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‘We zitten soms meer in  
het ziekenhuis dan erbuiten’ 
Vier kinderen heeft ilse (42, Vooraan op de foto). de jongste, elselien (12), heeft 
meer aandacht nodig. het meisje heeft neurofibromatose. het Vraagt sterke schou-
ders om te dragen. ‘Zonder de ZiekteVerZekering waren wij al lang failliet. 
gelukkig staan er bij cm mensen als rosa (achteraan) klaar om ons de weg te wij-
Zen.’  wat je ook oVerkomt, de weg wil cm elke dag wijZen. met duidelijke informatie, 
diensten en Voordelen op jouw maat en VerZekeringen waarmee je op beide oren 
kunt slapen. omdat iedereen een goede bescherming Verdient.



Tien om zeker te zien

Visie ¬ vrijdag 24 oktober 20142
Haal meer uit je ziekenfonds met deze slimme tips. 

Cm doet Veel meer dan je doktersbriefjes terugbetalen.  

kende je deze Voordelen al?   

Kraamzorg 

voor jonge  

ouders vergoed 

Met een baby in huis krijg je het als ouder 

behoorlijk druk. Je kindje eten geven en ver-

zorgen neemt zeker in het begin heel wat tijd 

in beslag waardoor je amper aan afwassen en 

strijken toekomt. Kraamzorg kan een handje 

toesteken. CM geeft hiervoor een terugbeta-

ling als je hulp krijgt van een erkende 

dienst voor gezinszorg en aanvul-

lende thuiszorg. 

Spaar geld uit bij je 
huisarts 

Als je je huisarts een globaal 

medisch dossier (GMD) laat 

aanleggen, heb je er finan-

cieel voordeel bij. Je betaalt 

30 procent minder remgeld 

voor consultaties bij de huis-

arts die je GMD beheert of er 

toegang toe heeft. In bepaalde 

gevallen krijg je zelfs meer terug-

betaald voor een huisbezoek. Dat is 

ook het geval voor de eerste raad-

pleging in het kalenderjaar bij be-

paalde specialisten. Op voorwaarde 

dat de huisarts je doorstuurde met 

een verwijsdocument.

Ledenverdediging 
neemt het voor je op 
Het kan gebeuren dat je ziekenhuisfac-
tuur niet correct is of dat een medische in-
greep of behandeling niet verliep zoals het 
hoort. De dienst Ledenverdediging van 
CM onderzoekt je vragen over rekenin-
gen van zorgverleners, patiëntenrechten 
en medische ongevallen. Hij informeert, 
adviseert, bemiddelt en verdedigt zelfs je 
belangen voor de rechtbank ingeval van 
een gerechtelijke procedure. 

Gezonde studenten
Als jongeren op kot gaan, schieten de gezonde voedingsgewoonten er vaak 

bij in. CM stelde voor haar project ‘Kok op kot’ een lijst van gezonde en lek-

kere recepten samen, die studenten eenvoudig en met weinig geld 

kunnen klaarmaken. Ook in de blok- en examenperiode geeft 

CM ondersteuning. Studenten die het even niet meer zien 

zitten, kunnen terecht bij Teleblok. Via de anonieme te-

lefoon- en chatlijn van CM luisteren vrijwilligers naar 

de problemen van studenten en zoeken ze samen naar 

een oplossing. 

Raad voor veilige woning 
Zo lang mogelijk in de vertrouwde omgeving 
blijven wonen. Dat is de wens van veel mensen. 
Van de CM-dienst ‘Thuis blijven wonen’ krijg je 
gratis advies over aanpassingen aan je woning. 
Samen met jou gaat de CM-woonadviseur op 
zoek naar veilige oplossingen. Bovendien voor-
ziet CM ergotherapeutische begeleiding als je 
door ziekte of leeftijd met beperkingen krijgt af 
te rekenen. De ergotherapeut leert je om de da-
gelijkse activiteiten op een andere manier uit 
te voeren en hoe hulpmiddelen te gebruiken. 

Minder remgeld  bij zorgverleners
Van een raadpleging bij de huis-arts of specialist, een bezoek aan de tandarts of een behandeling door de kinesist betaalt de ziekteverze-kering een deel van het honora-rium terug. Het remgeld is voor je eigen rekening. Als je kiest voor het CM-MediKo Plan ben je extra verze-kerd tegen medische kosten en be-taal je minder remgeld. 75 procent wordt daarvan vergoed. Per jaar kun je via het CM-MediKo Plan tot 1 500 euro extra terugbetaald krij-gen voor consultaties bij zorgver strekkers. 

Pruik terugbetaald 
Je haar verliezen door een kankerbehandeling of ziekte is 

niet gemakkelijk om te aanvaarden. Een pruik kan een op-

lossing zijn. Maar een haarprothese is niet goedkoop. Er is 

een vergoeding voorzien als je kaal wordt door radio- of che-

motherapie of door bepaalde huidziekten. Zowel mannen als 

vrouwen hebben recht op de terugbetaling. 

Uniek vakantie-aanbod
Ook om op vakantie te gaan, kun 
je bij CM terecht. Zowel voor jong 

en oud, zieke als gezonde men-
sen heeft CM een aanbod. En soms 

gelden er aantrekkelijke kortingen. 
Jongeren van 7 tot 18 jaar kunnen bij 
de jeugddienst Kazou kiezen uit een 
waaier van toffe themavakanties. 
Ziekenzorg CM biedt chronisch 
zieke mensen aangepaste vakanties 
in binnen- en buitenland. En met 

de vakantiedienst Intersoc trekken 
onder meer gezinnen naar tal van 
Europese bestemmingen. Zelfs voor 
een weekendje weg doet CM je een 
budgetvriendelijk voorstel in de Ar-
dennen.

Sponsoring voor sporters
Bewegen komt je gezondheid ten goede. In groep aan sport 

doen, bevordert bovendien je sociale contacten. Daarom 

geeft CM je een duwtje in de rug om in clubverband te bewe-

gen. Als je aansluit bij een sportcentrum of -club, krijg je 

het inschrijvingsgeld deels terugbetaald. De organisatie 

moet wel aangesloten zijn bij een Bloso-sportfederatie 

of erkend zijn door de gemeente, provincie, hogeschool 

of universiteit. 

Tweede  
medisch advies 
Het CM-Hospitaalplan komt tegemoet 

in de kosten van je ziekenhuisopname, 

bij voor- en nazorg van je hospi-

talisatie en van bepaalde ernstige 

ziekten. Je kunt zelfs gebruik ma-

ken van de service Second-O. Dat 

wil zeggen dat je op basis van de 

medische informatie die al voor-

handen is, een tweede medisch 

advies krijgt van geneesheer-spe-

cialisten die tot de top van hun 

vakgebied behoren. Deze proce-

dure is eenvoudig en snel. 

www.cm.be/voordelen
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Om halfvijf ’s avonds is het bij de 
familie Thys minder hectisch 
dan je zou verwachten van 
een gezin met vier kinderen. 

‘Het kan hier wel druk zijn hoor’, zucht 
mama Ilse (42). Maar Hanne (18) zit nog op 
school, Thomas (16) heeft toneelrepetitie 
en Annelies (15) miste haar bus. Nummer 
vier Elselien (12) is bezig met een tablet-
computer. Af en toe kijkt ze ondeugend 
boven het scherm. ‘Ik heb altijd een groot 
gezin gewild’, zegt Ilse. ‘Wij waren thuis 
ook met vier, het was een evidente keuze. 
Je weet niet waar je aan begint, eigenlijk. 
Voor je het weet lopen er vier kinderen 
rond in huis en besef je dat het best veel 
is. Maar dan is het natuurlijk te laat om 
er eentje terug te brengen (lacht). Ik zou er 
geen enkele willen missen, hoor.’

>>>

Leven van de ene  
operatie naar de andere

ElsEliEn lijdt aan nEurofibromatosE

opEratiE, ziEkEnhuis, naar huis, Voor ElsEliEn (12) is hEt bijna EEn gEwoontE gEwordEn. 

nEurofibromatosE zorgt Voor gEzwEllEn diE EEn pak schadE aanrichtEn. dE toEkomst is 

onzEkEr, maar hEt lEVEn gaat VErdEr. ElsEliEn gaat naar school, Volgt muziEklEs En 

schrijft aVonturEnVErhalEn, tussEn dE ziEkEnhuisopnamEs door.

> tEkst: nElE VErhEYE  > foto’s: bas bogaErts

www.cm.be/voordelen
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In de gang van het huis staat een rolstoel ge-
parkeerd, en in de living prijkt een ingewik-
keld medisch apparaat. Een percussietoestel 
voor Elselien haar longen, zo blijkt. Ze werd 
geboren met neurofibromatose, een gene-
tische afwijking die er in haar geval voor 
zorgt dat ze overal in haar lichaam gezwel-
len krijgt die problemen veroorzaken. Haar 
rug groeit krom, waardoor ze een korset 
moet dragen en maar een paar meter kan 
stappen. Omdat haar maag bijna volledig 
wordt weggedrukt, overleeft ze op sonde-
voeding. Alsof dat nog niet genoeg is, moet 
er om de zoveel tijd een nieuw gezwel weg-
gehaald worden. Operatie, ziekenhuis, terug 
naar huis, Elselien heeft het al ontelbare ke-
ren meegemaakt. Maar ze klaagt niet.

Als we altijd alles afzeggen,  
dan doen we nooit iets leuks. We hebben 

ondertussen geleerd om flexibel te zijn.

Elselien, 12

Hanne, 18

Ilse, 42

Thomas, 16

Peter, 44

Annelies, 15

‘Elselien is best een vrolijk kind’, zegt Peter 
(44). ‘Ze zit twee dagen in de week op inter-
naat en gaat naar de muziekschool, speelt 
blokfluit en schrijft verhalen. Maar dat wil 
niet zeggen dat het geen zware dobber is.’
 
Je weet nooit wat er morgen komt

‘Haar ziekte maakt de toekomst erg onze-
ker. Je weet nooit wat er morgen komt, en 
wanneer de volgende ingreep volgt. Deze 
zomer was ze voor het eerst ingeschreven 
voor een Jomba-vakantie van Kazou, speci-
aal voor kinderen met een motorische be-
perking. Maar ze werd plots ziek en bracht 
haar vakantie door in een ziekenhuisbed. 
Dat vindt niemand leuk.’   

Ook haar broer en zussen maken zich wel 
eens zorgen. ‘Tegen ons praten ze daar niet 
veel over’, zegt Ilse. ‘Maar we horen af en 
toe dat ze het erover hebben op de school of 
in de jeugdbeweging. Natuurlijk zitten ze 
in met Elselien. We proberen hen zo goed 
mogelijk op de hoogte te houden. Het zijn 
geen kleine kinderen meer, ze mogen we-
ten waar het op staat.’ Plots waait Thomas 
de huiskamer binnen. ‘Kijk’, zwaait hij met 
een bundeltje papier, ‘ik heb een rol in een 
toneelstuk op school. Ik ben Cléante!’ Hij 
straalt. In het voorbijgaan geeft hij Elselien 
een knuffel en vraagt haar hoe het was op 
school. Een groot gezin heeft ook zo zijn 
voordelen.

‘Als Elselien eerst was geboren, hadden 
we waarschijnlijk geen vier kinderen ge-
had’, bekent Ilse. ‘Vooral de medische zorg 
weegt zwaar door. We zitten soms meer 
in het ziekenhuis dan erbuiten. Maar hier 
thuis zijn er nog drie kinderen. Dat is soms 
verscheurend als ouder. Vorige zomer, toen 
Elselien op Jomba-vakantie zou gaan, had-
den we een reisje naar Frankrijk gepland 
met de andere kinderen. Met Elselien erbij 
kan dat niet, we mogen niet te ver gaan en 
alles moet toegankelijk zijn voor een rol-
stoel. Maar Elselien werd dus ziek en de 
hele vakantie viel in het water. Ik bleef bij 
haar in het ziekenhuis, en Peter ging op va-
kantie met de rest, zonder mij en Elselien. 
We hielden contact via Skype.’ Peter vult 
aan: ‘De andere kinderen hadden ook uitge-
keken naar die vakantie. Als we altijd alles 
afzeggen, dan doen we nooit iets leuks. We 
hebben ondertussen geleerd om flexibel te 
zijn, en er toch het beste van te maken.’

Niet eens zo zeldzaam

Wat de toekomst brengt voor Elselien, is 
erg onzeker. Neurofibromatose is een gene-

tische afwijking en dus niet te genezen. De 
aandoening is erfelijk, maar ontstond bij 
Elselien door een spontane afwijking in de 
genen. Anders gezegd: brute pech. ‘Het kan 
iedereen overkomen’, zegt Peter. ‘Neurofi-
bromatose komt voor bij één op driedui-
zend mensen. Dat is niet eens zo zeldzaam.’ 
Momenteel heeft de medische wereld nog 
geen antwoord op de ziekte. De sympto-
men bestrijden, meer is voorlopig niet 
mogelijk. Elselien deed wel al mee aan 
wetenschappelijk onderzoek. ‘We vragen 
haar altijd of ze zelf zin heeft om mee te 
werken’, zegt Peter. ‘Tenslotte gaat het over 
haar. We moedigen het wel aan. Een moge-
lijke remedie zal misschien te laat komen 
voor Elselien, maar wie weet kan ze andere 
kinderen helpen?’

Een paar jaar geleden stapte Elselien over 
naar het buitengewoon onderwijs. ‘Ze 
moest op den duur drie keer per week naar 
het revalidatiecentrum, buiten de school-
uren. Dat was niet meer houdbaar, zowel 
voor haar als voor ons. Nu ze in het buiten-
gewoon onderwijs zit, krijgt ze op school 
de nodige therapie. Ze kwam terecht in een 
klas voor kinderen met motorische proble-
men, waar ze zich meteen thuis voelde. Op 
haar vorige school was ze de enige met een 
beperking in de klas, nu heeft iedereen iets. 
Dat maakt een groot verschil.’ Enkele jaren 
geleden schreven Ilse en Peter Elselien ook 
in bij de KSJ, de plaatselijke jeugdbewe-
ging. Ilse is vol lof over de ondersteuning. 
‘Ze zetten een extra leidster in om Elselien 
te ondersteunen en deden aangepaste ac-
tiviteiten. Maar eerlijk: het was geen haal-
bare kaart. Je kunt toch geen hele groep 
elke middag laten knutselen omdat Else-
lien niet kan lopen of spelen in het bos? 
Uiteindelijk is Elselien ermee gestopt, dat 
was voor iedereen de beste keuze. Integra-
tie heeft zijn grenzen.’

Visie ¬ vrijdag 24 oktober 2014       ¬ hoe gaat het met u?

Ondanks Elseliens aandoening is dit een heel gewoon gezin, waar het fijn opgroeien is. ‘Later wil ik professioneel paardrijder worden’, zegt Elselien.
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Altijd muziek in huis

Naar de muziekschool gaat Elselien sinds 
dit jaar wel. ‘Ze wilde zelf graag blokfluit 
spelen’, zegt Ilse trots. ‘We hadden niet ge-
dacht dat het zou lukken, maar ze speelt 
best goed. Alleen jammer dat er zoveel 
trappen zijn in de muziekschool, ik moet 
altijd mee om haar rolstoel de trap op te 
dragen. Maar ik heb het er voor over. Ik 
speel zelf blokfluit, en al onze kinderen 
spelen een instrument. Er is altijd wel ie-
mand aan het repeteren in huis. Gezellig.’ 
‘Zeg, wat gaan wij vanavond eten als jij 
met Elselien naar de muziekschool bent?’, 
vraagt Peter plots. ‘Ik denk dat vake wel 
frietjes wil gaan halen voor ons’, zegt Ilse 
lachend tegen Elselien. Die vindt het een 
prima plan en moedigt haar vader aan. 
‘Komaan vake, frietjes!’ Peter kijkt beden-
kelijk. ‘En moet ik dan ook zo lang wach-
ten om te eten?’ ‘Ik wil geen frieten, hoor’, 
roept Thomas. ‘Ik eet wel gewoon een bo-
terham.’

Zelfstandig zijn ze altijd geweest, de kin-
deren. ‘We hebben ze van bij het begin zo 
opgevoed’, benadrukt Ilse. ‘Als kleuter kre-
gen ze al mes en vork in hun handen. En 
ze smeerden al heel vroeg hun eigen boter-
hammen. Ook Elselien moet zoveel moge-
lijk zelf doen. Nu ze twaalf is, zouden we 
haar graag een elektrische rolstoel geven, 
waarmee ze bijvoorbeeld alleen naar de 
bibliotheek kan gaan. Maar er zijn zoveel 
drempels en trapjes in de stad. Als er een 
auto voor onze deur staat, kan ze al niet 
meer weg. Vreselijk. De andere kinderen 
gingen op hun twaalfde ook al naar de bib. 
Waarom wordt niet wat meer rekening ge-
houden met rolstoelen? Voor iemand als 
Elselien zou dat een huizenhoog verschil 
maken.’

Als kleuter kregen de kinderen al mes en vork 
in hun handen. En ze smeerden al heel vroeg 
hun eigen boterhammen. Ook Elselien moet 
zoveel mogelijk zelf doen.

CM-consulent Rosa Ravijts

S‘Ik vraag altijd hoe het ermee gaat’
‘Ilse komt vaak langs bij ons in het CM-
kantoor om haar facturen voor te leggen. 
Ik moedig dat aan: zo kunnen we niet al-
leen de facturen controleren, maar ook 
nakijken of ze geen tegemoetkomingen 
misloopt of recht heeft op andere voorde-
len. De ziekteverzekering is een ingewik-
kelde materie. Zelfs ik weet niet alles, 
maar ik weet wel waar ik het kan vinden 
of wie ik het kan vragen. Zo kunnen we 
elk lid altijd een goed antwoord geven.’

‘Als mensen langskomen, 
vraag ik altijd hoe het ermee 

gaat. Door die eenvoudige 
vraag spoor ik vaak din-

gen op waar mensen zelf niet aan zouden 
denken. Als ik hoor dat ze af en toe naar 
het ziekenhuis moeten voor daghospitali-
satie, dan vertel ik dat ook daghospitalisa-
tie terugbetaald wordt door het CM-Hos-
pitaalplan. En dat er een tegemoetkoming 
is voor vervoerskosten voor mensen die 
zich regelmatig moeten verplaatsen naar 
het ziekenhuis. Eens langskomen in het 
kantoor of even bellen, loont dus zeker de 
moeite.’

‘Aansluiten bij het CM-Hospitaalplan, dat 
zou ik iedereen aanraden. De kostprijs valt 
goed mee, en je krijgt er een prima verze-
kering voor in de plaats. Je weet nooit wat 

er je te wachten staat, maar met een goe-
de hospitalisatieverzekering hoef je je over 
de kostprijs alvast geen zorgen te maken. 
De ervaring leert dat mensen in dergelijke 
situaties al genoeg aan hun hoofd hebben. 
Het is onze taak als CM-consulent om die 
zorgen gedeeltelijk op te vangen. Een klein 
lichtpunt in moeilijke tijden, het is iets 
waarvoor ik mij graag inzet.’  

www.cm.be/verzekeringen
CM-Hospilijn: 078 151 151
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Ondertussen heeft Elselien aan de andere 
kant van de tafel haar tablet ingeruild voor 
een boek. ‘Ze is dol op de reeks Dagboek van 
een Muts.’ Ik frons de wenkbrauwen. Nooit 
van gehoord. ‘Dan heb jij wellicht geen 
kinderen tussen tien en twaalf’, lacht Ilse. 
‘Elselien schrijft trouwens ook zelf verha-
len. Samen met een vriendin verzint ze de 
gekste dingen. Ze lezen hun verhalen voor 
en schakelen de andere kinderen in om er 
geluiden bij te maken. Het is hun manier 
om avonturen te beleven.’ ‘Elselien kan 
haar mannetje wel staan’, zegt Peter. ‘Ze kan 
haar stem niet verheffen zoals de andere 
kinderen. Maar als ze iets wil zeggen aan 
tafel dan steekt ze haar hand op en maakt 
gebaren tot iedereen toch luistert. En als ze 
voorleest uit haar moppenboek, krijgt ze 
ons allemaal aan het lachen.’ ‘Die flauwe 
humor, dat heeft ze van haar vader, hoor’, 
merkt Ilse op.

Tweedehandse stoel

Over naar de financiële kant van de zaak. 
Want een rolstoel, een korset en vooral de 
vele operaties kosten geld. Veel geld. ‘Zon-
der de ziekteverzekering waren wij al lang 
failliet geweest’, zegt Ilse. ‘Een op maat ge-
maakt korset kost al gauw 3 000 euro, en 
Elselien heeft minstens elk jaar een nieuw 
nodig. Er liggen er al vijf op de kast. Je kunt 
zelf de berekening maken. Gelukkig wordt 
zo’n korset volledig terugbetaald. Een aan-
gepaste stoel komt in vergelijking veel 
duurder uit. Voorlopig doen we het met een 
tweedehandsexemplaar uit Nederland.’

Het is zoeken om het financiële plaatje 
rond te krijgen. Omdat Elselien het laatste 
jaar zo vaak naar het ziekenhuis moest, 

nam Ilse tijdelijk loopbaanonderbreking. 
Alleen zo blijven de vele doktersbezoeken 
haalbaar. Maar het inkomen van het gezin 
is daarmee natuurlijk flink gedaald. ‘Ik heb 
al een deel van mijn zorgverlof opgebruikt, 
maar hou voor de veiligheid nog een paar 
maanden achter de hand. Je weet nooit wat 
er ons nog te wachten staat.’ Peter werkt 
voorlopig vier vijfden, via ouderschapsver-
lof. ‘Als leerkracht heb ik maar vier dagen 
sociaal verlof per jaar’, zegt hij. ‘Maar als er 
een belangrijke ingreep besproken wordt, 
wil ik daar graag bij zijn. Het gaat tenslotte 
toch ook over mijn dochter.’

Voor de terugbetaling van ingrepen en 
ziekenhuisverblijven kan het gezin reke-
nen op het CM-Hospitaalplan. ‘Dat is een 
grote opluchting’, zegt Peter. ‘Het is zo al 
duur genoeg. Bovendien laten we Elselien 
niet graag alleen in het ziekenhuis, zeker  
’s nachts. Met dat in het achterhoofd teken-
den we in op CM-Hospitaalfix Extra. De 
verzekering keert ons 25 euro extra per dag 
opname uit, op die manier kan Ilse ook in 
het ziekenhuis blijven. Al moeten we nog 
steeds bijleggen om het rond te krijgen.’ 

Om de zoveel tijd trekt Ilse met alle factu-
ren naar het CM-kantoor. ‘De CM-mede-
werkers kijken die na om te controleren 
of alles klopt, en geven vaak nuttige tips. 
Sondevoeding, opzetstukken, korsetten, 
het is bijna onmogelijk om een overzicht te 
houden van alles wat in aanmerking komt 

voor terugbetaling. Maar de CM-mede-
werkers zijn goed op de hoogte, en wat ze 
niet weten, zoeken ze op. Het is een prima 
dienstverlening, we zouden niet zonder 
kunnen. CM hielp ons trouwens ook om 
een rechtszaak aan te spannen tegen het 
kinderbijslagfonds. Omdat de situatie van 
Elselien zo uitzonderlijk is, komen we voor 
allerlei zaken niet in aanmerking. Terwijl 
iedereen toch kan zien dat Elselien veel 
hulp nodig heeft. CM sprong meteen in de 
bres en zette een advocaat op de zaak. We 
hopen op een goede afloop.’ 

Een hond of een kat?

Elselien heeft het hele interview vanuit 
haar ooghoeken gevolgd. Als ik haar vraag 
of ze dromen heeft voor de toekomst, knikt 
ze enthousiast. ‘Later wil ik professioneel 
paardrijder worden. Of fotograaf.’ En dich-
terbij? ‘Ik wil heel graag eens met dolfij-
nen zwemmen. En ik wil een huisdier. Een 
hond of een kat.’ Ilse en Peter kijken elkaar 
glimlachend aan. ‘Geen kat’, roept Thomas 
vanuit de zithoek. ‘Wat kun je daar nu mee 
doen? Ik wil een hond, daar kun je mee 
gaan wandelen.’ ‘Er komt geen huisdier, 
hoor’, sluit Ilse lachend de discussie af. 
‘Kom, wij gaan naar de muziekschool, en 
vake gaat om frietjes.’ Een ding is duidelijk, 
ondanks Elseliens uitzonderlijke aandoe-
ning, is dit vooral een heel gewoon gezin, 
waar het fijn opgroeien is.  
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Lotte werkt bij een bedrijf dat websites 
ontwikkelt. Als werkneemster heeft zij 
straks recht op vijftien weken moeder-
schapsrust. Daarvan moet zij verplicht 
één week voor en negen weken na de 
bevalling opnemen. De vijf overige we-
ken zijn vrij te plannen. Lotte mag kie-
zen of ze die voor of na de bevalling ge-
bruikt.

Tijdens de eerste dertig dagen van haar 
moederschapsrust krijgt Lotte een uit-
kering die 82 procent bedraagt van haar 
onbegrensde brutoloon. Vanaf de 31ste 
dag is dat 75 procent van het begrensde 
brutoloon.

Stijn mag tien dagen geboorteverlof op-
nemen. De eerste drie dagen behoudt 
hij zijn normale loon. Daarna krijgt hij 

een uitkering van 
het ziekenfonds die 
82 procent van zijn 
begrensde brutoloon be-
draagt. 

Omdat zowel Lotte als Stijn lid zijn 
van CM, krijgen zij samen een 
babygeschenk met een waarde 
tot 350 euro. Daarmee kunnen 
zij bijvoorbeeld een luierpakket 
aanschaffen in de CM-Thuiszorg-
winkel of kiezen voor een waarde-
bon bij Dreamland of Dreambaby.

Lotte is aangesloten bij het CM-MediKo 
Plan. Dat levert haar straks een beval-
lingsforfait van 250 euro op. Zij krijgt 
ook 75 procent van alle remgeld bij 
zorgverleners terugbetaald.

DE AVONTUREN VAN

STIJN (32)

Magalie (37), 
zus van stijn

Oh neen, 
nu moet ik 

wel naar de 
tandarts.

 
Ik ben 

er altijd 
van overtuigd 
geweest dat ik 
de ziekte zou 
overwinnen.

Tand BreekT af
  Stijn heeft tandpijn. En nog geen   
   klein beetje. Deze ochtend at hij 
   een beschuit en brak er plots een  
    groot stuk van zijn kies.

Het verdict is zwaar: drie gaatjes en een tand die 
zo zwaar beschadigd is, dat er een kroon op moet. 
De tandarts neemt meteen foto’s. Het honorarium 
voor tandradiografie bedraagt 12,34 euro. Daarvan 
krijgt Stijn 9,26 euro terugbetaald. Om de gaatjes te 
vullen, betaalt Stijn 59,65 euro. De tegemoetkoming 
daarvoor bedraagt 51,04 euro.

Via ‘Mijn dossier’ op de website www.cm.be, kan 
Stijn perfect opvolgen welke terugbetalingen hij van 
CM gekregen heeft. In één beweging vraagt hij er 
ook nieuwe gele klevers aan.

Een kroon plaatsen is duur. Stijn betaalt er maar 
liefst 600 euro voor. De meeste CM-ziekenfondsen  
betalen gelukkig 20 procent van de kosten terug (tot 
180 euro om de twee jaar). Dat is voor Stijn toch al 
120 euro minder.

Nog drie maanden. Dan krijgt Ruben er een 
broertje of zusje bij. Tot nog toe be-
leefde Lotte een vlekkeloze zwangerschap. 
Al begint de bolle buik toch wat in de weg te 
zitten.

Daarna volgde een reeks zware bestralingen. Ze heeft 
er zich door gevochten. Vandaag gaat het stukken be-
ter met Lottes oudere zus.

De voorbije maanden heeft Magalie ondervonden dat 
ziek zijn veel geld kost. Gelukkig krijg je in België een 
uitkering als je niet meer kunt werken. Als alleen-
staande bedroeg die voor Magalie 60 procent van haar 
brutoloon.

Onderzoeken, operaties, bestralingen, Magalie leek 
een abonnement te hebben op het ziekenhuis. Altijd 
koos ze voor een tweepersoonskamer. Via het CM-
Hospitaalplan kreeg ze een groot deel van haar kosten 
terugbetaald.

Als ze naar het ziekenhuis moest voor bestralingen, 
was het vaak schoonbroer Stijn die haar erheen 

bracht. Heen en te-
rug bedraagt de 
afstand 22 kilome-
ter. Van CM krijgt 
Magalie een tege-
moetkoming van 
0,25 euro per kilo-
meter, toch 5,50 euro 
per ziekenhuisbezoek.

Deze zomer wilde Magalie er 
eens tussenuit. Via een vriendin hoorde ze dat Zieken-
zorg CM een vakantie organiseerde speciaal voor 
mensen met kanker. Die week in Nederland heeft  
Magalie deugd gedaan. De vele gesprekken met lot-
genoten gaven haar de kracht om door te gaan.

We ver-
klappen nog 

niet of het een 
jongen of een 
meisje wordt.

Lotte -en- StijnLotte -en- Stijn
VAN DE TEruGBETALING VAN jE 

DOKTErSBrIEfjES TOT EEN GELuKSCurSuS, VAN 

EEN uITKErING ALS jE ArBEIDSONGESCHIKT 

BENT TOT EEN SPOrTVOOrDEEL, VAN DE 

OrGANISATIE VAN DE THuISZOrG TOT MEDISCHE 

BIjSTAND ALS jE OP rEIS BENT. jE ZIEKENfONDS 

DOET MEEr DAN jE DENKT.

BoLLe Buik

Lotte (32)

Veertien maanden geleden stortte de we-
reld van Magalie in. Nauwelijks 37 was ze 
toen ze de diagnose borstkanker kreeg. 
Artsen konden niet anders dan haar linker-
borst amputeren.

> TEKST: DIETEr HErrEGODTS   > ILLuSTrATIES: ruTGEr VAN PAryS

zwaar ziek
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Sinds zijn ongeval moet Pierre rondko-
men met een inkomensvervangende 
tegemoetkoming. Als gezinshoofd 
krijgt hij 1 090,36 euro per maand.

Daar komt nog een integra-
tietegemoetkoming bij 
van 95,73 euro per 
maand. Dat geld ont-
vangt Pierre omdat hij 
door zijn handicap 
heel wat bijkomende 
kosten heeft.

Breed heeft hij het niet. Omdat hij 
een handicap heeft, heeft Pierre recht 
op de verhoogde tegemoetkoming. 

Daardoor betaalt hij minder als hij naar 
de dokter of het ziekenhuis moet. 

Door de regeling betalende derde moet 
hij bij de huisarts alleen maar het rem-
geld betalen. De rest van het ereloon 
krijgt zijn dokter via het ziekenfonds.

Als Pierre hulpmiddelen nodig heeft, 
gaat hij daarvoor naar de Thuiszorg-
winkel. Als CM-lid krijgt Pierre er  
10 procent korting als hij iets aankoopt.

Omdat Rita veel hulp nodig heeft, klop-
te het koppel aan bij de dienst Maat-
schappelijk Werk van hun ziekenfonds. 
Medewerkster Mia heeft hen fantas-
tisch geholpen bij de organisatie van 
de thuiszorg.

Elke dag komt er een thuisverpleeg-
kundige langs om Rita te helpen bij het 
wassen en aankleden.

In het huishouden krijgen Rita en Louis 
hulp van Vera. Voor de gezinszorg geeft 
CM een tegemoetkoming tot 0,60 euro 
per uur.

Omdat Rita het steeds moeilijker krijgt 
om de trap op te gaan, kwam er ie-
mand van CM over de vloer om woon-
advies te geven. Eens geïnstalleerd 
leerde een ergotherapeut Rita hoe ze 
de traplift het best kan gebruiken. De 
dienst Thuis blijven wonen (woonad-
vies en ergobegeleiding) is volledig 
gratis.

Omdat Rita hulp nodig heeft om naar 
het toilet te gaan, moet er altijd ie-
mand bij haar in de buurt zijn. Geluk-
kig kunnen ze een beroep doen op CM-
vrijwilligers die enkele uren komen 
oppassen. Voor de dienst betalen Rita 
en Louis 2,60 euro per uur.

Sinds Rita ziek is, heeft het gezin heel 
wat medische kosten. Dankzij de maxi-
mumfactuur lopen die niet oneindig 
op.

Omdat Lotte hoogzwanger is en Stijn 
aan het werken is, kunnen ze Ruben 
niet zelf vervoeren. De operatie is zo 
dringend dat ze een ziekenwagen la-
ten komen. De ambulancerit kost uit-
eindelijk 61,46 euro.

Een opname in het ziekenhuis kan 
een serieuze hap uit je budget nemen. 
Gelukkig is Ruben via zijn papa inge-
schreven bij het CM-Hospitaalplan. 

Via de website had Stijn zelf berekend 
hoeveel hem dat zou kosten. Voor Ru-
ben betaalt hij maandelijks 3,75 euro, 
maar de verzekering betaalt nu wel 
een groot deel van zijn ziekenhuis-
kosten terug.

Ook tegen niet-medische kosten is 
Ruben verzekerd dankzij CM-Hospi-
taalfix. Per dag dat hij in het zieken-
huis verblijft, krijgt papa 12,37 euro 
op zijn rekening gestort. De premie 
kost hem elke maand 0,23 euro.

Omdat Lotte er niet helemaal gerust 
in is, blijft zij ’s nachts bij Ruben op de 
kamer slapen. CM betaalt de kosten 
voor deze rooming-in terug met een 
maximum van 12,39 euro per dag.

RUBEN (3)

PIERRE (61), 
schoonvader 
van Lotte

Rita (65) en Louis (63), 
ouders van Lotte

Het is niet 
omdat je een 
handicap hebt, 

dat je niet kunt 
genieten van het 

leven.

Een 
rusthuis? 

Daar ben ik 
nog veel te jong 

voor. Ik wil zo lang 
mogelijk thuis 
blijven wonen.

Nog een 
keer volop 
genieten van

 de rust.

Mijn buik 
doet zo 

vreselijk 
pijn, mama.

Met Ruben vertrekken ze voor tien da-
gen naar Zwitserland, op reis met Inter-
soc, de vakantiedienst van CM. De laat-
ste vakantie met hun drietjes.

Lotte weet dat ze zich geen zorgen moet 
maken. Zwitserland is uiteindelijk zo ver 
niet. Bovendien heeft ze haar Europese 
ziekteverzekeringskaart bij. Als ze toch 

naar het ziekenhuis zou moeten, dan 
kan ze met die kaart bewijzen dat ze in 
orde is met de ziekteverzekering.

Op de kaart staat ook het telefoonnum-
mer van de alarmcentrale Mutas. Heeft 
ze medische hulp nodig, dan kan ze 
daar altijd terecht, 24 uur op 24.

Heeft Lotte voor 200 euro of minder me-
dische uitgaven, dan krijgt ze een tege-
moetkoming vanuit de wettelijke ziekte-
verzekering.

Is de factuur hoger dan 200 euro, dan 
worden zo goed als alle kosten terug-
betaald, met een franchise van 60 euro.

Ze kijken er ongelooflijk naar 
uit, maar Lotte en Stijn beseffen 
ook dat er hen zware maanden 
te wachten staan. Een peuter en 
een baby in huis, hoe gaan ze dat 
georganiseerd krijgen? 

Een stomme val was het. Vele ja-
ren geleden al. Toen hij bomen 
aan het snoeien was, begon de 
ladder van Pierre, de schoonva-
der van Lotte, plots te schuiven. 
Sindsdien zit hij in een rolstoel.

Het noodlot slaat toe. Een 
week nadat ze terug zijn uit 
Zwitserland krijgt Ruben he-
vige buikpijn. De huisdokter 
twijfelt niet: blindedarmont-
steking. Ruben moet meteen 
naar het ziekenhuis.

63 was Rita, toen bij haar de 
eerste symptomen van een 
spierziekte vastgesteld wer-
den. De ziekte evolueert lang-
zaam, maar Rita gaat er wel op 
achteruit.

Lotte -en- StijnLotte -en- Stijn

LaatSte vakantie met drie
BLindedarmontSteking

HuLp in HuiS

Meer over de CM-diensten en  
-voordelen op www.cm.be/voordelen
Ontdek de CM-verzekeringen  
op www.cm.be/verzekeringen
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MelanooM
Vroeger had ik een hospitalisatieverzeke-
ring via mijn werk. Toen ik zelfstandige 
werd, ging ik op zoek naar een hospitalisa-
tieverzekering voor mijn man, mijn twee 
dochtertjes en mezelf. 
Maar gezien ik in 2010 een kwaadaardig 
melanoom liet wegnemen, vond ik niet 
makkelijk een dienst die mij een hos-
pitalisatieverzekering wou verschaffen. 
Tot ik bij de Christelijke Mutualiteit ging 
informeren. Ik werd er goed ingelicht, ook 
over de hospitalisatieverzekering. Ik moest 
niet meer twijfelen en ben meteen op het 
voorstel ingegaan. Dank u wel.

Lieve Verhulst, Gullegem

oppas
Over CM kan ik alleen maar goede dingen 
zeggen. Ik ben 48 jaar en van jongs af aan 
vertrouwd met de dienstverlening van CM 
die in de loop der jaren veel is uitgebreid.
Zowel de terugbetaling van de dokters- en 
kinekosten verlopen goed. Ook het aan-
bod van vakanties, toen mijn 
kinderen jonger waren, was interessant. 
Nu doen we een beroep op een CM-oppas 
bij mijn vader die weduwnaar is geworden. 

Wat vind jij    van je ziekenfonds?

 

Hoe Heeft CM jou al geHolpen? en wat kan er nog beter? Heel wat lezers reageerden op 

onze oproep. sleCHts een kon er een ballonvaart winnen. Maar oMdat jouw Mening voor 

ons Heel belangrijk is, publiCeren we graag een greep uit de antwoorden.

Ook de dienstverlening en het advies in 
verband met thuiszorg is super, bovenop 
de goede infomomenten en allerlei cursus-
sen die ik heb mogen volgen.
Ik ben een enthousiast CM-lid.

Karin Lefevre, Oudenaarde

nachtopvang
Al meer dan 30 jaar lid van CM en nog al-
tijd uiterst tevreden. Terugbetalingen ge-
beuren vlot, premies voor sport en bril zijn 
leuk meegenomen. Gelukkig moesten we 
nog niet vaak een beroep doen op CM.
Ook voor mijn mama, die Alzhei-
mer heeft, kon ik op CM rekenen voor 
informatie en bijstand. Spijtig genoeg kon-
den we haar al vlug niet meer thuis houden 
wegens een tekort aan nachtopvang. Ik 
weet dat dit moeilijk te vinden is, maar hier 
kan misschien nog meer voor gebeuren.
Ook heel interessant zijn de info-avonden 
en workshops die CM organiseert (bijvoor-
beeld rond dementie of opvoeding). Jam-
mer dat deze vaak overdag plaatsvinden. 
Aangezien er bij de grootouders geen op-
vangmogelijkheden meer zijn, zal ik bij 
ziekte van de kids in de toekomst bij Skoe-
bidoe aankloppen. Benieuwd of ook deze 

dienstverlening vlot zal verlopen.

Wendy Vandenberghe, Zulte

gps
Jullie hebben me op weg geholpen toen 
ik mijn eigen weg compleet kwijt was. Ik 
meldde me aan bij Pluk je geluk’ 
op internet en kreeg een route cadeau. 
Net zoals een GPS ging ik samen met jul-
lie mijn route herberekenen met intense 
veranderingen als gevolg. Het was voor 
mij een belangrijke aanzet om naar mezelf 
te durven kijken en aan de slag te gaan. 
Dankjewel hiervoor. Hopelijk blijven jullie 
ook aandacht vragen om psychologen te 
erkennen zodat terugbetaling van de hoog 
oplopende kosten mogelijk wordt. Praten 
is immers veel belangrijker dan medicatie.

Anne Correwyn, Berchem

RugopeRatie
Sinds 1,5 jaar sukkel ik met mijn rug. Na 
een rugoperatie met weinig effect en een 
hoog aantal dokters- en ziekenhuisbezoe-
ken met de daarbij horende kosten gaat het 
eindelijk beter met me. Sinds 1 september 

probeer ik weer voor de klas te staan. 
Het waren geen makkelijke maanden. De 
vlotte dienstverlening van CM was zeker 
een aangenaam pluspunt in die periode. 
Spijtig dat langdurig zieken na een tijdje 
minder uitkering krijgen. Dit terwijl je bui-
ten je wil niet kunt gaan werken. Een zieke 
mens zou bovenop de fysieke zorgen geen 
financiële zorgen mogen hebben.

Liesbet Steeno, Nieuwrode

veRs
Als kind brak ik mijn teen, CM hielp mij er 
doorheen.
Wat voelde ik me stoer met mijn ge-
leende krukken op de speelkoer.
Toen ik moeder werd van mijn godsge-
schenk werd ik door CM met cadeautjes en 
informatie verwend.
En nu ik thuiszit met een gebroken voet, 
ondersteunt CM mij weer  goed.
Eigenlijk verdient iemand van de CM-
dienst een ballontochtje, maar toch ding ik 
graag mee naar de prijs …, want door mijn 
gebroken voet kon ik deze zomer niet op 
reis.

Els De Jaeger, Nazareth

KantooR gesloten
Ik vind het spijtig dat het CM-kantoor in onze 
buurt gesloten is. Ik ben altijd zeer goed 
geholpen door de bediende daar.

Christine Mestdagh

ZieKenhuisfactuuR
Gelukkig hebben wij CM nog niet zoveel no-
dig gehad. Toch zijn we tevreden over CM.
Ik was dit jaar positief verrast toen ik een 
nieuwe tandprothese nodig 
had. Nu krijg ik 20 procent terug, twee jaar 
geleden niets omdat ik nog geen 50 was. Ik 
heb het gevoel dat ik niet helemaal in de 
kou blijf staan en dat ik niet vergeten ben.
Ik vind het ook heel positief dat we met de 
ziekenhuisfactuur bij CM terecht kunnen. 
We zijn ook blij dat dit regelmatig vermeld 
wordt in het CM-magazine, want dat stimu-
leert de mensen om kritisch te kijken naar 
de factuur. Het verlaagt de drempel om naar 
iemand toe te stappen met je vragen.
Ik zou zeggen: doe zo verder.

Frieda Vynckier, Moorslede

   Winnaars ballonvaart

‘Wij genieten van elKe dag’
‘Als je elke dag geneesmiddelen moet nemen, dan besef je maar 
al te goed hoe belangrijk een ziekenfonds is.’ Het leven heeft An 
D’hondt (36) en Sam Van Boven (36) niet gespaard. En toch leidt 
het koppel uit Bazel samen met hun twee kinderen Sander (6) en 
Niels (4) een gelukkig leven.

Ondanks zijn jonge leeftijd onderging Sam al twee hart-
transplantaties en een niertransplantatie. 
‘Toen hij 15 was, kreeg Sam een virus op zijn hart. Een trans-
plantatie was voor hem de enige kans om te overleven. Vier jaar 
geleden bleek na een hartstilstand dat zijn hart versleten was. 
Hij stond anderhalf jaar op de wachtlijst tot er zich op oudejaars-
avond 2011 een geschikte donor aanbood.’

Sinds vorig jaar is Sam weer aan de slag als leerkracht in het 
bijzonder onderwijs. ‘Wij genieten van elke dag. Maar dat wij het 
nu zo goed hebben, danken we voor een groot stuk aan onze ge-
zondheidszorg.’

> saMenstelling: CHris van Hauwaert en Martine Creve

b
as

 b
og

ae
rt

s

visie ¬ vrijdag 24 oktober 2014       ¬ hoe gaat het met u?

via



9

CM-voorzitter Marc Justaert

B

Borstkanker
Eind februari ging ik voor een jaarlijkse 
controle naar de borstkliniek. Als een don-
derslag bij heldere hemel kreeg ik de diag-
nose kanker in de linkerborst. Drie weken 
later werd met succes een borstamputatie 
uitgevoerd. 
Alle informatie had ik op heel korte peri-
ode bij elkaar moeten zoeken. Door de zeer 
professionele en ook meevoelende maat-
schappelijk werkster van CM, kreeg ik al 
snel beter zicht op mijn situatie. Zij gaf mij 
ook het advies om een paar dagen vakantie 
te nemen, met ondersteuning van vrijwilli-
gers. Dat was een welgekomen verrassing.
Zo ben ik voor een weekje naar 
Nieuwpoort geweest. Lekker ont-
spannen en in een groep met andere kanker-
patiënten én vrijwilligers. Jammer genoeg 
kon ik de maatschappelijk werkster niet 
meer persoonlijk bedanken. Dankjewel.

Katrien Poppe, Dworp

CommuniCatie en maatwerk
CM is voor mij gelijk aan:
Christelijk, cadeau, carrière, centen, cij-
fers, cocktail, comfort, communicatie.
Mutualiteit, modern, menselijk, mening, 
meer, makkelijk, maatwerk.

Noortje Van Dessel, Dilbeek

Goede BaBBel
CM heeft ons in moeilijke tijden door de 
ziekte van mijn man uitstekend gehol-
pen. Niet alleen financieel. Ook een goede 
babbel met de medewerkers deed ons veel 
deugd.
Ondanks alle middelen en een zware 
strijd tegen kanker is mijn man 
toch overleden.
Achteraf heb ik nog een telefoontje gekre-
gen van CM om mij veel sterkte en moed 
toe te wensen. Dit gebaar was voor mij iets 
heel bijzonder. 

Monique Indencleef, Maaseik

rolstoel teruGGeven
Er moet bespaard worden. Als jullie eens 
alle op maat gemaakte rolstoelen na over-
lijden lieten inleveren in de plaats van ze 
te laten verkopen op rommelmarkten, zou 
dat een grote besparing zijn voor 
de mutualiteit. Dat geld kan ten goede ko-
men aan zieke mensen.

Marguerite Wouters, Tessenderlo

menselijk ContaCt
In het huidige digitale tijdperk is het 
enorm belangrijk dat mensen die niet ver-
trouwd zijn met de computer toch de no-
dige aandacht en dienstverlening krijgen. 
Daarom ben ik altijd blij verrast wanneer 
ik de mensen van CM aan de loketten de 
tijd zie nemen om alles geduldig 
uit te leggen. Vooral voor de vele be-
jaarden zijn het menselijk contact en een 
luisterend oor zeer deugddoend.

Sonja Deprez, Bonheiden

ledenvoordeel
Ik heb lang moeten wachten op het sport-
voordeel voor volwassenen, maar dat is er 
gelukkig gekomen. Want sporten is 
ook na je 18 jaar belangrijk. 
Ik besef dat elk ziekenfonds het andere wil 
overtroeven met voordelen om leden aan 
te trekken. Maar het gras lijkt altijd groe-
ner aan de andere kant, tot je aan de andere 
kant zit. Ik blijf dus op het groene gras van 
CM.
Ik vind het wel jammer dat de verschillen-
de CM-regio’s soms andere ledenvoorde-
len bieden. Dat schept verwarring en lijkt 
soms oneerlijk.  

Katrien Hebb, Belsele

PsyChotheraPie
Wekelijks geniet ik tijdens het stappen van 
de mooie natuur met vrienden van onze 
wandelvereniging. Gezond en 
lekker ontspannend. Het lidgeld krijg ik 
bijna volledig terug dankzij het sportvoor-
deel van CM. Tegemoetkoming bij psycho-
therapie voor volwassenen zou er echt mo-
gen komen. Voor psychische problemen 
zijn medicijnen alleen niet altijd de beste 
keuze.

Anne De Cubber, Geraardsbergen

GeConventioneerde huisartsen
Ik vraag me af of CM niets kan doen aan 
de sterke ondervertegenwoordiging van 
geconventioneerde huisartsen in onze 
omgeving. We hebben geen keuze 
meer, en de huisartsen bepalen zelf wat 
ze ons te veel laten betalen. Voor één con-
sultatie is dit niet zo erg, maar voor wie 
regelmatig op controle moet is dit een se-
rieus probleem.

Lucas Van Dooren, Turnhout

verhooGde teGemoetkominG
Enveloppen in de CM-brievenbus en drie 
dagen later staat het bedrag dat je tegoed 
hebt al op je rekening. Ik geniet 
de verhoogde tegemoetkoming. Ook dat 
bracht CM in orde.

Kurt Helsmoortel 

shiatsu
Toen ik drie middenhandsbeentjes gebro-
ken had, betaalde CM een deel van de me-
dische kosten terug. Ik draag contactlenzen 
en die heb ik al eens terugbetaald gekre-
gen. Onlangs kreeg ik een bijensteek.  
Ik reageerde allergisch. Het was zondag, 
dus spoed was de enige optie. Ook daarvoor 

kwam CM tegemoet in de kosten. Ik ben 
erg tevreden over Doccle en de nieuwe kle-
vers waar je niet meer moet aan likken. Het 
zou nog beter zijn als CM ook alternatieve 
therapieën zoals shiatsu zou terugbetalen.

Ilse Dupré, Maldegem 

douChe
Met de hulp van een ergotherapeute van 
CM zijn we erin geslaagd om een prakti-
sche douche te laten plaatsen die het me 
gemakkelijk maakt om mezelf nog 
te wassen. Haar huisbezoek was heel pro-
fessioneel, vriendelijk én gratis.

Jozef Schelfhout, Bornem

ZwanGer
CM heeft mij veel raad gegeven toen ik 
zwanger was en nog werkte als zelfstandi-
ge. Ik kreeg een mooi inkomen tijdens mijn 
zwangerschapsrust en ook aan de website 
Skoebidoe had ik veel. Iets minder 
vind ik de beperkte openingsuren in het 
CM-kantoor. Een avondopening per week 
of om de 14 dagen zou zeer handig zijn.

Els De Baerdemaeker, Roosdaal

Veel leden drukken hun tevredenheid uit 
over de vlotte terugbetalingen, de online 
dienstverlening, de stickers die de 
gele klevers vervangen en het warm con-
tact in het CM-kantoor. Sommige leden ui-
ten hun bezorgdheid over de sluiting van 
hun kantoor in een kleine gemeente.

Marc Justaert: ‘De maatschappij evolueert 
snel. We staan voor de uitdaging om onze 
brede waaier aan dienstverlening op ver-
schillende manieren aan te bieden. Jonge-
ren werken graag via het internet en de  
telefoon en komen minder naar het CM-
kantoor. Voor moeilijke vragen en zwaar-
dere problemen komen de mensen wel 
naar het kantoor. We hebben ervoor geko-
zen om kantoren samen te brengen en die 
kwalitatief sterker te maken zodat de con-
sulenten toegang hebben tot alle gegevens, 
meer tijd kunnen maken en gespecialiseerd 
advies kunnen geven. Ik weet dat het weg-
vallen van kleine kantoren problemen geeft 
voor mensen die zich moeilijker kunnen 
verplaatsen. Ter vervanging van die kleine 
kantoren zouden we in elk dorp, onder elke 
kerktoren, aanspreekfiguren moeten heb-
ben, een soort nieuwe CM-bodes die op 
kleine vragen kunnen antwoorden.’

Over tal van tegemoetkomingen 
zijn de leden tevreden, maar we krijgen 
vaak de vraag om terugbetaling van psy-
chotherapie en ook van alternatieve thera-
pieën.

‘De terugbetaling van psychotherapie vindt 

een breed draagvlak in de maatschappij. 
CM heeft een voortrekkersrol vervuld door 
een vergoeding te voorzien via het aanvul-
lend voordelenpakket. Dat was een fors sig-
naal aan de overheid. Het is dan ook goed 
nieuws dat de terugbetaling door de ziekte-
verzekering nu opgenomen is in het regeer-
akkoord van de nieuwe regering.
Met de alternatieve therapieën ligt het 
moeilijker. CM voorziet in het aanvullend 
pakket terugbetaling voor homeopathie, 
osteopathie en chiropraxie. We gaan hier-
mee in op de vraag van onze leden om hier-
voor iets te doen in onze aanvullende verze-
kering. Een deel van de artsen en van de 
politici vinden terugbetaling geen goede 
zaak omdat er onvoldoende bewijs is dat ze 
werken. We beseffen dat het vandaag dan 
ook niet aangewezen is om deze alterna-
tieve therapieën op te nemen in de wette-
lijke ziekteverzekering.’

Nogal wat CM-leden lieten weten dat ze 
het fijn vinden dat ze hun ziekenhuisfac-
tuur kunnen voorleggen in het CM-kantoor 
en ze zijn blij dat CM ijvert voor vaste 
tarieven bij de geconventioneerde arts.

‘Wij weten dat de meeste huisartsen niet 
meer vragen dan afgesproken, maar bij 
sommige groepen specialisten die in een 
eigen praktijk werken zoals oogartsen, 
huidartsen en gynaecologen doet minder 
dan de helft dat (en is dus niet-geconventio-
neerd, nvdr.). In de ziekenhuizen kunnen en-
kel nog ereloonsupplementen aangerekend 
worden in eenpersoonskamers. Gelukkig 

overdrijven de ziekenhuizen in Vlaanderen 
daar niet mee. We moeten er wel nog aan 
werken om de kamerprijs bij een bevalling 
te drukken. Omwille van de intimiteit van 
deze heuglijke gebeurtenis, kiezen de jonge 
gezinnen meestal voor een eenpersoons-
kamer en de ziekenhuizen maken daar mis-
bruik van. Ik wil er ook op wijzen dat we niet 
alleen ijveren voor prijstransparantie. Ook 
de kwaliteit van de behandeling is voor ons 
een aandachtspunt. Vandaar onze acties, 
op basis van een rapport van het Federaal 
Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, 
om complexe ingrepen toe te vertrouwen 
aan ervaren en goed uitgeruste ziekenhui-
zen.’   

‘Bedankt voor de vele reacties’
wij legden een aantal van jullie ervaringen en bekommernissen voor aan  
Cm-voorzitter marc justaert. ‘het doet mij deugd dat onze leden zich zo betrokken tonen.’
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De gezichten achter je terugbetaling

Achter de schermen
van de CM-verzekeringen

heb je recht op een tegemoetkoming, Dan krijg je Die bij cm snel op je rekening gestort. 

een briefje in De cm-brievenbus Droppen, meer moet je vaak niet Doen. achter De scher-

men zorgen mensen als valérie, achiel, jos en Dimitri ervoor Dat alles in orDe komt. 

> tekst: Dieter herregoDts

Jos Wolfs (50), functioneel specialist

‘Wat moet het 
computerprogramma
kunnen?’
Drop je een briefje in de CM-brievenbus en krijg je 
kort daarna het geld van de tegemoetkoming op je 
rekening gestort, dan zit Jos daar voor iets tussen. 
Hij ontwikkelt mee de computerprogramma’s die 
onder meer de terugbetaling automatiseren.
‘Daar komt veel bij kijken, omdat er nogal wat verschillende producten zijn. Zowel het CM-Me-
diKo Plan, als het CM-Hospitaalplan en CM-Hospitaalfix hebben elk hun eigen waarborgen. Het is 
onze taak om ervoor te zorgen dat ons computersysteem betaalt waar je recht op hebt.’
In vaktermen heet de job van Jos functioneel specialist. ‘Bij de mensen die de verzekeringen ont-
wikkelen, luisteren wij wat het computerprogramma allemaal moet kunnen. Die vragen vertalen 
wij naar de softwareontwikkelaars die het programma in elkaar steken. Stel dat je bijvoorbeeld 
een doktersbriefje binnensteekt, dan krijg je met het CM-MediKo Plan 75 procent van je remgeld 
extra terugbetaald. Zodra een medewerker jouw doktersbriefje ingeeft, zal ons computerprogram-
ma opzoeken of je aangesloten bent of niet.’

Dimitri Hoeken (35), 

aDJunct-DienstHoofD cm-Direct cm limburg

‘Zosnelmogelijk
uitbetalen’
‘Niemand houdt ervan om lang op zijn geld te wach-
ten. Wij zorgen ervoor dat iedereen zo snel mogelijk 
krijgt waar hij recht op heeft.’ Dimitri is adjunct-
diensthoofd CM-Direct bij CM Limburg.  Stop je dok-
tersbriefjes, attesten of facturen van zorgverleners in 
de CM-brievenbus, dan komen die bij hem en zijn 
collega’s terecht. Alleen al in Limburg verwerken  
Dimitri en zijn team dagelijks 7 500 à 9 000 documen-
ten. ‘Wij brengen de uitbetaling in orde. Stel, je bezorgt 
ons een doktersbriefje. Dan krijg je via de wettelijke ziekteverzekering sowieso een 
groot deel van het ereloon terugbetaald. Het CM-MediKo Plan betaalt nog 75 procent 
van het remgeld terug. Dat gebeurt automatisch om de drie maanden. Aan de hand van 
je CM-lidnummer weet ons computersysteem of je aangesloten bent of niet.’ 

Valérie Van HeescHVelDe (30), meDeWerker contactcentrum

‘Zeer uiteenlopendevragen’

‘Hoe kan ik mij aansluiten? Hoe moet ik iets aangeven? Welke waarborgen zijn inbegrepen?  

Wat is mijn premie? Wij geven aan de telefoon of via mail alle info over het CM-MediKo 

Plan en de CM-hospitalisatieverzekeringen aan (toekomstige) leden.’  

Wij, dat is het service- en communicatiecentrum van CM in Gent. Valérie is er één van de 

zes medewerkers. Elke dag krijgen zij en haar collega’s er honderden vragen over de verzeke-

ringen van CM.

‘De vragen die mensen ons stellen, zijn zeer uiteenlopend. Wij geven telefonisch advies en 

wij beantwoorden alle mails. Het is zeer gevarieerd. Mensen verderhelpen en horen dat ze 

blij en soms zelfs opgelucht zijn met de informatie en het advies dat wij hen geven, zorgt 

voor een goed gevoel.’

acHiel macquoi (69), koerier

‘Storm of sneeuw, 
elkenachtoppost’
‘Weet je dat CM-leden soms staan te wachten aan de brieven-
bus tot wij er zijn? Dan kunnen ze hun enveloppe persoon-
lijk afgeven.’ Elke nacht, behalve op vrijdag en zondag, rijdt 
Achiel heel Limburg rond om alle CM-brievenbussen leeg te 
maken. ‘Grote bussen, en toch zitten ze soms helemaal vol.’
Zijn ronde begint om 19 uur. ‘In Limburg alleen zijn er 220 
brievenbussen. We rijden van dorp naar dorp om alle dok-
tersbriefjes en andere documenten op te halen. Het mag 
stormen of sneeuwen, elke nacht zijn wij op post. Je kunt 
het niet maken dat de enveloppes een dag niet verwerkt 
kunnen worden. Ten laatste tegen 4 uur ’s ochtends zijn alle 
documenten in de CM-kantoren die instaan voor de uitbeta-
ling. Dan kunnen de medewerkers meteen aan de slag bij de 
start van hun werkdag.’
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‘De beste garantie op een  
betaalbare ziekteverzekering’

Wat is de rol van een ziekenfonds?

ziekenfondsen zijn er om je te beschermen tegen hoge ziektekosten, maar Waarom 

kan dat niet geWoon door privéverzekeraars gebeuren? en Wat is nu precies de rol 

van een ziekenfonds? professor bea cantillon, expert in sociale zekerheid aan de 

universiteit antWerpen, Werpt licht op de zaak.

> tekst: nele verheYe  > foto: imagedesk-dieter telemans

Hoe zit het met de ziekteverzekering 
in België?

Bea Cantillon: ‘Over het algemeen kunnen 
we zeggen dat de ziekteverzekering in Bel-
gië goed werk levert. Het is een solidair sys-
teem waaraan iedereen verplicht bijdraagt. 
Het geld wordt gebruikt om de zorg te be-
talen voor zij die het nodig hebben. Toch 
blijft er nog een aanzienlijk deel remgeld 
over. Vooral voor mensen met een laag in-
komen of mensen die chronisch ziek zijn 
is dat moeilijk: zij moeten vaak medische 
consultaties en behandelingen uitstellen 

omdat ze er gewoonweg het geld niet voor 
hebben. Omdat de ziekenfondsen over een 

groot netwerk beschikken en rechtstreeks 
in contact komen met de mensen, signa-
leren zij deze problemen aan het beleid en 
voeren ze druk uit om tot een oplossing te 
komen. Het ziekenfonds komt op voor de 
rechten van de patiënten.’

Waarom kunnen de ziektekosten niet 
terugbetaald worden door privé
verzekeringen?

‘Dat zou ongelijkheid in de hand werken. 
Bij een privéverzekering betaal je een pre-
mie op basis van je risico. Dat zou willen 

zeggen dat mensen die het meest kans lo-
pen om ziek te worden, hogere premies 

moeten betalen. Met als gevolg dat alleen 
mensen met voldoende middelen zich zou-
den kunnen verzekeren. Of je zou alleen 
jonge en gezonde mensen mogen toelaten, 
wat ook geen oplossing is. Bovendien zien 
we dat privéverzekeringen de prijzen doen 
stijgen. Ziekenhuizen rekenen nu al meer 
aan in eenpersoonskamers bij mensen die 
een hospitalisatieverzekering hebben via 
een privéverzekeraar. Om de gezondheids-
zorg betaalbaar te houden voor iedereen, 
mag je de ziekteverzekering dus zeker niet 
in privéhanden geven.’

Hoe zit het met een hospitalisatie
verzekering via de mutualiteit?

‘Eigenlijk zou een hospitalisatieverzeke-
ring niet nodig moeten zijn. In een ideale 
wereld is een ziekenhuisopname voor ie-
dereen betaalbaar. Maar dat is jammer ge-
noeg niet het geval: als je pech hebt, kan 

een verblijf in het ziekenhuis je financieel 
een flinke kater opleveren. Daarom is het 
goed dat een ziekenfonds zoals CM een 
betaalbare hospitalisatieverzekering aan-
biedt. Daarmee vullen ze in feite een gat 
in de ziekteverzekering op. Dat doet het 
ziekenfonds trouwens ook met de aanvul-
lende diensten en voordelen, zoals de te-
rugbetaling voor brillen en lenzen, of psy-
chotherapie bij jongeren. Het ziekenfonds 
speelt op dat vlak een dubbele rol, want het 
oefent ook invloed uit op het beleid. Zo zal 
psychotherapie - zo voorziet het nieuwe 
regeerakkoord - wellicht terugbetaald wor-
den door de verplichte ziekteverzekering. 
De rol van de ziekenfondsen is dus zeker 
nog niet uitgespeeld, wel integendeel, zij 
zijn de beste garantie op een solidaire en 
evenwichtige ziekteverzekering.’   
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Het ziekenfonds komt op  
voor de rechten van de patiënten.

Bea Cantillon: ‘In een ideale wereld is een ziekenhuisopname voor iedereen betaalbaar.’

visie ¬ vrijdag 24 oktober 2014        ¬ hoe gaat het met u?
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‘Niemand kiest ervoor  
om arm te worden’

Op bezOek bij Welzijnsschakel ‘Ons huis’ in MOl

arM WOrden, dat kan iedereen OVerkOMen. dat is een les die ik Opsteek na een bezOek aan ‘Ons huis’ in MOl,  

een Welzijnsschakel en Vereniging Waar arMen het WOOrd neMen. in ‘Ons huis’ kunnen Mensen in arMOede Op Verhaal 

kOMen. Maar eVenzeer Verenigen ze er hun krachten OM Mee arMOede te bestrijden in hun geMeente.

> tekst: leen greVendOnck  > FOtO’s: Mine daleMans

Het is gezellig druk in de living van Ons 
Huis in Mol. Vicky, Maria, Frans en coördi-
nator Petra hebben net een interview gege-
ven aan vier studenten pedagogie van de 
Karel de Grote-hogeschool in Antwerpen. 
‘In welke organisatie wij later ook terecht-
komen, wij zullen in contact komen met 
mensen in armoede’, vertellen de studen-
ten. ‘Maar niet iedereen durft er voor uit te 
komen dat hij of zij arm is. Het is dus ook 
onze verantwoordelijkheid als hulpver-
lener om armoede op te merken en er iets 
aan te doen.’ Het is niet de eerste keer dat 
Ons Huis studenten over de vloer krijgt. 
De vereniging doet veel inspanningen om 
latere hulpverleners meer inzicht te doen 
krijgen in de armoedeproblematiek. Zo 
bieden zij ook een stageplek aan studen-
ten maatschappelijk werk. ‘Wat wij willen 
meegeven aan de studenten, is dat armoede 
iets is wat je overkomt’, zegt Petra. ‘We le-
ven in een maatschappij die sterk gericht 
is op de individuele verantwoordelijkheid 
van mensen. Maar niemand kiest ervoor 
om arm te worden.’

‘Gewoon je verhaal doen’

Vicky, Maria en Frans komen regelma-
tig naar Ons Huis. ‘Je kunt hier je verhaal 
doen, zonder dat je commentaar krijgt’, 
vertelt Maria. ‘Ik krijg hier meer begrip dan 
van mijn familie’, vult Vicky aan. Ook ko-
men ze heel wat nuttige informatie te we-
ten via Ons Huis. ‘Regelmatig komen hier 
interessante sprekers. Zo is er al eens een 
deurwaarder gekomen. Zo’n momenten 
zijn heel leerrijk voor mij, want ik ben en-
kel naar de lagere school geweest’, vertelt 
Vicky.

Automatisch toekennen van rechten

Zo’n gespreksmomenten zijn geen eenrich-
tingsverkeer. ‘Wij gaan dan rechtstreeks 
in dialoog met de spreker’, legt Petra uit. 
‘Onlangs is Roeland, het nieuwe dienst-
hoofd van het OCMW van Mol, komen 
spreken. Wij hebben mee nagedacht over 
hoe de werking van het OCMW verbeterd 
kan worden. Zo bestaan er heel wat pre-

 

       ¬ onze samenleving

mies of rechten voor mensen in armoede. 
Maar veel daarvan zijn niet gekend. Of de 
regels veranderen zo vaak, dat wij er niet 
meer aan uit kunnen. We hebben nu aan 
het OCMW gevraagd om hier een over-
zicht van te maken. De maatschappelijke 
assistenten van het OCMW moeten veel 
dossiers behandelen en ik begrijp dat zij 
niet altijd aan alles kunnen denken. Het is 
dus ook deels de verantwoordelijkheid van 
onze vereniging om de mensen te informe-
ren. Maar eigenlijk zou die toekenning van 
rechten beter automatisch gebeuren. De 
overheid weet zoveel van ons. Zo moeilijk 
kan het toch niet zijn?’

Niet alleen de automatische toekenning 
van rechten is een actiepunt van Ons Huis: 
de vereniging  heeft ook veel bedenkingen 
bij het gerechtelijk apparaat en de collec-
tieve schuldenregeling. ‘We missen een 
menselijke aanpak’, vertelt Petra. ‘En de 
werking is zeker niet afgestemd op mensen 
in armoede. Zo is de collectieve schulden-
regeling er vooral op gericht om schul-

denaars zo snel mogelijk af te betalen. Al 
meer dan tien jaar krijgen wij klachten dat 
mensen te weinig informatie krijgen van 
hun schuldbemiddelaar. Die onzekerheid 
kan niet.’ 

Bekommernissendagen

Ons Huis is ook sterk politiek actief. Elk 
jaar organiseert de vereniging een ‘Bekom-
mernissendag’ in Postel. ‘Wij zonderen ons 
dan af in een groep van dertig tot veertig 
mensen’, vertelt Vicky. ‘Alle thema’s waar 
wij van wakker liggen, komen aan bod. 
Daarmee stappen wij naar de politiek. Ik 
zit ook in de stuurgroep armoedebeleid 
van de gemeente Mol en Petra in het dage-
lijks bestuur.’ 

‘Zo geven wij als vereniging mee richting 
aan de gemeente hoe zij het best de armoe-
de bestrijdt’, besluit Petra.   
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Het VerHaal Van Vicky

erg breed Heeft Vicky Het nooit geHad. Maar de ecHte arMoede begon  

29 jaar geleden. Haar jongste docHter Marina was toen drie jaar oud  

en werd zwaar ziek. in allerijl werd zij Van Het ziekenHuis in geel naar  

Het uz leuVen gebracHt. Het leVen Van Marina Hing aan een zijden  

draadje. 19 dagen lag zij in coMa. 

‘Alle dagen ging ik van Geel naar Leuven 
en terug. Dat kostte allemaal geld en wij 
kregen van niemand hulp. Zelfs van onze 
familie niet.’ Marina kwam er gelukkig 
weer bovenop en mocht een maand later 
weer naar huis. ‘Maar haar gezondheid 
bleef erg zwak. Ze leed aan astma en kreeg 
allerlei allergieën. Alle vijf voet moest zij 
naar het ziekenhuis van Leuven.’

Blote hemel

Vicky en haar gezin woonden in die tijd 
bij Vicky’s moeder in. ‘Wij gaven ons 
loon aan haar af en zij beheerde het inko-
men. Maar zij kocht daarmee geen melk 

en winkelwaren voor onze kinderen. 
Daarom zijn we er op een dag vertrokken. 
Het enige wat we meenamen was de as-
piratiemachine van Marina. Voor de rest 
hadden we geen geld, geen spullen, niets. 
Een kennis heeft ons opgevangen. Anders 
hadden wij onder de blote hemel moeten 
slapen. 
Van het eerste loon dat toen binnenkwam, 
hebben wij meteen een huis gehuurd. De 

‘Armoede kruipt 
niet in je kleren, maar 

in je lichaam’

de sociale bescherming in ons land beschermt iedereen tegen sociale risico’s zoals ziek 
of werkloos worden. toch is 1 op 7 belgen arm. 1 op 7 bevindt zich dus in een situatie van 
sociale onderbescherming. welzijnszorg vindt dat niet kunnen. daarom voert de armoe-
deorganisatie dit najaar campagne rond het recht op sociale bescherming, samen met 
beweging.net, cM en acV.

Wereldrecord paraplu’s openen

in de campagne staat de paraplu symbool voor sociale bescherming. welzijnszorg zoekt 
daarom 2 000 mensen om samen het wereldrecord paraplu’s openen te verbreken. die 
recordpoging vindt plaats op woensdag 19 november om 10.15 uur in het Vlaams-Bra-
bantse Halle. elke deelnemer krijgt ter plaatse een campagneparaplu die hij of zij na 
afloop mag meenemen als aandenken. 

 ✔ Doe jij mee? Meer info via 02 502 55 75, wereldrecord@welzijnszorg.be  
en www.welzijnszorg.be.

Welzijnszorg voert campagne  
voor sociale bescherming

 ¬ onze samenleving

echte miserie begon daarna: mijn man 
verloor zijn werk en kwam op de dop. 
Wij konden de huur en de medicatie voor  
Marina niet betalen. Van het OCMW 
kreeg ik geen hulp, omdat de dop van 
mijn man te hoog was. Pas nadat ik een 
brief naar koningin Fabiola geschreven 
had, kreeg ik iets van het OCMW om uit-
gaven voor Marina’s gezondheid te kun-
nen doen.’ 

Ziekenkas

Lange tijd ging het iets beter met Vicky’s 
gezin. Tot zeven jaar geleden, wanneer 
Marina’s gezondheid weer verslechterde. 
‘Marina was intussen moeder van twee 
geworden. Ik heb toen loopbaanonder-
breking genomen om voor mijn klein-
kinderen te zorgen. Omdat het voelde 
alsof ik van mijn werkgever profiteerde, 
heb ik een jaar later mijn job opgezegd. 
Dat was stom van mij, want daardoor 
had ik geen recht op een werkloosheids-
uitkering. Het was een grote hap uit ons 
inkomen.’

Ook de gezondheid van Vicky en haar 
man ging achteruit. ‘Ik kan niet meer 
werken door verschillende hernia’s en 
mijn man heeft een slechte knie. Wij zit-
ten allebei op de ziekenkas. Het is moei-
lijk om de eindjes aan elkaar te knopen 
elke maand. Door alle miserie voel ik me 
echt een oud vrouwtje. Armoede kruipt 
niet in je kleren, maar in je lichaam. Ik 
hoop dat het ooit eens betert. Maar dat 
zeg ik al dertig jaar…’  

Het VerHaal Van Maria

‘Elke keer als de bel ging,  
had ik schrik dat er een  

deurwaarder voor de deur stond’
Maria was 15 toen zij de ziekte Van croHn kreeg.  

‘ik Heb Voor Mijn diploMa secundair onderwijs Moeten knokken,  

want tijdens de exaMens lag ik Vaak in Het ziekenHuis.  

op Mijn acHttiende was ik Moegestreden. Verder studeren zag ik niet  

Meer zitten. tocH Vond ik Vrij snel werk.’

Maria ondervond hoe duur het leven is met 
een chronische ziekte. ‘Ik heb verschillen-
de operaties moeten ondergaan. En ik had 
hoge ziekenhuiskosten, omdat ik nergens 
een hospitalisatieverzekering kon krijgen. 
Niemand wou mij verzekeren omwille van 
mijn ziekte. Tegelijkertijd waren mijn man 
en ik een huis aan het bouwen en kregen 
we ons eerste kindje. Het leven was duur. 
Wij hadden niet eens geld om een mooie 
wieg te kopen.’
Maria bleef werken zolang ze kon. ‘Maar 23 
jaar geleden ben ik moeten stoppen, om-
wille van mijn gezondheid. Dat was zwaar, 
want ik verdiende thuis het meeste. Mijn 
ouders hebben ons gelukkig wel een tijdje 
financieel ondersteund.’

Deurwaarder

Jarenlang balanceerden Maria en haar man 
op de rand van financiële problemen. Tot 
haar man op een dag ontslagen werd. ‘We 
konden enkel nog de lening afbetalen. De 
schulden stapelden zich op. Ik durfde mijn 
brievenbus niet meer leegmaken, uit angst 
voor nieuwe facturen. Elke keer als de bel 
ging, had ik schrik dat er een deurwaarder 
voor de deur stond. Ik ben dan in een de-
pressie beland. Mijn man ontkende dat wij 
financiële problemen hadden. Toch heb 
ik hem kunnen overtuigen om naar het 
OCMW te stappen. Dat was erg moeilijk 
voor hem. Het krenkte zijn trots om al-
les uit handen te geven. Maar collectieve 
schuldenregeling was voor ons de enige 
oplossing. Het was te ver gekomen. Vanaf 
dan hadden we niets meer te zeggen over 
ons geld.’

Schuldenregeling

De collectieve schuldenregeling bracht 
veel stress en spanning met zich mee voor 
Maria en haar man. ‘De verkoop van onze 
woonst hing ons boven het hoofd. Uitein-
delijk hebben wij die kunnen behouden. 
Gelukkig. Maar onze auto moesten wij 
wel verkopen. Dat beperkte ons enorm. En 
niemand had ons verteld dat als je je num-
merplaat inlevert, je een gratis busabonne-
ment krijgt. Dat heb ik via via vernomen. 
Dat zijn toch zaken die het OCMW je moet 
vertellen?’

‘Als je in collectieve schuldenregeling gaat, 
wordt je dossier overgemaakt aan een ad-
vocaat. En die hielp ons helemaal niet. 
Een keer per jaar kregen wij per brief een 
overzicht van onze uitstaande schulden. 
Dikwijls zonder uitleg of in onverstaan-
bare taal. Elke telefoon en elke brief van 
de advocaat rekende hij ons aan. Jarenlang 
beheerde en betaalde hij onze facturen. Zo 
wisten we niets meer van onze uitgaven en 
inkomsten. En dan ineens kwam een einde 
aan de collectieve schuldenregeling. Die 
overgang was erg bruusk. Het was vanaf 
dan tirer votre plan.’   

Het is moeilijk om de 
eindjes aan elkaar te 
knopen elke maand. Door 
alle miserie voel ik mij 
echt een oud vrouwtje.
Vicky 

Ik durfde mijn  
brievenbus niet meer 
leegmaken, uit angst 
voor nieuwe facturen.
Maria 
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  ‘Deze opleiding geeft me
een tweede kans’

Rita Landuyt voLgt de opLeiding ‘Basis iCt vooR 50-pLusseRs’ Bij vokans

Rita Landuyt uit gent weRkte 38 jaaR Bij een gRote winkeLketen. eind apRiL veRLooR 

ze haaR joB en moest ze opnieuw haaR weg zoeken op de aRBeidsmaRkt. ze voLgt nu de 

opLeiding ‘Basis iCt vooR 50-pLusseRs’ Bij vokans in gent. ‘het is mijn gRote wens om 

hieRna een joB te vinden waaR ik geappReCieeRd woRd.’

> tekst: améLie janssens  > Foto’s: wouteR van vooRen

‘De laatste zes jaar bij mijn vorige werkge-
ver waren niet gemakkelijk’, zegt Rita. ‘Het 
klikte niet met mijn nieuwe verantwoor-
delijke en uiteindelijk raakte ik volledig 
geïsoleerd. Ik verloor mijn zelfvertrouwen 
en voelde me machteloos door jarenlange 
pesterijen. Ik heb veel gesprekken gehad 
hierover met onze personeelsmanager en 
met de top van het bedrijf. Maar uiteinde-
lijk werd ik voor de keuze gesteld: ik kon 
blijven en op mijn tanden bijten, ik kon in 
een ander filiaal werken, of ik kreeg mijn 
ontslag. Ik kon het niet langer aan en ik 
wist niet waar ik terecht zou komen. Het 
werd dus de derde optie. In april verloor ik 
mijn job, na 38 jaar trouwe dienst.’

Hoe kwam je bij Vokans terecht?

‘Ik schreef me meteen in als werkzoekende 
bij VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbe-
middeling en Beroepsopleiding, red.). Vorige 
maand kreeg ik een uitnodiging voor een 
infosessie rond de opleiding Basis ICT voor 
50-plussers van Vokans. Het interesseerde 
me meteen. Ik merkte in mijn job dat ik het 

wat moeilijker kreeg om met de computer 
te werken, dus het leek me een goed idee  
om me bij te scholen, met het oog op een 
nieuwe job. Na de infosessie sprak ik een 
van de medewerkers van Vokans en was ik 
overtuigd: ik schreef me in.’

Ben je blij met deze opleiding?

‘Heel blij. Ik heb nu zeven sessies achter de 
rug en ik heb al veel bijgeleerd. Dat geeft 
me een goed gevoel. Na mijn ontslag stond 
mijn zelfvertrouwen op een laag peil. Nu 
voel ik me veel sterker en dat is belangrijk 
voor de toekomst. Ik ben klaar voor een 
nieuwe job.’

Je bent dus gemotiveerd om opnieuw 
aan de slag te gaan?

‘Ik ben ervan overtuigd dat je ook op mijn 
leeftijd nog veel jobs aankan. Ik zie dit dan 
ook als een tweede kans, na 38 jaar bij de-
zelfde werkgever. Ik heb er zin in. En dat is 
dankzij deze opleiding.’  

WWat is Vokans?
voluit staat vokans voor ‘vormings- en 
opleidingskansen’. de vzw is erkend en 
gesubsidieerd als opleidings- en tewerk-
stellingsproject. hiervoor kan je bij vokans 
terecht:
• vorming, opleiding en begeleiding van werkzoekenden
• activering van jongeren en schoolverlaters
• voortrajecten en brugtrajecten voor jongeren in deeltijds onderwijs
• job- en taalcoaching op de werkvloer
• taalondersteuning via opleiding of op de werkvloer
• trainingen op de werkvloer
• Competentiebeheer
• screening en assessment
• Loopbaanbegeleiding, zowel voor werknemers als voor werkzoekenden
• outplacement
 
Meer informatie vind je op www.vokans.be.  
Je vindt er ook je dichtstbijzijnde Vokans-afdeling.

‘Ik voel me veel sterker dankzij de opleiding. Ik ben klaar voor een nieuwe job.’

        ¬ uw job, ons werk
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Kenny Cloet zoeKt zijn weg in de zorgseCtor 

via de ‘oriëntatieCursus soCial profit’

Kenny Cloet (29) wil in de toeKomst werKen in de non-profitseCtor. 

maar voor hij een opleiding Kiest, volgt hij bij voKans de 

‘oriëntatieCursus soCial profit’, die Cursisten Kennis laat maKen met 

de versChillende jobs in de seCtor. daardoor Kunnen ze een betere 

Keuze maKen en hun Kansen op een job vergroten.

> teKst: amélie janssens  > foto’s: wouter van vooren

‘De oriëntatiecursus combineert lessen 
sociale vaardigheden met bezoeken aan 
werkgevers en gastsprekers die vertellen 
over hun job’, vertelt Kenny. ‘We bezochten 
bijvoorbeeld al een psychiatrische instel-
ling en een ziekenhuis. En we gingen ook 
langs bij vspw Gent (vormingsleergang voor 
sociaal en pedagogisch werk, red). Daar kan je 
een opleiding orthopedagogie, jeugdzorg 
of opvoedkundige volgen. De gastsprekers 
komen vertellen over hun ervaring en de 
inhoud van hun job. Wij kunnen dan ook 
vragen stellen, bijvoorbeeld over de combi-
natie van de job met een gezin. Dat maakt 
het echt een heel interessante cursus.’

Waarom wil je graag in de non-profit 
werken?

‘Ik heb vijftien jaar zelf gezondheidspro-
blemen gehad, ik worstelde met een ver-
slaving. Met vallen en opstaan ben ik er  
helemaal bovenop. Die ervaring heeft me 

geholpen om de juiste keuzes te maken in 
mijn leven. Nu wil ik iets betekenen voor 
anderen. Ik heb vroeger veel geëist van de 
maatschappij en mezelf veel toegeëigend. 
Nu is het aan mij om te geven.’

Weet je al welke richting je uit wil?

‘Ik denk vooral in de richting van orthope-
dagogie. Maar ik wilde me niet blindstaren 
op een richting. Daarom schreef ik me toch 
in voor deze cursus. Orthopedagogie blijft 
voorlopig wel nog mijn eerste keuze.’

Wat vind je van de oriëntatiecursus?

‘De cursus is heel gevarieerd en uitgebreid. 
We overlopen de verschillende jobs in de 
zorgsector, bekijken wat er van je verwacht 
wordt en waar er werk te vinden is. Al die 
aspecten worden aangekaart. Er wordt dui-
delijk veel tijd en werk in gestoken. Ik vind 
het een aanrader.’  

 ✔ Vragen over je loopbaan, vacatures, solliciteren, opleidingen of erva-
ringsbewijzen? In elke ACV-regio kunnen ook de bijblijfconsulenten je 
hierbij helpen. Meer informatie op www.jeloopbaan.be. Daar vind je 
naast het aanbod van Vokans en Bijblijven ook het aanbod loopbaanbe-
geleiding van LBC-NVK en van Arabel vzw.

‘Orthopedagogie 
blijft mijn  

eerste keuze’

‘Vokans zet ook in op vorming en begelei-
ding van werknemers’, vertelt Sofie Willems 
van Vokans Gent-Eeklo. 

‘er worden beroepstechnische trainingen 
gegeven zoals nederlands op de werkvloer, 
ergonomisch werken en werkorganisatie. 
er wordt ook gewerkt aan de attitude van 
werknemers tijdens communicatietrainin-
gen en vormingen over omgaan met stress. 
werknemers in dienstenchequeondernemin-
gen krijgen opleiding over werkorganisatie, 

schoonmaaktechnieken, veilig werken, enzo-
voort. ook de werkgevers zijn hierover posi-
tief. wij begeleiden bijvoorbeeld werknemers 
van stuzo, een klein dienstenchequebedrijf. 
dankzij onze hulp kunnen ze als bedrijf zelf 
meer investeren in begeleiding en vorming.’

‘ze zorgen er ook voor dat de werknemer 
zich kan vinden in het aangeboden program-
ma’, zegt patricia van adecco. ‘vokans kan 
terugvallen op een ruime batterij aan instru-
menten en op een sterke expertise in hr.’

Werknemers versterken

‘Vokans wil bruggen slaan tussen werkzoe-
kenden, werknemers en werkgevers. Maar 
ook tussen de arbeidsmarkt, de economie 
en de mens.’ Leen Servranckx, afgevaar-
digd bestuurder van Vokans, benadrukt dat 
de vzw deze pijlers al 20 jaar in balans pro-
beert te brengen.

‘vokans werd oorspronkelijk opgericht om 
kwetsbare werkzoekenden te ondersteunen. 
maar gaandeweg hebben we ons takenpak-
ket uitgebreid. nu staan we klaar om de uit-
dagingen op de arbeidsmarkt aan te gaan. 
dankzij onze jarenlange ervaring hebben we 
de instrumenten ontwikkeld om zowel werk-

zoekenden, werknemers en werkgevers te 
versterken. wij zijn er voor alle fases in de 
levensloopbaan. fons leroy, de topman van 
de vdab zei eerder dat de vakbonden de 
loopbaanbegeleiders zijn van de toekomst. 
aCv heeft ons de kans gegeven die rol uit te 
bouwen.’

‘in onze werking stellen we de mensen cen-
traal, maar we gaan ook voor resultaten. we 
willen dat mensen doorstromen naar een job 
of naar een opleiding. onze werking is niet 
vrijblijvend. ook op dat vlak zoeken we naar 
een balans: tussen mensen en meten.’ 

‘Vokans is klaar om de uitdagingen  
op de arbeidsmarkt aan te pakken’

‘Ik wil iets betekenen voor anderen. Het is nu aan mij om te geven.’ 

Hoeveel mensen  
begeleidde Vokans in 2013

Resultaten bij  
werkzoekenden (2013)

jongeren 366

werkzoekenden 2 092

werknemers en leidinggevenden 2 487

uitstroom naar werk 1 088 52 %

doorstroom naar opleiding of actie 837 40 %

restgroep 167 8 %

366

1 088837

167

2 487
2 092

 ‘Onze werking is niet vrijblijvend, we gaan voor 
resultaten’, zegt Leen Servranckx van Vokans.

¬ uw job, ons werk
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‘Hoe gaat het ermee?’
‘Als mensen lAngskomen, vrAAg ik Altijd hoe het ermee gAAt.’ Als Cm-Consulente 
moet rosA (voorAAn op de foto) soms sterke sChouders hebben. ‘de ziekteverzeke-
ring en de AAnvullende voordelen en verzekeringen, het is ingewikkelde mAterie. 
zelfs ik weet niet Alles, mAAr ik weet wel wAAr ik het kAn vinden. zo kunnen we elk 
lid verderhelpen. een steun zijn voor mensen die het moeilijk hebben of leden hel-
pen die ziCh willen indekken, het is iets wAAr ik mij grAAg voor inzet.’

Wat vond je van dit nummer? Heb je vragen of opmerkingen bij een artikel? 
Aarzel niet om ze te sturen naar lezersbrieven@cm.be - Persdienst CM, Postbus 40, 1031 Brussel

Visie ¬ vrijdag 24 oktober 2014       ¬ hoe gaat het met u?


