum@solidaris.be

078 15 60 30

Gratis woningadvies
Thuis blijven wonen, is niet voor 
iedereen even gemakkelijk. Gelukkig 
kunnen woningen, zelfs met kleine 
ingrepen, aangepast worden aan de 
noden van ouderen of personen met 
een handicap.
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Coponcho
Ben jij er voor een ander? Dan zijn wij er ook voor jou. 
Via onze website, nieuwsbrieven, brochures, blogs en  
Facebook-pagina informeren we mantelzorgers en 
zorg vragers over het complexe zorglandschap. We 
organiseren vormingen en activiteiten om mantelzor-
gers en zorgvragers te ondersteunen. We verdedigen de 
belang en van mantelzorgers en zorgvragers. Word gratis 
lid en ontvang 3-maandelijks onze nieuwsbrief met tips, 
getuigenissen en de laatste nieuwtjes over premies en 
andere voordelen voor mantelzorgers.
Hoe lid worden? 
E coponcho@solidaris.be
T 078 15 60 30

Meld je ziekenhuisopname
Binnenkort naar het ziekenhuis en nazorg nodig? Wij 
helpen je om alles te regelen. Breng ons vandaag al op 
de hoogte. Je kan dit formulier terugvinden op  
www.solidaris-brabant.be.

Steunpunt Dementie
Steeds meer mensen met dementie blijven in hun ver-
trouwde thuisomgeving wonen. Een goede begeleiding 
van zowel mensen met dementie als degenen die voor 
hen zorgen is van essentieel belang. Ook hiervoor kan je 
rekenen op het thuiszorgcentrum en de dienst maat-
schappelijk werk van je ziekenfonds. Met onze thuis-
zorgdiensten en sociale dienstverlening doen wij het 
nodige om mensen met dementie en hun mantelzorgers 
zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Personen met 
dementie en/of mantelzorgers kunnen bij ons terecht 
voor info en advies. 
Heb je een vraag? 
E dementie@solidaris.be

Medishop
Iedereen kan in de Medishop terecht om producten te 
kopen. Jong en oud, ziek en gezond, groot en klein ... 
Iedereen vindt zijn gading in ons scherp geprijsde aan-
bod. Ons professioneel advies krijg je er gratis bovenop. 
Leden van Solidaris Brabant krijgen een extra korting en 
kunnen ons materiaal ook gratis lenen of voordelig huren. 
Zo nemen dure toestellen met slechts een tijdelijk nut, 
zoals een afkolftoestel of ziekenhuisbed, geen grote hap 
uit je budget. Producten uit onze Medishops kunnen 
ook besteld en afgehaald worden in de kantoren van 
Solidaris Brabant of voor een meerprijs aan huis geleverd 
worden.

Medishop Brussel: Zuidstraat 112-114
Medishop Leuven: Schipvaartstraat 18
Medishop Vilvoorde: Grote Markt 38 

T 078 15 60 30 
E infomedishop@solidaris.be
W www.medishoponline.be 

De producten in onze Medishops in Leuven en
Vilvoorde zijn opgedeeld in 5 grote thema’s:

Mobiliteit en autonomie: krukken, rolstoelen,  
incontinentiemateriaal ...

Conditie en revalidatie: hometrainers, oefenballen,  
braces, steunkousen ...

Woningaanpassing: ziekenhuisbedden, handgrepen,  
douchestoelen ...

Baby: luiers, verzorgingsproducten, afkolftoestellen …

 Elektro: bloeddrukmeters, aerosols, weegschalen,  
telefonie ...

Telemonitoring - BIOTEL: 
Dankzij het personenalarmsysteem krijg je onmiddellijk 
hulp wanneer je in nood verkeert. Door een simpele  
druk op de knop word je doorverbonden met de alarm- 
centrale. Daarna komt de nodige hulp snel op gang.  
Solidaris Brabant komt tussen voor een bedrag van  
€ 12 per maand in de huurprijs (€ 15 voor rechthebben-
den van de verhoogde tegemoetkoming).
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Draag ’s nachts zorg voor je (lage) rug.  
De YUNO-matras is aanpasbaar ter  
hoogte van schouders, taille en heupen  
en werd ontwikkeld in samenwerking  
met Custom8, spin-off KULeuven.

YUNO 
Een matras zo uniek als jezelf

  Je hebt al een YUNO-matras vanaf € 1554.  
  100 dagen proefslapen
  Meten in de winkel – testen, ervaren,  

 aanpassen en verfijnen bij jou thuis.

Laat je 100 dagen door een 
YUNO-specialist begeleiden naar een 

gezonde en comfortabele slaap.

Probeer het uit! Maak snel een afspraak  
via www.medishoponline.be  
infomedishop@solidaris.be  
of 078 15 60 30

*Leden van Solidaris Brabant krijgen gedurende de 
actie periode (van 1/9/2022 tot en met 31/10/2022)  
15% korting op de publieksprijs (i.p.v. 10%).

15%  
korting*  

voor Solidaris 
Brabant leden

Medishop
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Wil je graag meer informatie? Bel of mail ons dan, 
zodat wij jou de volledige informatie kunnen  
bezorgen!
• Onze verblijven    p. 27
• Onze gezondheidsprojecten   p. 30
• Word Healthie    p. 31
• JOETZ animator worden   p. 32

Onze garantie: vakanties vol spelletjes en avonturen 
met leuke animatoren, een toffe vorming tot animator, 
bijleren op een speelse manier. Kortom: een uitgebreid 
aanbod voor een brede waaier aan jeugd!

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

Meer info? 
Je kan JOETZ Brabant bereiken via:  
T 02 546 15 69 – 02 546 15 68 
E joetz.brabant@solidaris.be 
W www.joetz.be (optie Vlaams-Brabant) 
A Zuidstraat 120, 1000 Brussel

V    Tot 210 euro tussenkomst per verblijf.

V  Onze verblijven zijn ook fiscaal aftrekbaar voor  
kinderen jonger dan 14 jaar !

Najaar 2022

Programma
JOETZ Brabant

Herfst- of kerstvakantie? Binnen- of buitenland? Jong of oud? Voor ieder wat wils! 
Wij stellen jullie met trots ons nieuwe najaarsprogramma van 2022 voor. Nieuwe vakanties,  
schoolprojecten en een animatorvorming. Kijk snel op volgende pagina’s en ontdek het zelf!

Je ziekenfonds  
komt tussen

JOETZ Brabant
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30 OKTOBER – 4 NOVEMBER 2022

Herfst – Kleuters  
@ Merelbeke
Pssst, heb jij ooit al een heksje zien toveren? Weet jij hoe 
een tovernaar zijn magische staf werkt? En waarom hij 
altijd zo een lange baard heeft? Wij vroegen het ons ook 
af en zijn op onderzoek uitgegaan. Deze week ontdek 
je alle geheimpjes van de wondere sprookjeswereld. In 
samenwerking met Creafant gaan we zelfs 1 dag naar een 
echte toverschool waar we toverdrank brouwen en de 
gekste spreuken leren! 
In samenwerking met JOETZ Oost-Vlaanderen  
(09 333 58 15 - joetz.oost@joetz.be)

• 3 t.e.m. 6 jaar / Merelbeke / Eigen vervoer
• 270 euro  / 120 euro
 

30 OKTOBER – 4 NOVEMBER 2022

Halloween – Midi’s  
@ Merelbeke
31 oktober … Een avond vol spooky halloweenkostuums, 
enge geluiden en … snoepjes! Verkleed jij je ook graag in 
een oude heks, een levenloze zombie of een monster? 
Dan is dit kamp iets voor jou! Deze week staat helemaal 
in het teken van Halloween. Durf jij met ons mee op 
kamp? 
In samenwerking met JOETZ Oost-Vlaanderen  
(09 333 58 15 - joetz.oost@joetz.be)

• 7 t.e.m. 10 jaar / Merelbeke / Eigen vervoer
• 270 euro / 120 euro
 

Onze verblijven in de herfst- en kerstvakantie
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31 OKTOBER – 4 NOVEMBER 2022

Citytrip Lissabon  
@ Portugal
Zin in een leuke trip tijdens de Herfstvakantie onder 
een zuiderse zon? Grijp dan nu je kans en vertrek met 
JOETZ naar Lissabon! Deze citytrip wordt de perfecte 
combinatie tussen cultuur, zon en vooral héél veel fun! 
Onze JOETZ-begeleiding zorgt alvast voor een zeer leuk 
animatieprogramma, aangevuld met enkele top beziens-
waardigheden! Mis deze unieke citytrip niet en schrijf je 
vandaag nog in!
In samenwerking met JOETZ West-Vlaanderen  
(056 27 47 00 - joetz.west@joetz.be)

• 14 t.e.m. 17 jaar / Portugal / Vliegreis vanuit Zaventem
• 499 euro / 439 euro
 

23 – 30 DECEMBER 2022

Kerstski in Slovenië  
@ Bohinj, Slovenië
Tijdens deze skivakantie in Slovenië krijg je ski- of snow-
boardlessen van de monitors van de plaatselijke ski-
school. Je wordt ingedeeld in een ski-/snowboardgroepje 
volgens niveau. De animators van JOETZ zorgen voor 
extra begeleiding per groepje. Op de skivrije momenten 
zorgen zij voor de nodige animatie. Het materiaal, de 
lessen en de skipas zijn bij de prijs inbegrepen.
In samenwerking met JOETZ Antwerpen  
(015 28 03 44 - antwerpen@joetz.be)

• 12 t.e.m. 15 jaar / Slovenië / Busreis vanuit Gent,  
Berchem of Rijemenam

• 647,50 euro / 537 euro
 

Datum Thema Plaats Leeftijd Basisprijs
Prijs met 

tussenkomst 
Solidaris Brabant*

30/10/2022  
t.e.m. 04/11/2022

Herfst - 
Kleuters

Merelbeke 3 t.e.m. 6 jaar 270 120

30/10/2022  
t.e.m. 04/11/2022

Halloween - 
Midi’s Merelbeke 7 t.e.m. 10 jaar 270 120

31/10/2022  
t.e.m. 04/11/2022 Citytrip Lissabon Portugal 14 t.e.m. 17 jaar 499 439

23/12/2022  
t.e.m. 30/12/2022

Kerstski in 
Slovenië Slovenië 12 t.e.m. 15 jaar 647,50 537

* Prijs voor leden van Solidaris Brabant die in orde zijn met hun aanvullende verzekering.
Ons aanbod voor de Krokusvakantie kan je binnenkort op onze website raadplegen.

JOETZ Brabant
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V  Stap 1: Surf naar onze website: www.joetz.be  
(optie Vlaams-Brabant).

V  Stap 2: Klik op het gewenste verblijf en vervolgens op 
de knop “Boek nu”.

V  Stap 3: Maak een account aan via de knop "Registreren" 
rechts bovenaan.

V  Stap 4: Klik rechts bovenaan op "Hallo naam voor-
naam!".

V  Stap 5: Klik links op "Klanten".

V  Stap 6: Vul je persoonlijke informatie in  
(adres en IBAN).

V  Stap 7: Klik bovenaan op het icoontje van het huisje. 

V  Stap 8: Zoek de gewenste activiteit op bij "Trefwoord" 
(links) (bv. Musicalkamp, Safari, Pretparkvakantie, enz.).

V  Stap 9: Klik op "Inschrijven".

V  Stap 10: Klik op "Persoon toevoegen”.

V  Stap 11: Noteer alle info van je zoon of dochter.

 V  Stap 12: Klik op "Selecteer Persoon" en kies jouw  
zoon of dochter.

V  Stap 13: Duid het geslacht en het gebruik van  
foto's aan.

 V Stap 14: Kies jouw zoon of dochter opnieuw.

 V Stap 15: Duid bij "Prijscategorie" de basisprijs aan.

V  Stap 16: Ga naar je winkelmandje (rechts bovenaan).

V  Stap 17: Klik op "Bevestigen".

V  Stap 18: Vul de medische en extra informatie in.

V  Stap 19: Klik op "Bevestigen". 

V  Stap 20: De “sterprijs” voor de leden van Solidaris  
Brabant wordt bij het online inschrijven nog niet automa-
tisch toegepast. Gelieve bij het betalen van het voorschot 
een mail te sturen naar joetz.brabant@solidaris.be met 
het betalingsbewijs. Vervolgens passen wij het resterende 
saldo naar de “sterprijs” aan.

Inschrijven
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Ontdek onze gezondheidsprojecten  
voor het schooljaar 2022 – 2023

A Vrij Wijs
Een vorming seksualiteit op maat van de derde graad 
lager onderwijs en de eerste graad secundair onderwijs.

Thema's die besproken worden:
• Biologische verschillen tussen meisje en jongen, 

lichamelijke veranderingen tijdens de puberteit en 
hygiëne.

• Voortplanting, veilig vrijen, SOA’s, zwangerschap, 
menstruatie en anticonceptie.

• Weerbaarheid, het stellen en respecteren van de 
eigen grenzen en die van anderen.

• Identiteit, relaties, vriendschap, verliefdheid, liefde, 
homoseksualiteit en verschillende gezinsvormen.

A Draadloos
Wat gooi je allemaal op het wereldwijde web en is dit 
wel zo verstandig? Tijdens deze interactieve workshop 
confronteren we de leerlingen van de derde graad lager 
onderwijs met hun online gedrag en de mogelijke gevol-
gen hiervan. 
Thema's die besproken worden: cyberpesten, influencers, 
veilig chatten …jeunes.brabant 

Wat? Hoe?
De workshops worden begeleid door 
een Healthie, een vrijwilliger speci-
fiek opgeleid voor deze opdracht.
De periode waarin je kan boeken 
loopt van 07/11/2022 tot en met 
12/05/2023.

De duur is afhankelijk van de  
workshop:
• Vrij Wijs: 1 sessie = 100min
• Draadloos: 1 sessie = 120 min

De pakketten werden ook ontwik-
keld op maat van de leerplandoelen.
De groepsgrootte voor de work-
shops is maximum 25 leerlingen.

Het didactisch materiaal wordt door 
ons voorzien. Het enige dat we 
vragen voor Vrij Wijs middelbaar on-
derwijs is om een laptop/pc, boxen 
en een beamer ter beschikking te 
stellen. Voor draadloos vragen we 
indien mogelijk om een computerlo-
kaal/tablets te reserveren.

Wat kost dat dan?
Alle educatieve workshops bij JOETZ 
Brabant vzw zijn volledig gratis!

Interesse?
Ben je geïnteresseerd en wil je graag 
een workshop boeken voor volgend 
jaar?

Mail dan naar  
joetz.brabant@solidaris.be

JOETZ Brabant
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Verleg je eigen grenzen en doe unieke ervaringen op als 
Healthie. Je geeft workshops op scholen aan nieuwsgie-
rige kinderen en jongeren. Hierbij ga je interactief aan de 
slag over o.a. seksualiteit, mediawijsheid en kinderrechten 
aan de hand van ons aantrekkelijk materiaal en kant-en-
klare draaiboeken.

Flexibiliteit troef want je kiest zelf:
• Wanneer en hoe vaak je vorming geeft;
• In welke regio je actief bent;
• Met welk gezondheidsthema je aan de slag gaat.

Profiel
• Leeftijd: 18 – 30 jaar
• Zelfstandig, sociaal en communicatief aangelegd
• Interesse in gezondheidsthema's
• Goesting om bezig te zijn met kinderen en jongeren

Wat krijgt een Healthie?
• Onkosten in de vorm van een vrijwilligersvergoeding
• Opleiding
• Een pak ervaring in vormingswerk
• Een vette meerwaarde voor je CV

Wat mag je verwachten? 
Programma:
1) Opleidingsweekend 
Tijdens het opleidingsweekend maak je kennis met de in-
houd van de workshops rond seksualiteit, mediawijsheid 
en kinderrechten. Daarnaast worden ook kennis en vaar-
digheden om voor een klas of groep te staan, versterkt. 

Data (keuze uit):
• Van vrijdag 21 tot zondag 23 oktober 2022
• Van vrijdag 3 tot zondag 5 maart 2023

Locatie: Vormingscentrum Hanenbos  
(Lotsesteenweg 103, 1653 Dworp)

2) Observatie en begeleide workshop
Na het opleidingsweekend observeer je in samenspraak 
met een regionale medewerker eerst een workshop in de 
klas. Vervolgens geef je (al dan niet onder begeleiding) je 
eerste workshop.
 
Kostprijs: 58 euro. Voor het hele programma. 
Deze prijs is inclusief alle workshops, het opleidingsmate-
riaal en 2 overnachtingen in volpension.

Nog vragen?  healthie@joetz.be 

Word
HEALTHIE

A Zin om Healthie te worden?  
  Schrijf je dan rap in via 
  www.healthies.be/word-lesgever
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JOETZ-animator worden!

Je wordt 16 jaar of ouder in 2023, je 
bent dolenthousiast om met kinde-
ren te werken, je beschikt over een 
gezonde dosis inzet en engagement 
of je bent gewoon op zoek naar een 
creatieve uitlaatklep?

Dan ben jij de animator die wij 
zoeken!

Tijdens onze vorming tot animator 
starten we van nul en spitsen we 
ons gedurende een weekend en een 
week toe op alle ditjes en datjes van 
het animator-zijn: “hoe werk ik cre-
atief met kinderen?”, “hoe leg je een 
spel uit?”, “hoe ga ik om met moeilijk 
gedrag?” ... Geen saaie lessen, maar 
leuke sessies met echte ervarings-
deskundigen. Vooral zelf spelen, 
ervaren en beleven staan tijdens de 
vorming centraal!

Na de vorming volgt een stage in 
de zomervakantie en in september 
evalueren we jouw volledige traject. 
Breng je dit alles tot een goed einde, 
dan ligt er voor jou een officieel 
attest ‘animator in het jeugdwerk’  
te wachten!

Concreet
De vorming start in 2023 en be-
staat uit een weekend en een week 
vorming. Daarna volgt minimum een 
week praktische stage. Deze stage 
doe je in juli of augustus, tijdens de 
zomervakantie. Nadien volgt nog 
een evaluatiedag in september.

De data van de vorming:
• Het weekend van vrijdagavond 

27 t.e.m. zondagavond 29 januari 
2023 te Nieuwpoort.

• Krokusvakantie van zaterdagoch-
tend 18 t.e.m. vrijdagnamiddag 
24 februari 2022 in De Panne.

Om recht te hebben op je bre-
vet, dien je uiteraard aanwezig 
te zijn op de volledige vorming: 
theorie, stage en evaluatiedag.

Inschrijven
Inschrijving gebeurt via onze web-
site: www.joetz.be (optie Vlaams-Bra-
bant) deel “Vrijwilligers”.

Prijs
Basisprijs: € 250
Sterprijs: € 50*

* Leden van Solidaris Brabant, die in regel zijn met 
hun aanvullende bijdrage, genieten van een tussen-
komst van de aanvullende verzekering.

Infosessie
Om alle geïnteresseerden wat meer 
informatie te kunnen geven, wordt 
er een infosessie georganiseerd op 
woensdag 11 januari 2023 om 14u30. 
Deze gaat door in onze kantoren te 
Zuidstraat 118, 1000 Brussel.

Interesse? Stuur dan een mailtje 
naar joetz.brabant@solidaris.be.

Wil je meer weten of 
heb je toch nog enkele 
vragen? 
 
T 02 546 15 69 
E  joetz.brabant@solidaris.be 
W www.joetz.be

JOETZ Brabant

ONTDEK ONZE VAKANTIEAANBIEDINGEN IN DE

HERFST-, LENTE- EN WINTERBROCHURE
2022-2023

AARZEL NIET OM ONZE BROCHURES AAN TE VRAGEN!

Ontdek, samen met VTF, onze vakantiedorpen 
in Frankrijk en onze verblijven wereldwijd!

UW KORTINGEN :

• Als lid van Solidaris 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

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
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Kies uit onze volgende activiteiten:
• Binnenshuis    p. 35
• Buitenshuis    p. 37
• Vrije tijd zoekt jou    p. 38
• Inschrijvingsfiche    p. 39

Lidmaatschap
Het lidgeld voor de aansluiting bij de vzw Vrije Tijd & Ge-
zondheid bedraagt € 50 per academiejaar (september/juni).
Een aanvraag tot lidmaatschap gebeurt eenmalig. 

Heb je al een lidkaart met individueel toegekend num-
mer? 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 
hierop aan. Ben je niet zeker of een activiteit doorgaat? 
Aarzel dan niet om ons te contacteren via  
vrijetijd.gezondheid@solidaris.be of 02 546 15 96.

Vrije Tijd en Gezondheid vzw is nu online te vinden. We 
houden je op de hoogte van activiteiten en delen allerlei 
updates via onze digitale nieuwsbrief. Volg ook onze  
Facebookpagina @Vrijetijdengezondheidvzw en Insta-
grampagina @vrijetijdengezondheid.

VRIJE TIJD EN GEZONDHEID VZW 
Mussenstraat 17-19, 1000 Brussel 
T 02 546 15 09 of 02 456 15 96 
E vrijetijd.gezondheid@solidaris.be  
W www.solidaris-brabant.be/nl/vrijetijdengezondheidvzw 
IBAN: 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.

september 2022 - januari 2023

Programma Vrije Tijd  
& Gezondheid vzw 

Onze vzw Vrije Tijd & Gezondheid stelt haar programma van september 2022 tot januari 2023 aan 
je voor. Een mix van ontdekkingen in eigen land, interessante vormingen, creatieve workshops en 
nog veel meer.

  Leden van Solidaris Brabant krijgen een tussenkomst 
van € 50 in het aan Vrije Tijd en Gezondheid betaalde 
lidgeld. Hierdoor is het lidmaatschap voor onze leden 
gratis!

Je ziekenfonds  
komt tussen

Vrije Tijd & Gezondheid
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Binnenshuis

Cultuur

Kunst onder de loep
Elke laatste donderdag van de maand 
bespreken we curiositeiten van een 
kunstenaar. Mysteries, eigenaardig-
heden, controverse en leuke weetjes … 
Deze periode bekijken we een aantal 
toonaangevende vrouwen.
• Online via ZOOM
• Duur: 1,5 uur
• 5 euro

Performance kunst van Marina 
Abramovic

• 29 september 2022, 10 of  
19 uur

De spinnen van Louise Bourgeois

• 27 oktober 2022, 10 of 19 uur

Zelfportretten van  
Frida Kahlo

• 24 november 2022, 10 of 19 uur

Polkadots van  
Yayoi Kusama

• 29 december 2022, 10 of 19 uur

Controversiële fotografie van 
Cindy Sherman

• 26 januari 2022, 10 of 19 uur

Gezondheid en  
beweging
Babymassage
Een ontspanningsmoment voor jou 
en je kleine spruit. Aanraking is voor 
een baby even belangrijk als eten, 
drinken en slapen. Massage is naast 
knuffelen een fijne manier om aan 
deze behoefte tegemoet te komen. 
Daarnaast stimuleert massage de zin-
tuiglijke, motorische en emotionele 
ontwikkeling. Ook baby’s die veel 
last hebben van krampjes, onrustig 
zijn en zich overstrekken hebben 
veel baat bij een massage. Leer van 
een ervaren vroedvrouw hoe je op 
deze speciale manier connectie kan 
maken met je baby. Alle materialen 
worden voorzien: matjes, kussens, 
amandelolie en badjes voor na de 
massage.
• Donderdag 13 oktober 2022, 

18.30 uur
• Maurice Lemonnierlaan 41,  

1000 Brussel
• Duur: 1 uur
• 20 euro
 

Vegan kookcursus –  
a sharing concept
Hou je van koken en ben je nieuws-
gierig naar de veganistische keuken? 
Dan is deze duurzame kookcursus 
écht iets voor jou. Iedere deelnemer 
maakt onder begeleiding van en 
professionele chef een eigen ge-
recht. Achteraf schuiven we samen 
de benen onder tafel om te genieten 

van elkaars creaties via shared dining. 
Hier kan uiteraard een lekker drankje 
niet aan ontbreken! Natuurlijk krijg je 
alle recepten achteraf mee naar huis 
zodat je je vrienden en familie kan 
verrassen met een duurzame vegan 
maaltijd.
• Zaterdag 22 oktober 2022, 13 uur
• Zuidstraat 111, 1000 Brussel
• Duur: 3 uur
• 80 euro (workshop, ingrediënten, 

mocktail en diner)
 

Assertiviteitscursus
In ons dagelijks leven trotseren we 
heel wat uitdagingen. Deze uitda-
gingen kunnen aanvoelen als (on-
overwinbare) obstakels. Soms is het 
moeilijk om grenzen aan te geven en 
neen te zeggen. Dit kan komen om-
dat je de ander niet wil teleurstellen 
of om confrontatie uit de weg te 
gaan. In deze driedelige cursus leer 
je grenzen aangeven op een veilige 
manier. Samen met lifecoach en psy-
chotherapeut Ilse Wevers creëer je 
de ruimte om écht jezelf te kunnen 
zijn.
• Maurice Lemonnierlaan 41, 1000 

Brussel
• Duur: 2 uur
• 30 euro (per sessie) of 80 euro 

(voor de reeks)
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Assertiviteit

• Woensdag 2 november 2022,  
19 uur

Leer “nee” zeggen

• Woensdag 9 november 2022,  
19 uur

Neem ruimte in

• Woensdag 16 november 2022,  
19 uur

Omgaan met zelfsabotage
Zelfsabotage kan zich uiten in uitstel-
gedrag, maar kan ook destructieve 
vormen aannemen zoals verslavingen. 
Soms zijn we onszelf niet bewust 
van de gedragingen die een nega-
tieve impact hebben op ons leven. 
Gedragingen die ons weerhouden 
om doelen te behalen, te groeien 
of om te genieten van het leven. In 
deze vijfdelige cursus gaan we dieper 
in op wat zelfsabotage is, hoe we op 
een gezonde manier omgaan met 
tegenslag, onderzoeken we waar-
om we bepaalde gedrags patronen 
ontwikkeld hebben en hoe we deze 
kunnen doorbreken. Ben jij klaar om 
je realiteit een positieve wending te 
geven?
• Zaal Morgenrood, Mechelse-

straat 70 – 72, Leuven
• Duur: 2 uur
• 30 euro (per sessie) of  

130 euro (voor de reeks)

Wat is zelfsabotage?

• Dinsdag 15 november 2022,  
19 uur

Omgaan met tegenslag

• Dinsdag 22 november 2022,  
19 uur

Heel je innerlijk kind

• Dinsdag 29 november 2022,  
19 uur

Gelukkiger worden

• Dinsdag 13 december 2022,  
19 uur

Patronen doorbreken

• Dinsdag 20 december 2022,  
19 uur

EHBO cursus – Eerste hulp 
aan baby’s en peuters
Driekwart van alle ouders maakt 
jaarlijks een ongeluk(je) met hun kind 
mee. Wat kun je doen bij vergiftiging, 
brandwonden of verstikkingsgevaar? 
Je wil er niet aan denken dat je kind 
iets overkomt. De meeste van deze 
ongelukken gebeuren echter in of 
rond het huis. Je kan maar beter 
goed voorbereid zijn. Leer van een 
ervaren vroedvrouw de do’s-and-
don’ts wanneer je kind een letsel 
oploopt. Materiaal en oefenpoppen 
inbegrepen.
• Zaterdag 17 december 2022,  

13 uur
• Maurice Lemonnierlaan 41, 1000 

Brussel
• Duur: 3 uur
• 30 euro

Burn-out! Wat is een ge-
zonde work-life balance?
Snel, sneller, snelst. Rusteloosheid is 
het kenmerk van de 21ste eeuw. Een 
hele tijd heeft ons leven ‘on hold’ 
gestaan, we moesten wennen aan 
rust en alleen zijn. Opnieuw opstar-
ten kan aanvoelen als een vloedgolf. 
Terug naar kantoor, feestjes, hobby’s, 
… Alles moet direct en liefst tege-
lijk. Dit zorgt voor stress, fomo en 
rusteloosheid. Samen onderzoeken 
we de cijfers en psychologie achter 
een burn-out. Wat veroorzaakt een 
burn-out? En vooral, hoe kunnen we 
omgaan met de symptomen? Waar 
vind je rust? Kom erachter tijdens 
deze driedelige reeks.

• Zaal lemonnier, Maurice Le-
monnierlaan 41, 1000 Brussel

• Duur: 2 uur (per workshop)
•  80 euro (voor de reeks)

Wat is een burnout?

• Zaterdag 3 januari 2023,  
19 uur

Faalangst en chronische stress

• Zaterdag 10 januari 2023,  
19 uur

Breek vrij

• Zaterdag 17 januari 2023,  
19 uur

Vrije Tijd & Gezondheid



Buitenshuis

Gidstour
Belgisch Stripcentrum - 
museum
In het Belgisch Stripcentrum vind je 
zowat alles dat te maken heeft met 
het Europese stripverhaal, van de 
begindagen tot het heden. Met meer 
dan 700 auteurs van stripverhalen 
is België recordhouder van meeste 
striptekenaars per vierkante kilome-
ter! Deze populaire expressievorm is 
hier een kunstvorm geworden. Zoals 
nergens anders ter wereld maakt 
het stripverhaal hier deel uit van de 
realiteit en de verbeelding van de 
bevolking.
• 04 november 2022, 11 uur
• Zandstraat 20, 1000 Brussel
• 24 euro (gids + toegang museum)

Herfstwandeling met  
natuurgids
Goudgele blaadjes die knisperen on-
der je voeten. De grond bezaaid met 
kastanjes, eikels en beuken nootjes … 
Geniet van de herfst tijdens deze 
prachtige wandeling in het Zoniën-
woud, het grootste loofwoud in 
Vlaanderen. Samen met een gids 
ontdekken we de mooiste plekjes 
en leren we over de natuur in dit 
prachtige seizoen. Interessant voor 
het hele gezin.
• Donderdag 3 november 2022,  

13 uur
• Afspraak aan het bosmuseum 

van Groenendaal
• 9 euro voor volwassenen 

5 euro voor kinderen

Autoworld
We brengen een bezoek aan de 
schatkamer van de autogeschiedenis. 
De autoverzameling van de familie 
Mahy vormt de basis van Autoworld. 
Een verzameling van maar liefst 1000 
exemplaren, waartussen heel wat  
Belgische merken als Minerva,  
Germain, FN, Imperia, Fondu, Vivinus, 
Nagant, Belga-Rise en Miesse. De laat-
ste jaren heeft het museum tal van 
vernieuwingen ondergaan; de creatie 
van nieuwe zones zoals Sport en 
Competie, Belgium at Autoworld, de 
moderne en authentieke workshops, 
de Media Room, en de reïncarnatie 
van het eerste Brusselse autosalon 
van 1902.
• Vrijdag 30 december 2022, 13 uur
• Afspraak in het Jubelpark aan de 

ingang van Autoworld
• 26 euro (gids + toegang museum)
 

Speelgoedmuseum
Deze kerstvakantie volgen we een 
speelse interactieve rondleiding voor 
het hele gezin, in het Speelgoedmu-
seum van Mechelen. We gaan samen 
met een gids en zijn koffer boorde-
vol activiteiten en weetjes op tocht. 
Uiteraard kan er achteraf ook naar 
hartenlust gespeeld worden in het 
museum. Via interactieve elementen, 
de speelruimte en de vele activiteiten 
kan je de spelcultuur (her)beleven!

• Woensdag 4 januari 2023, 11 uur
• Nekkerspoelstraat 21,  

2800 Mechelen
• 11,40 euro voor volwassenen 

9,40 euro voor kinderen  
(gids + toegang museum)

 

Gegidste rondleiding in 
het vernieuwde KMSKA
Het Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten Antwerpen sloot in 2011 zijn 
deuren voor een enorme restauratie 
en uitbreiding binnen de museum-
muren. Niet alleen de binnenkant 
van het museum heeft een meta-
morfose ondergaan, ook de buiten-
kant is aangepakt. Binnenkort opent 
het museum na 11 jaar opnieuw zijn 
deuren en dit kunnen wij niet mis-
sen! Ga met ons mee naar Antwer-
pen voor een gegidste rondleiding in 
het volledig vernieuwde KMSKA.

• 30 september 2022, 15uur
• 20 euro
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Nieuwsbrief
Blijf je graag op de hoogte van onze 
opkomende activiteiten? Schrijf je 
dan in op onze nieuwsbrief. Iedere 
maand sturen we een update van ons 
activiteitenprogramma gepaard met 
de lekkerste recepten. Schrijf je in via: 
vrijetijd.gezondheid@solidaris.be of 
via onderstaande QR-code.



Vrije tijd zoekt jou
Wij organiseren allerhande activiteiten voor gezinnen en actieve vol-
wassenen. 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 vrijetijds-
leven 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 
waarde aan vrije tijd.

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 wel-
ke activiteiten er georganiseerd worden.

Vrije Tijd en Gezondheid wil mensen 
samenbrengen en de participatiegraad 
in het ‘vrijetijdsleven’ van de Neder-
landstalige bevolking in Brussel en 
Brabant verhogen. Als vrijwilliger ben je 
ambassadeur van de organisatie en heb 
je een voorbeeldfunctie in het parti-
ciperen aan activiteiten, je stimuleert 
mensen om deel te nemen aan onze 
activiteiten.

Binnenshuis
De binnenshuis activiteiten, zijn de 
activiteiten die doorgaan binnen de 
muren van het ziekenfonds en wor-
den begeleid door onze eigen men-
sen. Denk vrijwilligers, werknemers, 
bekende gezichten ... Voorlopig is dit 
beperkt tot een aantal creatieve en 
culturele vormingen. Breng jij variatie 
in dit aanbod?

Buitenshuis
Het programma ‘buitenshuis’ bestaat 
uit activiteiten waarvoor onze huidige 
leden ons al lang 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 na-
tuur? Laat het ons dan zeker weten, en 
misschien ben je morgen al vertrokken!

Schrijf je gemakkelijker in 
via onze QR-code
Vrije Tijd & Gezondheid digitaliseert. 
Voor jullie gebruiksgemak is er nu een 
QR-code. Je kan kiezen om digitaal 
in te schrijven of via onze papieren 
inschrijvingsfiche.

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. Een tik op een verschenen 
link opent dan onmiddellijk de bijho-
rende webpagina. Je vult je gegevens 
in voor de gewenste activiteit en dan 
bevestigen wij zo snel mogelijk je 
inschrijving.

Scan mij 
met je  
smart-
phone

Vrije Tijd & Gezondheid

Scan mij 
met je  
smart-
phone



Inschrijvingsfiche

Lid worden
Ik wil lid worden van  

Vrije Tijd & Gezondheid vzw:

Naam:

.....................................................................
 
Voornaam:

.....................................................................
 
Adres:

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

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

.....................................................................
 
Telefoonnummer: 
.....................................................................
 
Gsm-nummer:

.....................................................................
 
E-mailadres:

.....................................................................
 
Geboortedatum:

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

Plak hier een roze klever 
(enkel voor leden van  

Solidaris Brabant)



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

Voornaam en naam:                               Telefoonnummer:

Adres:                  

Lidnummer Vrije Tijd & Gezondheid:         Handtekening en datum:

E-mailadres:

Aantal personen:   Leeftijd deelnemende kinderen:

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

Binnenshuis
Cultuur

O Kunst onder de loep - Marina Abramovic 29/09/22   online

O Kunst onder de loep - Louise Bourgeois 27/10/22 online

O Kunst onder de loep - Frida Kahlo  24/11/22  online

O Kunst onder de loep - Yayoi Kusama  29/12/22  online

O Kunst onder de loep - Cindy Sherman 26/01/23 online

Gezondheid en beweging

O Babymassage   13/10/22 Brussel

O Vegan kookcursus – a sharing concept 22/10/22 Brussel

O Assertiviteitscursus – Assertiviteit  02/11/22 Brussel

O Assertiviteitscursus – Leer “nee” zeggen 09/11/22 Brussel

O Assertiviteitscursus – Neem ruimte in 16/11/22 Brussel

O Omgaan met zelfsabotage – Wat is zelfsabotage? 15/11/22 Leuven

O Omgaan met zelfsabotage – Omgaan met tegenslag 22/11/22 Leuven

O Omgaan met zelfsabotage – Heel je innerlijk kind 29/11/22 Leuven 

O Omgaan met zelfsabotage – Gelukkiger worden 13/12/22 Leuven

O Omgaan met zelfsabotage – Patronen doorbreken 20/12/22 Leuven

O EHBO cursus – Eerste hulp aan baby’s en peuters 17/12/22 Brussel

O Burn-out! – Wat is een burn-out?  03/01/23 Brussel 

O Burn-out! – Faalangst en chronische stress 10/01/23 Brussel

O Burn-out! – Breek vrij   17/01/23 Brussel

Buitenshuis
Gidstour

O Belgisch Stripcentrum - museum  04/11/22   Brussel

O Herfstwandeling met natuurgids  03/11/22 Zoniënwoud

O Autoworld   30/12/22  Jubelpark

O Speelgoedmuseum   04/01/23  Mechelen

O Gegidste rondleiding in het vernieuwde KMSKA 30/09/22 Antwerpen

O Ik wens de digitale nieuwsbrief te ontvangen

Inschrijvingsfiche
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Regel je formaliteiten.
• Maak gebruik van ons online contactformulier  

of contacteer ons via 02 506 96 11.

• Gebruik e-Mut, je online ziekenfonds of de 
Solidaris Brabant app om jouw dossier op  
te volgen. 

• Je kan je zorgattest in de brievenbus van  
jouw kantoor deponeren.

Wil je lid worden?
•   Surf dan naar ons contactformulier op  

www.solidaris-brabant.be/nl/contact  
of bel naar 02 506 96 11. 

Heb je advies nodig?
• Maak gebruik van ons online contactformulier  

of contacteer ons via 02 506 96 11.

• Bezoek een van onze kantoren. Raadpleeg onze  
openingsuren op www.solidaris-brabant.be/nl/ 
vind-een-kantoor.

• Maak een afspraak met een van onze raadgevers 
door te surfen naar www.solidaris-brabant.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?
• Maak gebruik van ons online contactformulier  

of contacteer ons via 02 506 96 11.

•  Onze website, www.solidaris-brabant.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 nieuwsbrief om 
op de hoogte te blijven van nieuwigheden.

Betaalbare 
zorg voor 
iedereen


