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REDACTIONEEL

VOORWOORD:

Eerst kwam de lente met veel ongeduld om de spuit. Vandaag zullen de meesten 
onder onze lotgenoten zeker al een eerste inspuiting hebben gehad, of misschien al 
volledig gevaccineerd zijn.

Dat lichtpuntje aan het einde van de tunnel is er nu al wel, maar toch…we blijven 
op onze hoede.

Die Covid- periode heeft veranderingen teweeggebracht, alhoewel men zoveel mo-
gelijk, naar het normale leven terug wil.

Tijdens die periode heeft het Bestuursorgaan van CMP-Vlaanderen ook zijn digitale 
vergaderingen gehad en zelfs een digitale Algemene Vergadering.

Er werd een nieuw Bestuursorgaan gekozen en de structuur van de vereniging 
werd grondig gewijzigd. We kunnen voortaan CMP-Vlaanderen een zelfsturende 
organisatie noemen, wat betekent dat de werking van de organisatie wordt overge-
dragen aan meerdere kerngroepen. 

Elke kerngroep heeft zijn kerncoördinator. De gekende regio’s hebben voortaan hun 
verantwoordelijke regio-vertegenwoordiger.

De kerngroepen worden aangeduid met K1 – K2 – K3 – K4 – K5 – K6 – K9
K1 = Centrale coördinatie - bestaat uit de kerncoördinatoren en regio-vertegen-

woordigers.
 Zij zorgen voor de coördinatie van het jaarprogramma en de activiteitenkalender 
K2 = Redactie - staat in voor alle publicaties en communicatie naar de leden 
 bv. de NieuwsFlash 
K3 = Symposium – staat voor de organisatie en uitvoering van het symposium 
K4 = PR. – Funding – sponsors - contact met externe bedrijven voor sponsoring 
K5 = Funding en samenwerking met ondersteunende organisaties zoals Kom op 

Tegen Kanker
K6 = Digitaal – website 
K9 = Financiële en wettelijke administratie 

Daarbij blijven de regio’s nog hun lokale taken vervullen zoals voorheen, o.a. de 
lotgenotencontacten.

CMP-Vlaanderen staat voor een hedendaagse open organisatie voor en door de 
lotgenoten.

De Redactie 
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ACTIVITEITENKALENDER  

CMP-Vlaanderen vzw
Volgende activiteiten zijn gepland. 
Oktober 
Oost- en West-Vlaanderen, lotgenotencontact 9 oktober 2021 “een 
gezellige babbel onder lotgenoten” met aansluitend een lunch – in 
Brasserie Oud Gemeentehuis te Zwijnaarde
November 
Vlaams Brabant – 18 november lotgenotencontact met als thema 
“Palliatieve zorg”
Voordracht (verdere informatie volgt nog)

Symposium
Oorspronkelijk voorzien in maart 2020 en verdaagd naar november 
2021, enkel als de omstandigheden omtrent corona het toelaten.

 

Maandag 21 september 2021 19u30
Wegwijs in uw bloeduitslagen
Door Professor Jean-Luc Rummens
Hoofddocent UHASSELT 
Dinsdag 19 oktober 2021 uur volgt 
Health House brengt de toekomst van gezondheid en zorg in beeld
Maandag 15 november 2021 19u30
Een avondje met professor Johan Swinnen.

Contactgroep Myeloom en Waldenström Patiënten
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GEZOCHT: MEDEWERKERS
Dringend regiomedewerkers GEZOCHT

Onze werking van CMP Vlaanderen heeft een heel 
goede naam binnen de gekende lotgenotengroepen 
in Vlaanderen. Ieder bestuurslid zet zich dan ook, vol-
gens zijn eigen mogelijkheid, vrijwillig in om onze or-
ganisatie draaiende te houden.

Omdat onze bestuursploeg voor 90% bestaat uit lotgenoten zoals jezelf met 
Multipel Myeloom of Waldenström kampen wij in sommige regio’s met een 
tekort van medewerkers.

In Antwerpen, Limburg en West-Vlaanderen hebben wij jouw hulp nodig

Ben jij een lotgenoot of vrijwilliger die als medewerker enkele uren per 
maand vrij heeft en iets wilt betekenen door mee te werken binnen jouw 
regio voor CMP Vlaanderen? Dan ben jij de man of vrouw die wij dringend 
zoeken. Uiteraard wordt jouw taak besproken tezamen met de regiomede-
werkers.

Jouw taak kan erin bestaan om tijdens lotgenotencontacten mee te helpen 
op allerlei vlakken, vb. helpen organiseren van activiteiten, inschrijvingen no-
teren en registreren tot drankjes of koffi e serveren. 

Heb jij interesse en wilt jij in onze groep meehelpen gelieve contact op te 
nemen met jouw regioverantwoordelijke. Wij kijken al uit naar jouw komst 
om jou welkom te heten en onze medewerkersgroep te versterken.

Wacht niet langer en neem vandaag nog contact op met ons !

Regio Antwerpen regio Limburg Regio West-Vlaanderen
Jan 0490 44 12 37 Willy 013 52 30 92 Raoul 0478 40 40 15
jan@cmpvlaanderen.be willy@cmpvlaanderen.be raoul@cmpvlaanderen.be 
Jeannot 0477 43 30 47  Nicky 0470 09 30 23
jeannot@cmpvlaanderen.be  nicky@cmpvlaanderen.be 

6
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SAMEN TEGEN CORONA

NOVAVAX

Onlangs konden we via de krant vernemen dat er een nieuw vaccin binnen 
korte tijd op de markt zal komen.

Het betreft een vaccin geproduceerd door het Amerikaanse biotechbedrijf 
NOVAVAX. Het bedrijf heeft uitstekende proefresultaten kunnen voorleggen 
in verband met de bescherming tegen het coronavirus.

Novavax heeft voor de derde fase van de studie 29.960 Amerikanen en 
Mexicanen getest. Het kandidaat vaccin haalde 90% bescherming tegen 
het Covid-19, Volgens het bedrijf zou het vaccin zelfs 100 % bescherming 
bieden na twee prikken. Dat betekent dat het vaccin vermijdt dat mensen 
nog in het ziekenhuis worden opgenomen.

Volgens de fabrikant biedt het vaccin goede resultaten tegen de tot nu be-
kende varianten van het virus, zelfs met 93,2%, hoofdzakelijk tegen het 
Britse variant. Er werd tijdens de derde fase van de studie vooral op die 
Britse variant getest. Ook bij de risicopatiënten (65-plussers en mensen met 
onderliggende aandoeningen) lag de effectiviteit op 91%. Het blijkt ook dat 
het vaccin over het algemeen zeer goed wordt verdragen. Meest voorko-
mende klachten zijn pijn op de plaats van injectie, vermoeidheid, hoofdpijn 
en spierpijn.

Er is dus een grote kans dat Novavax ook in Europa zal verkrijgbaar zijn, 
vermits de Europese Commissie momenteel gesprekken voert voor de aan-
koop van het vaccin. Het medicijn moet wel nog eerst door de EMA (Euro-
pese Geneesmiddelenagenschapt) worden goedgekeurd.
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EXTRA NIEUWSFLITS !
Omdat er nog steeds heel wat vragen zijn rond de vaccinatie van risi-
cogroepen, bundelt “Het Vlaams Patiënten Platform” alle informatie in 
deze extra nieuwsflits !

Welke vaccins worden op dit moment gebruikt en bij wie?

Op dit moment worden vier vaccins toegediend:
• Pfizer-BioNTech
• Moderna
• AstraZeneca
• Janssen Pharmaceutica (ook wel het Johnson & 

Johnson vaccin genoemd)

Deze vier vaccins zijn goedgekeurd door het Europese 
Geneesmiddelenagentschap (EMA). Het Pfizer-BioN-

Tech-vaccin en het Moderna-vaccin worden toegediend bij alle volwassenen. 
Het Astra Zeneca-vaccin wordt enkel toegediend bij personen vanaf 41 jaar. 
Personen die een eerste inenting kregen met het Astra Zeneca-vaccin, zullen 
ook voor hun tweede prik een Astra Zeneca-vaccin toegediend krijgen. Voor het 
Astra Zeneca-vaccin is de tijd tussen de twee dosissen ingekort van 12 weken 
naar 8 weken. Opgelet: dit geldt enkel voor mensen, die uitgenodigd worden 
vanaf de week van 24 mei! Wie voor die datum uitgenodigd werd of wie al een 
eerste prik gekregen heeft, krijgt pas na 12 weken zijn tweede spuit.

Ook het Janssen Pharmaceutica-vaccin zal voorlopig enkel gegeven worden 
aan personen vanaf 41 jaar. Kreeg je al een uitnodiging voor vaccinatie met het 
Janssen Pharmaceutica-vaccin? Je uitnodiging blijft geldig maar je zal een ander 
vaccin krijgen. Voor een definitieve beslissing wachten we het advies van het 
Europees Geneesmiddelenagentschap af.

Bron: www.laatjevaccineren.be

 

Kan ik kiezen welk vaccin ik krijg?

Je kan niet kiezen met welk vaccin je ingeënt wordt. We krijgen nog steeds sig-
nalen van ongeruste patiënten die Pfizer verkiezen boven Astra Zeneca. Sommi-
gen laten zich zelfs liever niet inenten als ze het Astra Zeneca-vaccin aangebo-
den krijgen. Volgens het advies van de Hoge Gezondheidsraad van 10 maart kan 
iedereen boven de 18 jaar met elk van de beschikbare vaccins ingeënt worden, 
dus ook met het Astra Zeneca-vaccin.
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Een uitzondering wordt gemaakt voor personen met 
een zeldzame ziekte die een behandeling met een ade-
no-geassocieerd-virus (AAV) vereist. Zij worden met een 
mRNA-vaccin (dus niet Astra Zeneca) ingeënt. Patiën-
ten met andere onderliggende aandoeningen kunnen 
wel met het Astra Zeneca-vaccin worden ingeënt. Het 
Europees Geneesmiddelenagentschap liet op 18 maart 
tijdens een persconferentie weten dat men gerust kon 
blijven inenten met dit vaccin. Ook de Hoge Gezond-
heidsraad beklemtoonde in zijn advies op 19 maart dat de voordelen van het 
gebruik van het vaccin zwaarder wegen dan de mogelijke risico’s.

Wat moet ik doen indien ik als risicopatiënt nog niet werd uitge-
nodigd?

Eind mei zouden alle risicopatiënten een uitnodiging voor hun vaccinatie gekre-
gen moeten hebben. Werd je nog niet uitgenodigd? Dan kijk je best eerst op 
www.myhealthviewer.be. Daar kan je nakijken of je op de lijst staat van perso-
nen die voorrang krijgen voor een coronavaccin.

Sta je niet op de lijst? Neem dan contact op met je vaste huisarts en maak een 
afspraak. Dit is de huisarts die je GMD (Globaal Medisch Dossier) bijhoudt. Als 
de huisarts oordeelt dat je inderdaad een risicopatiënt bent, kan hij/zij je nog 
steeds toevoegen aan de lijst. Als je geen vaste huisarts hebt, maak je best een 
afspraak met een huisarts in de buurt.

Als je wel op de lijst staat en je hebt geen uitnodiging ontvangen, neem je best 
contact op met het vaccinatiecentrum van je regio. Je vindt de contactgegevens 
hiervan terug via (https://www.laatjevaccineren.be/vaccinatiecentra-in-vlaande-
ren-waar-krijg-ik-mijn-vaccin). Het kan altijd gebeuren dat er iets misgelopen is 
met je uitnodiging.

Je kan je ook op de reservelijst inschrijven via www.qvax.be (voor Vlaanderen) 
en via www.bruvax.brussels.doctena.be (voor Brussel). Je wordt dan opgeroe-
pen als er een plaats vrijkomt in het geval iemand anders niet komt opdagen. 
Hierdoor kan je je vaccin wat eerder krijgen.

Bron: persbericht Task Force Vaccinatie 25 mei 2021

Ook 16- en 17-jarigen worden nu ingeënt

De Hoge Gezondheidsraad gaf een positief advies voor de inenting van 16- en 
17-jarigen. Deze doelgroep kan alleen met het Pfizer-vaccin gevaccineerd wor-
den. Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) ijvert ervoor dat ook jongeren met 
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onderliggende aandoeningen voorrang krijgen bij de 
vaccinatie. Binnen de Task Force Vaccinatie wordt beke-
ken hoe dit zal lopen. De definitieve beslissing hierover 
volgt in de loop van deze week. We houden jullie op de 
hoogte!

 

Het coronacertificaat: wat en hoe? 

Om deze zomer vrij te kunnen reizen binnen de Euro-
pese Unie komt er vanaf 1 juli een coronacertificaat. Je 
krijgt het certificaat als je voldoet aan één van de vol-
gende voorwaarden:

• Je bent gevaccineerd.
• Je kan een negatieve PCR-test (niet ouder dan 

72 uur) of een negatieve sneltest (niet ouder 
dan 24 uur) voorleggen.

• Je testte in de afgelopen 6 maanden positief op het coronavirus.

Heb je nog maar één van twee doses van een vaccin gekregen? Dan zal je, 
afhankelijk van de regels van de lidstaat waar je naartoe reist, mogelijk ook een 
negatieve test moeten voorleggen.

Het certificaat zal digitaal beschikbaar zijn, onder andere via www.mijngezond-
heid.be. Daarnaast zal het ook mogelijk zijn om het certificaat via de post te laten 
toesturen.

De verschillende lidstaten werken momenteel nog verder aan richtlijnen rond 
het coronacertificaat. Begin juli kunnen we meer informatie verwachten. Wil je 
nu al meer informatie over reizen naar het buitenland? Ga dan naar de website 
van de Europese Unie en de website van de Federale Overheidsdienst Buiten-
landse Zaken. 

 
Bron: vrt.be 

Vragen?

Heb je nog vragen? Check dan zeker de website www.laatjevaccineren.be. 
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WETENSCHAP

Infectieziektes op het spoor

Door wekelijks bij deelnemers te polsen naar symptomen kunnen weten-
schappers de verspreiding van infectieziektes in kaart brengen.
 
Sinds eind maart kan iedereen in België deelnemen aan het citizenscience-
project Infectieradar. Met dat project willen wetenschappers de evolutie 
van infectieziektes uittekenen. Hoe meer mensen wekelijks aangeven of 
ze al dan niet koorts of andere klachten hadden, hoe betrouwbaarder het 
beeld dat de onderzoekers krijgen. Biostatisticus Niel Hens (UHasselt) 
zette het project mee op. 

Wat hopen jullie met Infectieradar te bereiken? 

Niel Hens: ‘We hebben twee doelen. Infectieradar maakt deel uit van het Europese 
initiatief Influenzanet. We krijgen gegevens van deelnemers uit verschillende landen. 
Dat betekent dat we kunnen vergelijken: hoe verhouden de nieuwe gevallen in Bel-
gië zich tegenover die in pakweg Nederland? Daarnaast willen we inzicht krijgen in 
hoe mensen zich gedragen als ze symptomen hebben. Gaan ze bijvoorbeeld meteen 
naar een arts? We weten nu al dat kinderen met symptomen sneller op dokters-
bezoek gaan dan volwassenen. Ook kunnen we nagaan of vaccinaties een invloed 
hebben op het voorkomen van symptomen, waardoor we kunnen inschatten hoe 
effectief een vaccin is.’ 

Waarom was er nood aan Infectieradar? 

‘Vroeger had je de Grote Griepmeting. Die werd georganiseerd vanuit Nederland, en 
Vlaanderen was erbij betrokken. Met de meting volgden de onderzoekers op hoe de 
griep zich verspreidde. De gegevens van die metingen werden vergeleken met wat 
mensen zelf rapporteerden. Daaruit bleek dat we ook met die methode betrouwbare 
signalen konden oppikken over de verspreiding van de griep. Met een systeem als 
Infectieradar willen we hetzelfde doen, maar dan voor meerdere ziektes. Bovendien 
kunnen we andere vragen stellen, zoals wat mensen doen wanneer ze symptomen 
vertonen of een positieve test hebben afgelegd. Ook krijgen deelnemers een idee 
van wat er leeft. Als we plots een stijging zien in het aantal meldingen van een be-
paald symptoom, dan kan het om een besmettelijke ziekte gaan. Met Infectieradar 
kunnen de deelnemers en onderzoekers die vroeg herkennen.’ 

Hoe bepalen jullie over welke ziektes het gaat? Kan dat op basis van enkele 
symptomen? 
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‘Via de symptomen die deelnemers rapporteren, kunnen we inschatten of er een 
epidemie van griep, covid-19 of een andere ziekte op komst is. Ons systeem is wel 
niet fijnmazig genoeg om voor elke individuele deelnemer een diagnose te geven. 
Mensen geven zelf hun symptomen door, waardoor er fouten in het systeem kun-
nen sluipen. Daarom krijgen deelnemers via Infectieradar ook geen medisch advies 
mee. De deelnemers zullen wel kunnen zien op onze grafieken en kaarten hoe hun 
symptomen zich verhouden tot die van andere deelnemers in dezelfde regio. Daar zit 
net de kracht van het platform, om zulke trends vroeg op te pikken.’ 

Deelnemen aan de studie kan via www.survey.infectieradar.be 

Charlotte Goeyers

Dit is een artikel van: Eos Wetenschap

Gepubliceerd op: 14 april 2021

Heet van de naald !

Darzalex (daratumumab) vanaf 1 juli beschikbaar als subcutane injectie en op voor-
schrift van uw behandelende arts mogelijk thuis toegediend door een verpleegkun-
dige van Remedus. Dit verhoogt uiteraard het gemak en comfort voor de patiënten 
die dit nodig hebben.

Contactgroep Myeloom en Waldenström Patiënten
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VOOR U GESCHREVEN

Werkafspraken CMP - UZLeuven
In de derde NieuwsFlash van 2019 publiceerden we al een bijdrage over

Zelfhulpvriendelijk UZLeuven: Samen sterker in zorg

Om het geheugen van de lezers van toen op te frissen en om nieuwe leden in 
te wijden in de materie, hernemen we hierna de meest relevante passages uit 
dat artikel:

Op 23 april 2019 gaven UZ Leuven en Trefpunt Zelfhulp vzw de aftrap voor het 
project ‘zelfhulpvriendelijk ziekenhuis’ in UZ Leuven. Het doel van het project 
is de samenwerking tussen het ziekenhuis en patiëntenverenigingen te stimu-
leren. Daarom werd een intentieverklaring ondertekend en werd het project 
toegelicht voor patiëntenverenigingen en ziekenhuismedewerkers. Patiënten-
verenigingen willen graag met ziekenhuizen samenwerken om zich bekend te 
maken, nieuwe leden aan te trekken of de ziekenhuizen beter te informeren 
over wat patiënten belangrijk vinden. Ziekenhuizen willen op hun beurt pati-
entenverenigingen betrekken bij de zorg die ze leveren. Ze willen horen hoe 
die zorg nog beter kan en ze willen van ervaringen van patiënten leren en hun 
standpunt leren kennen. 

Patiëntenverenigingen in UZ Leuven

Met het project ‘zelfhulpvriendelijk UZ Leuven’ wil het ziekenhuis nieuwe part-
nerschappen met patiëntenverenigingen aangaan en bestaande samenwerkin-
gen verankeren. Die structurele samenwerking is een bevestiging en een ver-
sterking van een lange traditie van samenwerking in UZ Leuven. Het ziekenhuis 
steunt al jarenlang - soms decennia - initiatieven waarbij zorgprofessionals en 
patiëntenverenigingen samenwerken aan een optimale zorg. 

Een ‘timely event’ en scharniermoment 

Meer dan 50 patiëntenverenigingen waren vertegenwoordigd op de startbijeen-
komst. Minstens evenveel ziekenhuismedewerkers namen deel aan dit event. 

Prof. dr. W. Robberecht, gedelegeerd bestuurder van UZ Leuven benadrukte 
in zijn toespraak dat het om een ‘timely event ‘ ging, wat zoveel betekent als 
‘belangrijk en opportuun’. Hij haalde twee belangrijke redenen aan om in het 
project te stappen: (1) de interactie tussen patiëntenverenigingen en zieken-
huismedewerkers heeft voor beide partijen baat bij structuur en spelregels en 
(2) UZ Leuven zet op die manier in op het nog nauwer betrekken van patiënten 
bij het beleid. Beluisteren waar ruimte is voor verbetering is zeker bij patiënten 
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met chronische aandoeningen van cruciaal belang. Met hun specifieke exper-
tise kunnen patiëntenverenigingen mee timmeren aan optimale zorg. 

Prof. dr. K. Matthijs, voorzitter van Trefpunt Zelfhulp wees erop dat, als artsen 
van het grootste universitair ziekenhuis zo warm pleiten voor samenwerking 
met patiëntenverenigingen en lotgenotencontact, we duidelijk te maken heb-
ben met een scharniermoment. Hij suggereerde ook om de dubbele blindheid 
(bij verenigingen én professionelen) die er in het verleden soms was, achter zich 
te laten. Informatie verstrekken, sociale steun bieden en belangenbehartiging 
organiseren zijn de drie kerntaken die patiëntenorganisaties en zelfhulpgroepen 
opnemen. Aandacht voor coping en empowerment wordt in de hoogtechnolo-
gische zorg van de toekomst belangrijker dan ooit. Hij pleitte er ten slotte voor 
om de sociale en culturele gezondheidskloof permanent onder de aandacht te 
houden. 

Daarna volgde de officiële ondertekening van een intentieverklaring tot sa-
menwerking door prof. dr. Wim Robberecht (gedelegeerd bestuurder UZ Leu-
ven) en prof. dr. Koen Matthijs (voorzitter Trefpunt Zelfhulp vzw) 

Peter Gielen, medewerker van Trefpunt Zelfhulp zoomde in op de pijlers van 
zelfhulpvriendelijk UZ Leuven. Hij overliep de uitgangspunten en argumenten 
en vervolgens de net ondertekende intenties. Hij legde op die manier uit hoe 
het project ‘zelfhulpvriendelijk ziekenhuis’ werkt, waartoe UZ Leuven, Trefpunt 
Zelfhulp en de deelnemende verenigingen zich engageren en wat de meer-
waarde voor zorgprofessionals en -gebruikers is. 

Elke Lagae, hoofd van de sociale dienst van UZ Leuven en aanspreekpunt voor 
patiëntenverenigingen, en Laura Jacobs, medewerker Patient Centered Care 
van de dienst kwaliteit, verduidelijkten hoe patiëntenverenigingen aan dit pro-
ject kunnen deelnemen aan de hand van een stappenplan. Na een aanmelding 
bij Trefpunt Zelfhulp is het de bedoeling dat verenigingen de bestaande samen-
werking in kaart brengen of nieuwe voorstellen bedenken. Eens dat goed ge-
formuleerd is op maat van de afdeling waarmee zal samengewerkt worden, 
gaat het voorstel naar het aanspreekpunt, dat overlegt met de contactpersoon 
op de afdeling. Dit leidt tot een ondertekende afsprakennota die getoetst is op 
zinvolheid en haalbaarheid voor alle betrokken partijen. De opvolging en evalu-
atie gebeuren zowel op de afdeling als centraal. 

Tot daar de herneming uit de NieuwsFlash van 2019

Werkafsprakennota n.a.v. overleg op 31 maart 2021

CMP Vlaanderen (contactgroep Myeloom- en Waldenströmpatiën-
ten) - UZ Leuven
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Op 31 maart 2021 werd dan - aanzienlijk later dan gepland, onder andere door 
covid-19 – het deelnamedossier overlopen met als resultaat concrete werkaf-
spraken die de basis vormen voor evaluatie en - waar nodig - bijsturing op ter-
mijn. Namen deel aan het overleg:

- CMP Vlaanderen: Roger Aertsens, Anne Aertssen, Wim Koolen
- UZ Leuven: Laura Jacobs, Anneleen Vanhellemont, Prof. dr. M. Delforge
- TZ: Carine Van Wanseele (verslag)

Laura Jacobs leidt het overleg en benadrukt dat er reeds een uitstekende, lang-
lopende samenwerking is met de vereniging, die nu kan verduurzaamd worden. 

Professor M. Delforge vindt dat de vereniging uitstekend en waardevol werk 
levert. Daarom is het belangrijk dat het ziekenhuis communiceert over het be-
staan ervan. Een overzicht van beschikbare verenigingen per dienst, makkelijk 
toegankelijk voor medewerkers, zou een vlotte samenwerking en doorverwij-
zing nog bevorderen. De vereniging beaamt dat hier zeker nood aan is en volgt 
deze piste o.a. door een overleg, opgestart in mei 2019, met initiatieven rond 8 
hematologische aandoeningen.

Wat houdt de samenwerking concreet in?

1° Algemene bekendmaking van de vereniging in het ziekenhuis

Bestaand:

- De brochures van de vereniging liggen ter beschikking in de wachtzaal van 
de afdeling.

- Er wordt reeds gelinkt naar CMP Vlaanderen op website van Leuvens 
Kankerinstituut. 

Nieuw: 

- De link zal worden toegevoegd op de algemene webpagina van UZ Leu-
ven m.b.t. verenigingen en lotgenotengroepen

2° Actief attenderen op het bestaan van de vereniging door ziekenhuis-
medewerkers

Bestaand:

- Aan nieuw gediagnosticeerde patiënten, maar pas bij het opstarten van 
een eerste behandeling, wordt tijdens een verpleegkundig consult met 
Anneleen van Vanhellemont systematisch de CMP-folder meegegeven. 
Ook Prof. M. Delforge verwijst door naar de vereniging.

- Leden van de vereniging die zelf in behandeling zijn, spreken spontaan lot-
genoten aan in het oncologisch dagziekenhuis en attenderen hen over het 
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bestaan van de vereniging. Het ziekenhuis geeft er de voorkeur aan om op 
gezette tijden aanwezigheid te voorzien van leden van vereniging in een 
informele setting (koffie/thee, vb. 1 keer per maand). Patiënten worden 
dan geïnformeerd dat deze mogelijkheid er is, en patiënten die interesse 
hebben kunnen hier naartoe gaan. Spontaan aanspreken van patiënten 
doen we, als UZ Leuven, liever niet, gezien het gegeven dat we vertrek-
ken vanuit toestemming/initiatief van de patiënt en regels m.b.t. GDPR. 
Dit wordt nog concreet afgesproken met de vereniging, vb. er wordt een 
lokaaltje ter beschikking gesteld voor permanentie op vaste tijdstippen.

- Wat betreft attenderen van patiënten met MGUS: Prof. Delforge vindt dit 
geen goed idee omdat dit nodeloos veel ongerustheid kan creëren. Dit 
zou eerder kunnen voor patiënten met een asymptomatisch myeloom.

Nieuw:

- Infopakket voor patiënten is klaar (i.s.m. de dienst communicatie) waar 
de folder van de vereniging ook standaard bij aanwezig is, op deze manier 
kan de info meer systematisch meegegeven worden en maakt het deel 
uit van algemene informatie voor de patiënten.

- Via Mynexuz platform de lotgenotengroep nog meer promoten. Dit kan 
een optie zijn volgens Laura, maar vermoedelijk moeilijk realiseerbaar op 
korte termijn. Vanuit UZ Leuven zal men nagaan of het mogelijk is om 
ervoor te zorgen dat patiënten die binnen het ZP gelabeld zijn automatisch 
info krijgen van de vereniging in Nexuz, maar vermoedelijk dus eerder op 
lange termijn mogelijk.

- Voorstel van de vereniging: Informeren van het zorgverlenende personeel 
(co-assistenten en verpleging) over het bestaan van de vereniging. Hierop 
stelt het UZ voor om de mogelijkheid te voorzien van een lijst met vereni-
gingen. Verpleegkundigen hebben met zeer veel disciplines te maken en 
dus ook veel verenigingen waar ze naar kunnen doorverwijzen. Algemeen 
overzicht kan helpen maar zal niet sluitend zijn. De voorkeur gaat uit om te 
blijven werken op huidige manier waarbij vooral Anneleen en behandelend 
arts op de hoogte zijn en kunnen doorverwijzen.

- Idealiter zou periodisch de patiëntenlijst naast de contacten/ledenlijst van 
de vereniging kunnen gelegd worden om “gemiste patiënten” op te spo-
ren. Dit roept mogelijk privacyproblemen op. Het UZ kan en wenst dit 
voorstel inderdaad niet op te nemen omwille van GDPR en privacy van de 
patiënt.

611841_CMPVLA_Nieuwsflash_03-2021_COR_2.indd   16611841_CMPVLA_Nieuwsflash_03-2021_COR_2.indd   16 9/07/21   08:569/07/21   08:56



17

- De vereniging onderzoekt de opportuniteit van het aanmaken van een ge-
zamenlijke folder over 8 verenigingen van hematologische aandoeningen. 
Alternatief is een gezamenlijke info-avond organiseren.

3° Tweerichtings info-uitwisseling tussen CMP en het ziekenhuis

Nieuw:

- De vereniging stelt voor een periodiek overleg te organiseren met afdeling 
en apotheek om tijdens dagbehandelingen de logistiek en erbij horende 
wachttijden minder complex te maken. De behandeling (infuus, e.d.) wor-
den soms niet gevalideerd de dag voordien door de arts van dienst zodat 
bij aankomst van de patiënt de volgende dag alles nog moet aangevraagd 
worden aan de apotheek. Het ziekenhuis vindt dit soort feedback heel 
interessant. Dit kan aansluiten bij projecten rond optimalisatie van verbe-
terprocessen in het ziekenhuis.

- Verhelderen aan patiënten waarom bepaalde zaken niet standaard in het 
dossier staan en telkens opnieuw moeten aangevraagd worden (vb. be-
paalde medicatie tegen allergie bij immunotherapie). Ook dit is een voor-
beeld van nuttige feedback om alles vlotter te laten verlopen voor patiën-
ten en ziekenhuismedewerkers.

- Voorstel: Zesmaandelijkse lotgenotenavond met aandacht voor verbeter-
punten in de zorg. (“Patiënt spreek”) . Laura stelt voor om deze momen-
ten te gebruiken om feedback te voorzien en om op basis hiervan verbe-
teracties te installeren in UZ Leuven. Kan grote meerwaarde zijn. Verder 
uit te werken en kijken of we hier ook iemand vanuit procesoptimalisatie/
verbeterprojecten kunnen bij betrekken (CSM, procesmanager, Kwaliteit), 
om zo acties te verzekeren. Dringende problemen mogen uiteraard eerder 
aangekaart worden. Anne geeft een voorbeeld van medicatie tegen aller-
gie bij immunotherapie. 

- Laura ziet ook een mogelijkheid om een focusgroep met patiënten te 
organiseren om dergelijke verbeterpunten op het spoor te komen. Ook 
wanneer er werkpunten uit een ledenbevraging komen in de vereniging 
kunnen die meegenomen worden in de evaluatie van de samenwerking. 

- Aanbod van Anneleen Vanhellemont en Prof. M. Delforge: artsen en ver-
pleegkundigen van UZ Leuven schrijven een opinie in het CMP-krantje 
omtrent medische-, verpleegkundige en/of zorg-gerelateerde topics.
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4° Deelname aan wetenschappelijk onderzoek 

Nieuw:

- CMP staat open om positief te antwoorden op elk verzoek in dit domein 
vanwege UZ Leuven

5° Fondsenwerving in het ziekenhuis

- Niet van toepassing voor CMP

6° Gebruik lokalen UZ 

- Vraag van de vereniging naar het gebruik van lokalen voor de organisatie 
van een symposium: Dit is zeker mogelijk mits: 1. Op tijd aanvragen via 
Laura en 2. Overdag tijdens de week. Tijdens avonden en in het weekend 
zijn er mogelijkheden tot lokaalgebruik van de KU Leuven.

 * * *

Zoals u kon lezen in het voorafgaande artikel kregen we als CMP het aan-
bod van Anneleen Vanhellemont en Prof. M. Delforge (afdeling Hematologie, 
UZLeuven) dat artsen en verpleegkundigen van UZ Leuven een opinie voor de 
CMP-NieuwsFlash schrijven omtrent medische-, verpleegkundige en/of zorg-
gerelateerde topics.

De aanbieders voegden prompt zelf als eersten de daad bij het woord en de 
redactie neemt graag hun bijdrage op:

 

Spelenderwijs doorheen het beenmergonderzoek 
dankzij virtual reality?
Het beenmerg is de plaats waar onze stamcellen en bijgevolg onze bloedcellen 
worden geproduceerd. Het beenmerg is een zacht, sponsachtig weefsel dat 
zich in de holle binnenzijde van onze beenderen bevindt. Bij multipel myeloom 
en de ziekte van Waldenström zijn er kankercellen aanwezig in dit beenmerg.

Om de kankercellen te kunnen opsporen is een beenmergonderzoek cruciaal. 
Dit onderzoek gebeurt op een beenmergstaal dat verkregen wordt d.m.v. een 
beenmergpunctie ter hoogte van de heupkam of het borstbeen. Voor deze 
punctie doorgaat tracht de arts zoveel mogelijk de punctieplaats te verdoven 
met lidocaïne. Helaas kan deze verdoving niet de pijn wegnemen wanneer het 
bot aangeprikt wordt, waardoor de meeste mensen deze punctie als pijnlijk 
ervaren en bijgevolg angstig zijn voor een beenmergonderzoek. Zo bleek uit 
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een onderzoek van Degan et al. (2010) dat 63% van de patiënten pijn ervaren 
tijdens een beenmergpunctie. Verder kunnen mensen die een pijnlijke ervaring 
hadden in het verleden extra angst en stress ervaren voor een toekomstige 
beenmergpunctie, waardoor deze vervolgens moeizamer verloopt (Cerichione 
et al., 2017).

Om deze pijn en angst te verminderen kan afleiding helpen. Zo zijn er reeds ver-
schillende onderzoeken die de meerwaarde van afleiding hebben aangetoond 
om de pijn en angst bij een pijnlijke gebeurtenis zoals de verzorging van een 
wonde te verminderen (Scheffler, 2018). Dit effect is mogelijks te verklaren 
omdat het menselijk brein zijn aandacht maar beperkt kan verdelen, waardoor 
bepaalde negatieve stimuli zoals observeren van de voorbereiding van de punc-
tie minder bewust wordt ervaren. Deze afleiding kan op verschillende manieren 
gerealiseerd worden, zoals het kijken van televisie. Ook nieuwere technolo-
gieën zoals een virtual reality-bril (afgekort VR-bril) kan afleiding geven. 

Een VR-bril is een bril die een levensechte omgeving simuleert waarmee de 
persoon kan interageren. Door het gebruik van visuele en auditieve stimuli zal 
de persoon bijgevolg afgeleid worden. Tegenwoordig zijn er verschillende VR-
brillen op de markt die allemaal een ander aanbod bieden van interactieve spe-
len en filmpjes. Daarnaast bestaan er naast de ‘afleidende’ VR-brillen ook VR-
brillen die naast de afleidende stimuli ook gebruik maken van hypnose. 

Hypnose wordt vaak geassocieerd met iets zweverigs, maar betekent in deze 
setting dat een persoon aangeleerd wordt om zijn bewustzijn te richten op an-
dere aspecten, waardoor hij/zij in staat is om zijn eigen gevoelens te beïnvloe-
den, zoals angst en pijn. Zo zal het individu als het ware ‘wegzinken’ in een 
virtuele omgeving door middel van absorberende visuele beelden en geluid, 
en met behulp van enkele opdrachten zoals focus op de ademhaling. Dit type 
van VR-brillen wordt bij sommige ingrepen gebruikt als aanvulling op de lichte 
sedatie (Rousseaux, 2019).

Helaas is er momenteel nog onvoldoende geweten of een VR-bril de pijn en 
angst tijdens een beenmergpunctie beter kan verminderen dan andere (goed-
kopere) afleidende activiteiten. Zo is er in 2018 één onderzoek gepubliceerd 
waarbij gekeken werd of een VR-bril de pijn en angst kan verminderen bij een 
beenmergpunctie of beenmergaspiratie. In dit onderzoek werd de groep met 
de VR-bril vergeleken met een groep patiënten die naar een televisie kijken met 
geluid (Glennon, 2018).

Uit dit onderzoek kunnen we besluiten dat een VR-bril de pijn en angst kan 
verminderen tijdens een beenmergpunctie of beenmergaspiratie. Toch is de 
meerwaarde van een VR-bril t.o.v. andere hulpmiddelen zoals televisie met na-
tuurbeelden en rustgevend geluid niet aangetoond. Tot slot is er nog verder 
onderzoek nodig naar welke mensen het meest gebaat zijn met een VR-bril en 
welk type VR-bril de voorkeur geniet (Glennon, 2018).
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Immuun voor kanker? 
Door Prof.dr. Tessa Kerre

Ik schrijf deze column tijdens de laatste rush naar de pu-
blicatie van mijn boek Immuun voor kanker? dat in juni 
verschijnt bij Academia Press. Het boek dat al heel lang 
in mijn hoofd zat, en in de laatste twee jaar geleidelijk 
via mijn hoofd, mijn hart en mijn handen transformeer-
de tot woorden en tekeningen op papier. Ik probeerde 
in mensentaal het ontstaan van kanker uit te leggen, de 
complexiteit van het immuunsysteem en het wonder-
lijke succes, maar tegelijk ook de blijvende uitdagingen 
van de behandeling van kanker, met immunotherapie als 
sterspeler. Maar niet alleen mijn hoofd, hart en handen 
zullen dit boek gemaakt hebben tot wat het is. Ik heb aan 

psycholoog Barbara Casteels gevraagd de wetenschap rond de beleving van 
mensen die met kanker worden geconfronteerd te beschrijven. Ik heb ook vele 
mensen bevraagd voor dit boek:

patiënten, hun dierbaren, zorgverleners. Ik heb met hen gepraat, gunsten ge-
vraagd, en vragen gesteld. Als antwoord kreeg ik zoveel prachtige verhalen. Ik 
heb geluisterd, lang en vol aandacht, gelezen en gekeken, met ogen groot van 
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ontroering en verwondering. Mensen waren dankbaar dat ze hun verhaal kon-
den doen, ik was dankbaar dat ze hun levenswijsheden wilden delen met mij en 
met ‘mijn’ lezers. Ik werd er echt door overweldigd. Ik vroeg aan kinderen, aan 
broers en zussen van kinderen met kanker, aan illustratoren en kunstenaars, en 
aan mensen die op mijn pad kwamen en die ik ervan verdacht creatief te zijn, 
een kankercel te tekenen, voor en na mijn uitleg over hoe kanker ontstaat. Ik 
vroeg aan beeldverhaalmakers om verhalen van patiënten en hun dierbaren te 
verbeelden, om een mini-prentenboek te maken over het immuunsysteem. Ik 
vroeg aan patiënten, dierbaren, zorgverleners en kankeronderzoekers om te 
verbeelden wat kanker voor hen betekent.

En zo werd dit boek niet alleen maar mijn boek, maar het boek van velen. Een 
heel dik boek ook, naarmate de maanden vorderden, te dik. Mijn schrijfsels 
moesten vaak gereduceerd worden tot een derde van wat ze oorspronkelijk 
waren. Ik moest hartverscheurende keuzes maken. En dat bracht ook twijfel 
natuurlijk. Want als je zoveel moet schrappen, dan vraag je je vooral af of je 
het juiste hebt behouden, want wat geschrapt moest was ook mooi en bete-
kenisvol. Ik hoop vooral dat ik de verhalen van mensen de plaats heb gegeven 
die ze verdienen. Al deze ervaringen brachten me ook op het idee om voor 
dit boek een playlist te maken, die nog lang mag blijven groeien nadat de vele 
mooie verhalen in het boek zijn gestold tot woorden op papier. Dus vroeg ik 
alle patiënten, dierbaren en zorgverleners of er een liedje was dat voor hen een 
bepaalde waarde of betekenis had in relatie tot kanker, tot hun ziekte of tot hun 
beleving ervan. Een liedje waardoor ze terug gekatapulteerd werden naar een 
bepaald moment in het ziekteproces, wat hen toen kracht en energie gaf (en 
misschien nog steeds geeft) om alle moeilijke momenten te doorstaan. Aan het 
team zorg vroeg ik of er een liedje was dat voor hen een bijzondere betekenis 
had gekregen in relatie tot hun job, tot de zorg voor een mens. En weer werd 
ik overweldigd door de pakkende verhalen, die aan de noten van deze liedjes 
en muziekstukken kleefden, en ermee werden verweven zodat deze muziek 
nooit meer hetzelfde zal klinken, maar zoveel meer zal oproepen en betekenen. 
Hoeveel prachtige verhalen zitten er toch niet in mensen. Je moet er gewoon 
maar naar vragen.
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VOOR U GELEZEN
Patiëntenparticipatie, ook bij wetenschappelijk onder-
zoek
door Delphine Eeckhout | mei 18, 2021 

Delphine Eeckhout is doctoraatsstudent aan het Health, Innovation and 
Research Institute UZ Gent. Samen met Wendy Van de Velde (coördina-
tor PAWO) en prof. dr. Catherine Van Der Straeten (diensthoofd) werd de 
patiëntenadviesraad voor wetenschappelijk onderzoek opgericht. De be-
doeling is om patiënten en naasten te betrekken bij het opstellen en de 
uitvoering van wetenschappelijk onderzoek.

UZ Gent geeft het goede voorbeeld met een patiënten adviesraad voor 
wetenschappelijk onderzoek. Ook dát is empowerment.

Een patiënt weet uiteraard het best wat het betekent een ziekte te hebben. 
Daardoor kan hij of zij doorgaans goed inschatten of en hoe wetenschappelijk 
onderzoek voor hem of haar een meerwaarde kan hebben. Zorgorganisaties 
betrekken steeds vaker patiënten bij de manier waarop ze de zorg organiseren. 
Wetenschappelijk onderzoek is echter een domein met een dynamiek die los-
staat van patiënten. Ze worden veelal niet betrokken bij het opzetten van een 
studie. In het UZ Gent vonden we dat onterecht

Onderzoek wordt relevanter

De patiënt betrekken komt ook het wetenschappelijk onderzoek zelf ten goede. 
Het kan er immers voor zorgen dat de verwachtingen van de onderzoeker en 
die van de patiënt beter overeenkomen. Als dat niet het geval is, worden de 
deelnemers aan een studie moeilijker gevonden of vallen ze uit in de loop er-
van. Luisteren naar patiënten kan het onderzoek ook maatschappelijk relevanter 
maken. Het kan ertoe leiden dat het beter aansluit bij de noden en behoeften 
van patiënten.
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Gezocht: gemotiveerde vrijwilligers!

In UZ Gent voegden we de daad bij het woord door in mei 2020 de Patiëntenad-
viesraad voor Wetenschappelijk Onderzoek (PAWO) op te richten. Voorafgaand 
werden bestaande initiatieven (participatiekompas NL, INVOLVE UK, Kom op 
tegen kanker BE) geconsulteerd. Patiëntenverenigingen werden gecontacteerd 
en een oproep werd gepubliceerd op sociale media. Al snel boden kandidaten 
zich aan. Tijdens een kennismakingsgesprek werd gepeild naar de motivatie en 
wederzijdse verwachtingen. Zo kwam een groep van gemotiveerde vrijwilligers 
tot stand.

“Onderzoeker en patiënt werken samen als gelijkwaardige partners”

De patiëntenadviesraad denkt mee na over hoe een studie op een patiëntvrien-
delijke manier kan worden uitgevoerd, welke onderwerpen best onderzocht 
worden, hoe de informatie begrijpelijk kan gemaakt worden en hoe de resulta-
ten van een onderzoek bekend gemaakt kunnen worden bij een breed publiek. 
Het doel is om de onderzoeker en de patiënt te laten samenwerken als gelijk-
waardige partners.

PAWO beperkt zich niet tot één ziektebeeld. Hierdoor worden meer onderzoe-
kers bereikt en kan er ook advies gegeven worden bij projecten met betrekking 
tot ziektebeelden waarvoor geen patiëntenorganisaties bestaan. Mantelzor-
gers, ouders en partners zijn eveneens welkom in de adviesraad.

Stap voor stap

Stap voor stap wordt de adviesraad op de kaart gezet en wordt met onderzoe-
kers samengewerkt om hun projecten meer patiëntgericht te maken. Zo werd 
reeds een project uitgewerkt over het gebruik van overblijvend lichaamsmate-
riaal na bijvoorbeeld een operatie of een bloedafname voor wetenschappelijk 
onderzoek, werden voorstellen gedaan aan onderzoekers om financieringsaan-
vragen van onder meer Kom op tegen Kanker meer patiëntgericht op te stellen 
en werden infosessies georganiseerd over het belang van patiënten participatie 
in wetenschappelijk onderzoek.

“Patiënten geven een compleet andere kijkop een onderzoeksproject”

We zijn ervan overtuigd dat patiëntenparticipatie binnenkort niet meer weg te 
denken is uit de onderzoekswereld. Er resten echter nog verschillende uitda-
gingen. Nog niet alle onderzoekers zijn overtuigd en participatieprojecten onder-
steunen vereist financiële middelen. Voor ons is de patiëntenraad een unieke 
en leerrijke ervaring. Telkens opnieuw staan we versteld hoe de betrokkenheid 
van onze leden een compleet andere kijk geeft op een onderzoeksproject.

Heb je vragen of interesse? Contacteer meedenkenoveronderzoek@uzgent.be

__________________________
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GEZOCHT: PERSONEN TUSSEN 20 
EN 40 JAAR VOOR DEELNAME AAN 
EEN ONLINE FOCUSGROEP
HET PROJECT

Deze focusgroep is onderdeel van een doctoraatsonderzoek, waarmee we wil-
len nagaan hoe personen het liefst worden geïnformeerd over deelname aan 
wetenschappelijk onderzoek. De huidige beschikbare informatie is moeilijk te 
vinden en soms moeilijk te begrijpen. Wij willen informatie ter beschikking stel-
len die zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en noden van mogelijke deel-
nemers aan wetenschappelijk onderzoek. De antwoorden op de vragen zullen 
gedeïdentificeerd worden verwerkt, wat wil zeggen dat uw persoonlijke gege-
vens niet kenbaar worden gemaakt.

de focusgroep – praktische informatie

Tijdens de focusgroep willen we graag jouw mening horen over hoe we perso-
nen beter kunnen informeren over deelname aan wetenschappelijk onderzoek. 
De focusgroep gaat online door via Microsoft Teams. Jullie krijgen enkele dagen 
op voorhand een link doorgestuurd. Het gesprek duurt ongeveer anderhalf uur 
en er worden maximaal 5 deelnemers per focusgroep ingedeeld. Voorafgaand 
aan de focusgroep wordt er een korte vragenlijst ingevuld om enkele demo-
grafische gegevens te verzamelen. Deze gegevens worden gedeïdentificeerd 
verwerkt.

Aanmelden

Wil je graag deelnemen? Stuur een mailtje naar delphine.eeckhout@uz-
gent.be voor meer informatie.

HOSPITALISATIEVERZEKERINGEN VAN MUTUALITEI-
TEN 2020: DEKKING VOORAFBESTAANDE AANDOE-
NING OF ZIEKTE
1. Inleiding 

Sinds 1 januari 2012 vallen de hospitalisatieverzekeringen van mutualiteiten on-
der dezelfde wetgeving als de private verzekeringsondernemingen. Voorheen 
hadden ze een aparte wetgeving en waren in tegenstelling tot private verzeke-
raars verplicht om een (beperkte) dekking aan te bieden voor voorafbestaande 
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aandoeningen of ziekten. 

Een voorafbestaande ziekte of aandoening is een gezondheidsprobleem dat 
aanwezig is tijdens het afsluiten van een hospitalisatieverzekering en dat je dus 
op je medische vragenlijst moet vermelden. Het gaat niet om ziekten of aan-
doeningen die je tijdens de looptijd van je verzekeringscontract gekregen hebt. 

De nieuwe wetgeving heeft als gevolg dat de hospitalisatieverzekeringen van 
mutualiteiten niet langer verplicht zijn om een (beperkte) dekking voor voorafbe-
staande ziekten of aandoeningen op te nemen in hun polissen. Ze hebben met 
andere woorden nu de vrije keuze of ze een dergelijke dekking willen aanbieden 
of niet. Toch heeft de overheid besloten om de solidariteit met personen met 
een voorafbestaande ziekte of aandoening aan te moedigen. De overheid voor-
ziet namelijk een vrijstelling van de jaarlijkse taks voor hospitalisatieverzekerin-
gen die een dekking voor voorafbestaande aandoeningen bieden. 

Deze vrijstelling van taks heeft ervoor gezorgd dat de hospitalisatieverzekerin-
gen van mutualiteiten nog steeds voorafbestaande aandoeningen (beperkt) dek-
ken. Het Vlaams Patiëntenplatform maakte daarom net zoals de voorbije jaren 
voor de polissen van 2020 een vergelijking op basis van de volgende vragen: 

1.  Op welke manier vergoedt de hospitalisatieverzekering een hospitalisatie 
ten gevolge van een voorafbestaande aandoening of ziekte? 

2. Komt een voorafbestaande aandoening of ziekte in aanmerking voor de 
waarborg ambulante kosten voor ernstige ziekten? 

Naast deze twee dekkingen zijn de volgende elementen ook belangrijk om te 
vergelijken als je een voorafbestaande aandoening hebt: 

• Voor welke ziekenhuisdiensten wordt de tussenkomst beperkt in bedrag of 
tijd (bijvoorbeeld voor de diensten revalidatie en geriatrie)? Zijn deze zieken-
huisdiensten belangrijk voor de behandeling van je voorafbestaande aandoe-
ning of ziekte? 

• Voor welk soort hospitalisaties worden de kosten voor geestelijke gezond-
heidszorg terugbetaald? Indien je voorafbestaande ziekte onder de noemer 
van geestes- en zenuwaandoeningen valt, dan ga je dit best na. 

Ter informatie: wat is het beleid van private verzekeraars ten aanzien van 
voorafbestaande aandoeningen? 

1. Individuele hospitalisatieverzekeringen van private verzekeraars 

Private verzekeraars sluiten in tegenstelling tot mutualiteiten de kosten van 
voorafbestaande ziekten of aandoeningen uit in hun individuele hospitalisatie-
verzekeringen. 

Een mogelijke uitzondering hierop is KBC. KBC vermeldt het volgende over 

611841_CMPVLA_Nieuwsflash_03-2021_COR_2.indd   25611841_CMPVLA_Nieuwsflash_03-2021_COR_2.indd   25 9/07/21   08:569/07/21   08:56



26

voorafbestaande toestanden in hun individuele polis: 

Indien de bestaande ziekte, het lichaamsgebrek of het ongeval uitdrukkelijk ver-
meld werd in de correct ingevulde medische vragenlijst, zijn de gevolgen of ver-
wikkelingen verzekerd vanaf het derde jaar na de aansluiting van de verzekerde, 
tenzij het anders bepaald is in de bijzondere voorwaarden of een bijvoegsel. 

2. Beroepsgebonden hospitalisatieverzekeringen van private verzekeraars 

Voor een collectieve hospitalisatieverzekering via je werk of het werk van je 
partner is vaak geen medische vragenlijst vereist. Dat is bijvoorbeeld het geval 
in bedrijven of organisaties met een groot aantal werknemers. Tenzij het verze-
keringscontract het anders bepaalt, is in deze situatie ook je voorafbestaande 
aandoening gedekt

LEGENDE VERGELIJKING 

-CM: CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN 
-SOCMUT: SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN 
-LIBMUT: LIBERALE MUTUALITEITEN 
-MLOZ (LANDSBOND VAN DE ONAFHANKELIJKE ZIEKENFONDSEN): PAR-
TENA, OZ, FREIE KRANKENKASSE, PARTENAMUT 
-V&NZ EN NZVL(VLAAMSE NEUTRALE ZIEKENFONDSEN): VLAAMS & NEU-
TRAAL ZIEKENFONDS EN NEUTRAAL ZIEKENFONDS VLAANDEREN

2. Dekking voorafbestaande aandoening of ziekte bij hospitalisatie 

2.1. Op welke manier vergoedt de hospitalisatieverzekering een hospitali-
satie ten gevolge van een voorafbestaande aandoening of ziekte?

CM: Hospitaalplan  

Integrale vergoeding volgens de basiswaarborg bij keuze voor een gemeen-
schappelijke kamer of tweepersoonskamer 

 Bij keuze voor een eenpersoonskamer worden de aangere-
kende kamer- en ereloonsupplementen tijdens de eerste 3 
jaren na aansluiting niet vergoed. 
Voor opnames die betrekking hebben op borstverkleiningen, 
preventieve borstamputaties en behandelingen van zwaarlij-
vigheid geldt een periode voorafbestaandheid van 5 jaar 
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2.2. Na welke wachttijd kan iemand die zich aansluit tot een hospitalisa-
tieverzekering genieten van de bovenstaande vergoeding?

LibMut: Hospitaal-Plus 100 
& Hospitaal-Plus 200 

SocMut: KliniPlan 
& KliniPlanPlus1 

Integrale vergoeding volgens de basiswaar-
borg bij keuze voor een gemeenschappelijke 
kamer of tweepersoonskamer 
• Bij keuze voor een eenpersoonskamer 

worden de aangerekende kamer- en ere-
loonsupplementen tijdens de eerste 5 ja-
ren na aansluiting uitgesloten

SocMut: Hospimut 
& Hospimut Plus2 

• Integrale vergoeding volgens de basiswaar-
borg bij keuze voor een gemeenschappe-
lijke kamer of tweepersoonskamer 

• Bij keuze voor een eenpersoonskamer 
worden de aangerekende kamer- en ere-
loonsupplementen gedurende de eerste 3 
jaren na aansluiting niet terugbetaald. 

MLOZ: Hospitalia, Hospitalia 
Medium & Hospitalia Plus 

• Integrale vergoeding volgens de basiswaar-
borg bij keuze voor een gemeenschappe-
lijke kamer of tweepersoonskamer 

• Bij keuze voor een eenpersoonskamer 
worden de aangerekende kamer- en ere-
loonsupplementen minimaal de eerste 5 
jaren na aansluiting uitgesloten. De verze-
kerde kan na afloop van 5 jaar vragen om 
zijn toestand opnieuw te bekijken op basis 
van een nieuw medisch dossier

CM: Hospitaalplan algemene wachttijd van 3 maanden 

SocMut: KliniPlan 
& KliniPlanPlus

algemene wachttijd van 3 maanden 

LibMut: Hospitaal-Plus 100 
& Hospitaal-Plus 200

algemene wachttijd van 3 maanden 

SocMut: Hospimut 
& Hospimut Plus

algemene wachttijd van 6 maanden 

MLOZ: Hospitalia, Hospitalia Medium & 
Hospitalia Plus

algemene wachttijd van 6 maanden 

V&NZ en NZVL: HospiPlan, AmbuPlan, Hos-
piPlus, AmbuPlus

algemene wachttijd van 3 maanden 
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Opgelet: Een wachttijd kan wegvallen of in vermindering worden gebracht 
als je voorheen ononderbroken aangesloten was bij een andere hospitalisa-
tieverzekering. Voor pasgeborenen of bij adoptie geldt de wachttijd onder 
bepaalde voorwaarden niet. Informeer je hierover bij je mutualiteit! 
Tip: Ga na of je hospitalisatieverzekering ook de medische kosten vóór en 
na een gewaarborgde ziekenhuisopname dekt. Heeft je hospitalisatiever-
zekering met andere woorden een waarborg pre- en posthospitalisatie? 
In deze waarborgen worden bijvoorbeeld de kosten van doktersbezoeken, 
geneesmiddelen, kinesitherapie, gipsmateriaal en stomamateriaal, die vóór 
of na de ziekenhuisopname nodig zijn, vergoed.

1 KliniPlan en KliniPlanPlus worden aangeboden door de Bond Moyson 
Oost-Vlaanderen, Bond Moyson West-Vlaanderen, De VoorZorg Antwerpen, 
De Voorzorg Limburg 
2 Deze verzekeringen worden aangeboden door de Federatie van Socialisti-
sche Mutualiteiten van Braban 

3. De waarborg ambulante kosten voor ernstige ziekten en het beleid in 
geval van een vooraf bestaande aandoening

De meeste hospitalisatieverzekeringen bieden een waarborg ambulante 
kosten voor ernstige ziekten aan. Dit houdt in dat ze voor een aantal ziekten 
de kosten vergoeden voor doktersbezoeken, behandelingen zoals genees-
middelen en kinesitherapie, medisch materiaal,… die buiten een ziekenhuis-
opname worden gemaakt. 
Tabel 3.1. geeft aan welke ernstige ziekten zijn opgenomen in de waarbor-
gen ambulante kosten en tabel 3.2. geeft weer of vooraf bestaande aandoe-
ningen door de waarborg ambulante kosten al dan niet gedekt worden

Mutualiteit en ver-
zekeringsformule 

Ziekten die kunnen rekenen op de waarborg 
ambulante kosten voor ernstige ziekten

Grensbedrag

CM: Hospitaalplan • Kwaadaardig tumoren (bv. kanker), hersen-
tumoren, kwaadaardige bloedziekten (bv. 
leukemie, Hodgkin); 

• neuromusculaire aandoeningen zoals om-
schreven in de revalidatieovereenkomst 
met de referentiecentra (o.a. MS en ALS), 
ziekte van Parkinson, meningitis, encefali-
tis poliomyelitis; 

• tuberculose, aids, brucellose, cholera, le-
vercirrose t.g.v. hepatitis, pokken, tetanus, 
tyfus, buiktyfus, difterie, miltvuur; 

7000 euro per kalen-
derjaar/per aange-
slotene.
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• sarcoïdose, diabetes type I, nieraandoenin-
gen met noodzaak tot nierdialyse, muco-
viscidose en systeemsclerodermie met or-
gaanaantasting, ziekte van Crohn en Colitis 
Ulcerosa. 

SocMut: KliniPlan 
& KliniPlanPlus 

Om recht te hebben op de tegemoetkoming 
moet de diagnose van de ziekte bevestigd 
worden: 
• door een anatoompathologisch onderzoek 

voor kwaadaaardige woekeringen (o.a. 
kanker, Kahler, Hodgkin, leukemie), tuber-
culose 

• door een specialist in zenuwziekten: cere-
brospinale meningitis, encefalitis, neuro-
musculaire aandoeningen zoals omschre-
ven in de revalidatie-overeenkomst met de 
referentiecentra (o.a. MS, Parkinson, ALS), 
poliomyelitis 

• door biologisch onderzoek: aids, brucellose, 
cholera, difterie, levercirrose, mazelen, 
miltvuur, pokken, rodehond, roodvonk, te-
tanus, tyfus 

• door een specialist in de inwendige ziektes: 
diabetes, nieraandoeningen met noodzaak 
tot dialyse, sarcoïdose, systeemsclerose 

• door een specialist in longaandoeningen: 
mucoviscidose 

• door een specialist in maag- en darmaan-
doeningen: Crohn, Colitis Ulcerosa

7067,24 euro per ver-
zekeringsjaar/ 
per aangeslotene 

LibMut: Hospitaal-
Plus 100 & 
Hospitaal-Plus 200 

Kanker, leukemie, tuberculose, MS, Parkin-
son, difteritis, kinderverlamming, meningitis-
cerebrospinalis, pokken, tyfus, encefalitis, 
miltvuur, tetanus, cholera, Hodgkin, aids, 
virushepatitis, roodvonk, diabetes, nieraan-
doeningen waarvoor dialyse noodzakelijk is, 
Crohn, colitis ulcerosa en 
mucoviscidose 

Hospitaal- 
Plus 100: 
5000 euro per kalen-
derjaar/per aangeslo-
tene. 
Hospitaal- 
Plus 200: 
7000 euro per kalen-
derjaar/per aangeslo-
tene. 

MLOZ: Hospitalia, 
Hospitalia Medium 
& Plus : bijkomen-
de optie Waarborg 
‘Zware ziektes’ 

kanker, leukemie, ziekte van Parkinson, ziekte 
van Hodgkin, ziekte van Alzheimer, 
aids, tuberculose, multiple sclerose, amyotro-
fische laterale sclerose, 
cerebrospinale meningitis, poliomyelitis, 
spierdystrofie, encephalitis, tetanus, 
mucoviscidosis, ziekte van Crohn, brucellose, 

7000 euro per jaar/per 
aangeslotene
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Opgelet: De Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant bieden 
in hun hospitalisatieverzekeringen geen waarborg ambulante kosten voor 
ernstige ziekten aan

3.2. Beleid voorafbestaande aandoeningen
 
Het verschilt van mutualiteit tot mutualiteit of de verzekerde ooit recht heeft 
op de voorgaande waarborg indien de ernstige ziekte al bestond vóór de 
aansluiting tot de hospitalisatieverzekering.

levercirrose ingevolge hepatitis, 
sclerodermie met aantasting van de organen, 
diabetes type I, rectocolitis ulcerosa, 
ziekte van Pompe, malaria, typhus exanthe-
maticus, typhoïde en paratyphoïde 
aandoeningen, difterie, cholera, miltvuur, 
ziekte van Creutzfeldt-Jakob, 
nierinsufficiëntie waardoor men niet zonder 
dialyse kan, orgaantransplantatie 
(met uitzondering van hoornvlies- 
huidtransplantatie) 

V&NZ en NZVL: 
AmbuPlan, Ambu-
Plus 

Alle kwaadaardige woekeringen (bv. car-
cinoom, leukemie, uitgebreid melanoom, 
ziekten van Hodgkin, Kahler); ziekten die 
dementie veroorzaken, zware chronische 
aandoeningen van het zenuwstelstel, van het 
musculair stelsel en van het bindweefsel (bv. 
MS, ALS, Parkinson, lidmaatverlammingen, 
spierdystrofie, sclerodermie, sarcoïdose, 
hersenontstekingen); nierinsufficiëntie die di-
alyse vergt; vaatziekten die tot lidmaatampu-
tatie leiden; transplantatie van grote organen; 
ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, chronische 
handicaperende aandoeningen (bv. insuline-
afhankelijke diabetes); aids; mucoviscidose; 
hemofilie en niet-alcoholische cirrose. 

AmbuPlan: 
7500 euro per kalen-
derjaar/per aangeslo-
tene 
AmbuPlus: 
Onbeperkte tussen-
komst 
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Belangrijk om te weten: De wijzigingen in de nieuwe hospitalisatieverze-
keringen van de mutualiteiten brengen met zich mee dat vroegere beperkin-
gen (bv. forfaitaire vergoedingen voor hospitalisaties of wachtperiodes voor 
de waarborg ambulante kosten voor ernstige ziekten) in bepaalde polissen 
wegvallen. Personen met een vooraf bestaande aandoening of ziekte, die 
reeds vóór de nieuwe wetgeving, meer bepaald vóór 1 januari 2012, aan-
gesloten waren bij de hospitalisatieverzekering van hun mutualiteit, vragen 
hierover best informatie aan hun mutualiteit. Indien je door de wijzigingen in 
je hospitalisatieverzekering nu kan rekenen op de waarborg ambulante kos-
ten van ernstige ziekten, dan moet je deze waarborg zelf aanvragen.

4. Beperkte dekking van ziekenhuisdiensten voor geriatrie en revalidatie
 
Voor bepaalde ziekenhuisdiensten in een algemeen ziekenhuis wordt de 
tegemoetkoming via de hospitalisatieverzekering beperkt. Het betreft hier 
specifiek ziekenhuisdiensten die met geriatrie en revalidatie te maken 
hebben. 
Heb je een vooraf bestaande aandoening of ziekte en wil je een hospitali-
satieverzekering afsluiten? Ga dan na of deze ziekenhuisdiensten belangrijk 
zijn voor de behandeling van je aandoening of ziekte

Mutualiteit en ver-
zekeringsformule

Dekking vooraf bestaande aandoenin-
gen of ziekten 

Taksvrijstelling

CM: Hospitaalplan 

LibMut: Hospitaal-
Plus 100 & Hospi-
taal-Plus 200 

Vooraf bestaande aandoeningen of ziek-
ten komen na de algemene wachttijd van 3 
maanden in aanmerking voor de waarborg 
ambulante kosten voor ernstige ziekten. 

 Ja 

MLOZ: bijkomende 
optie Waarborg 
‘Zware ziektes’ van 
Hospitalia, Hospita-
lia Medium & Hospi-
talia Plus 

Vooraf bestaande aandoeningen of ziekten 
worden uitgesloten voor de waarborg ambu-
lante kosten voor ernstige ziekten. (Afwijkin-
gen op deze uitsluiting kunnen mogelijk zijn). 

Taksverlaging op 
de premie van de 
extra module met 
waarborg ambulante 
kosten voor ernstige 
ziekten 

V&NZ en NZVL: 
AmbuPlan, Ambu-
Plus 

Vooraf bestaande aandoeningen of ziekten 
worden uitgesloten voor de waarborg ambu-
lante kosten voor ernstige ziekten. (Afwijkin-
gen op deze uitsluiting kunnen mogelijk zijn). 

Geen taksverlaging 
op de premie van de 
extra module met 
waarborg ambulante 
kosten voor ernstige 
ziekten 
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CM: hospitaalplan SocMut: Kliniplan & Klini-
PlanPlus 

SocMut: Hospimut 

Alle ziekenhuisdiensten in 
een algemeen ziekenhuis 
worden vergoed volgens de 
basiswaarborg (deze omvat 
de waarborg hospitalisatie, 
de waarborg pre- en post-
hospitalisatie en de waarborg 
ambulante kosten ernstige 
ziekten). 

Sinds 01.01.2017 is de 40-da-
gen beperking niet meer van 
toepassing. 

Voor een ziekenhuisopname 
in de ziekenhuisdiensten ge-
riatrie en revalidatie, cardio-
pulmonaire aandoeningen, lo-
comotorische aandoeningen, 
neurologische aandoeningen, 
chronische polypathologieën 
met verlengde medische zor-
gen worden de kamer- en ho-
norariumsupplementen niet 
vergoed. 

SocMut : Hospimut Plus MLOZ: Hospitalia MLOZ: Hospitalia Medium 
& Hospitalia Plus 

Ziekenhuisdiensten geriatrie, 
revalidatie, cardio-pulmonaire 
aandoeningen, locomotori-
sche aandoeningen, neurolo-
gische aandoeningen, chro-
nische polypathologieën met 
verlengde medische zorgen: 
geen beperking voor de kos-
ten van een opname 

Tegemoetkoming voor vol-
gende diensten geldt ten 
hoogste 50 dagen per zieken-
huisopname, zelfs bij over-
gang van de ene dienst naar 
de andere: geriatrie en revali-
datie, cardio-pulmonaire aan-
doeningen, locomotorische 
aandoeningen, neurologische 
aandoeningen, chronische 
aandoeningen met palliatieve 
zorgen, chronische polypa-
thologieën met verlengende 
medische zorgen, psycho-
geriatrische aandoeningen. 
Bij een nieuwe ziekenhuis-
opname is er slechts een 
tegemoetkoming voor zover 
er een periode van minimum 
zes dagen verstreken is 

Er gelden geen beperkingen 
bij Hospitalia Plus voor de 
opgesomde ziekenhuisdien-
sten. 
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Opgelet: Moet je revalideren in een revalidatiecentrum? Ga dan op voor-
hand bij je verzekeraar na of je hospitalisatieverzekering de kosten in het 
revalidatiecentrum dekt. Een verblijf in een revalidatiecentrum wordt vaak 
uitgesloten door hospitalisatieverzekeringen maar soms kunnen bepaalde 
kosten toch gedekt zijn: bijvoorbeeld via de waarborg posthospitalisatie of 
indien een afdeling van het revalidatiecentrum onder een algemeen zieken-
huis valt. De regelgeving voor revalidatiecentra is zeer complex en verschilt 
per revalidatiecentrum. Informeer je dus goed om onaangename verrassin-
gen te vermijden.

5. Beperkte dekking voor een opname in een psychiatrische dienst

Alle hospitalisatieverzekeringen van mutualiteiten beperken de dekking van 
de kosten van geestes- en zenuwziekten. Iedere mutualiteit hanteert hier-
bij eigen voorwaarden. Als je voorafbestaande ziekte onder de noemer van 
geestes- en zenuwaandoeningen valt, dan kan je deze voorwaarden best 
vergelijken bij het kiezen van een hospitalisatieverzekering. 
De onderstaande tabel geeft weer voor welke hospitalisaties de kosten van 
geestes- en zenuwziekten worden terugbetaald en de manier waarop die 
terugbetaling beperkt wordt. 
Opgelet: Het verschilt van mutualiteit tot mutualiteit of een opname binnen 
een psychiatrisch ziekenhuis gewaarborgd wordt. Sommige mutualiteiten 
komen (steeds of in bepaalde gevallen) enkel tussen voor opnames in een 
psychiatrische dienst binnen algemene ziekenhuizen. Informeer je hierover!

V&NZ en NZVL: Hospi-
Plan, AmbuPlan 

VNZ: HospiPlus, Ambu-
Plus 

LibMut: Hospitaal-Plus 
100 & Hospitaal-Plus 200 

Ziekenhuisdienst geriatrie: 
geen beperking 
Tussenkomst beperkt tot 
1000 euro per kalenderjaar 
voor diensten voor cardio-
pulmonaire aandoeningen, lo-
comotorische aandoeningen, 
neurologische aandoeningen, 
dienst chronische aandoenin-
gen, chronische aandoenin-
gen met palliatieve zorgen, 
chronische polypathologieën 
met verlengende medische 
zorgen, psychogeriatrische 
aandoeningen. 

Ziekenhuisdienst geriatrie: 
geen beperking 
Tussenkomst beperkt tot 
2000 euro per kalenderjaar 
voor diensten voor cardio-
pulmonaire aandoeningen, lo-
comotorische aandoeningen, 
neurologische aandoeningen, 
dienst chronische aandoenin-
gen, chronische aandoenin-
gen met palliatieve zorgen, 
chronische polypathologieën, 
met verlengende medische 
zorgen, psychogeriatrische 
aandoeningen. 

Tussenkomst beperkt tot 
maximum 800 euro per ka-
lenderjaar: dienst geriatrie en 
revalidatie, cardio-pulmonaire 
aandoeningen, locomotori-
sche aandoeningen, neurolo-
gische aandoeningen, dienst 
chronische aandoening, psy-
chogeriatrische aandoening, 
chronische polypathologieën 
met verlengende medische 
zorg 
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6. Bronnen 

MOB Verzekeringen CM-Vlaanderen 
• CM-verzekeringen. Algemene voorwaarden. 2020 
• http://www.cm.be/verzekeringen 

VMOB Brabant 
• Hospimut. Algemene voorwaarden op 1 januari 2020 
• Hospimut Plus. Algemene voorwaarden op 1 januari 2020 
• https://www.fsmb.be/hospimut-onze-hospitalisatieverzekeringen 

CM: hospitaalplan SocMut: Kliniplan en Klini-
PlanPlus 

SocMut: Hospimut 

Hospitalisaties in een psychi-
atrisch ziekenhuis in A-, K- of 
T-dienst, dienst intensieve 
psychiatrische aandoeningen 
(dienst 48) en dienst psycho-
geriatrische aandoeningen 
(dienst 66). 
De tegemoetkoming is be-
perkt tot maximum 1000 
euro per aangeslotene en per 
kalenderjaar 

Hospitalisaties in een zieken-
huisdienst voor neuropsychi-
atrie, kinderneuropsychiatrie, 
psychiatrie of psycho-geri-
atrie. De tegemoetkoming 
wordt beperkt tot een, al dan 
niet aaneengesloten, periode 
van 730 dagen. 

Hospitalisaties in een zieken-
huisdienst voor neuropsychi-
atrie, kinderneuropsychiatrie 
of psychiatrie. De tussen-
komst is beperkt tot 30 dagen 
per jaar. De kamer- en hono-
rariumsupplementen worden 
niet vergoed. 

SocMut : Hospimut Plus MLOZ: Hospitalia MLOZ: Hospitalia Medium 
en Hospitalia Plus 

Hospitalisaties in een zieken-
huisdienst voor neuropsychi-
atrie, kinderneuropsychiatrie 
of psychiatrie. De tussen-
komst is beperkt tot 30 dagen 
per jaar. 

Hospitalisaties in een zieken-
huisdienst neuropsychiatrie, 
kinderneuropsychiatrie of 
psychiatrie. De tussenkomst 
is beperkt tot tien dagen per 
jaar 

Hospitalisaties in een zieken-
huisdienst voor neuropsychi-
atrie, kinderneuropsychiatrie 
of psychiatrie. De tussen-
komst is beperkt tot 40 dagen 
per jaar. 

V&NZ en NZVL: HospiPlan V&NZ: HospiPlus LibMut: Hospitaal-Plus 
100 & Hospitaal-Plus 200 

Hospitalisaties in een zieken-
huisdienst neuropsychiatrie, 
kinderneuropsychiatrie of 
psychiatrie. De tegemoetko-
ming is beperkt tot 1000 euro 
per jaar 

Hospitalisaties in een zieken-
huisdienst voor neuropsychi-
atrie, kinderneuropsychiatrie 
of psychiatrie. De tegemoet-
koming is beperkt tot 2000 
euro per jaar. 

Hospitalisaties in een zieken-
huisdienst voor neuropsychi-
atrie of kinderneuropsychia-
trie De tegemoetkoming is 
beperkt tot 800 euro per aan-
geslotene en per kalenderjaar 
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VMOB SOHO 
• KliniPlan, Algemene voorwaarden, Versie 011 – editie 01/2020 
• KliniPlanPlus, Algemene voorwaarden, Versie 011 – editie 01/2020 
• http://www.socmut.be 

VMOB Ziekenfonds voor Hospitalisatiekosten 
• Hospitalia. Algemene Voorwaarden op 1 januari 2020 
• Hospitalia Plus. Algemene Voorwaarden op 1 januari 2020 
• http://www.hospitalia.be 

VMOB HospiPlus 
• HospiPlan&AmbuPlan – HospiPlus&AmbuPlus. Polisvoorwaarden 2020 
• http://www.hospiplus.be/ 

VMOB Hospitaal-Plus 
• Algemene voorwaarden 2020 voor Hospitaal-Plus 100 en Hospitaal-Plus 200 
• https://www.lm.be/LMPlus 

Het VPP dankt alle mutualiteiten om de inhoud van de vergelijking te 
verifiëren!

PREMIES HOSPITALISATIEVERZEKERINGEN MUTUA-
LITEITEN 2020
• de vergoeding voor geneesmiddelen, medisch materiaal en implantaten die 
niet door de verplichte ziekteverzekering worden terugbetaald: In welke mate 
komt de hospitalisatieverzekering tussen? Op pagina’s 2 en 3 bevinden zich 
de tabellen waarin de premies van hospitalisatieverzekeringen van mutualitei-
ten voor het jaar 2020 vergeleken worden. Opgelet! Het vergelijken van deze 
premies is geen gemakkelijke opdracht. Volgende elementen bemoeilijken het 
maken van een vergelijking: 

• De leeftijdscategorieën voor premiestijgingen verschillen per mutualiteit. Met 
andere woorden: de leeftijdsperiodes waarin je gedurende meerdere jaren een-
zelfde premie betaalt, variëren per mutualiteit en per formule van de verzekering 
(basisdekking of extra dekking). 

• Als je op latere leeftijd een hospitalisatieverzekering afsluit, kan je een leef-
tijdstoeslag krijgen. De leeftijd waarop je een dergelijke toeslag krijgt, verschilt 
per mutualiteit en per formule van verzekering (basisdekking of extra dekking). 
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Omwille van deze moeilijkheden kennen de vergelijkingstabellen in dit docu-
ment hun beperkingen. Deze tabellen geven je enkel een indicatie van hoeveel 
een hospitalisatieverzekering van een mutualiteit kan kosten. Om een premie-
berekening op maat van jou (en je gezin) te krijgen, raden we je aan om contact 
op te nemen met de mutualiteiten in kwestie. Bij het vergelijken van de premies 
moet je uiteraard ook rekening houden met de verschillen die er bestaan op 
het vlak van vrijstelling (dat is het gedeelte dat je zelf nog moet betalen) en 
waarborgen zoals 

• de waarborg pre- en posthospitalisatie: Deze waarborg vergoedt kosten die 
vóór of na de ziekenhuisopname nodig zijn. Biedt de hospitalisatieverzekeraar 
dit aan? Zo ja, vanaf wanneer, voor welke kosten en gelden er grenzen? 

• de waarborg ambulante kosten voor ernstige ziekten: Biedt de verzekering 
deze dekking aan? Zo ja, welke kosten worden vergoed voor de behandeling 
van een ernstige ziekte buiten een ziekenhuisopname? Over welke ernstige 
ziekten gaat het? Tot welk bedrag worden deze kosten vergoed? 

• de dekking van ziekenhuisdiensten voor geriatrie en revalidatie: Zijn er beper-
kingen (bijvoorbeeld in tijd of bedrag) voor een tussenkomst? 

• opname in een psychiatrische dienst: De vergoeding van de kosten van gees-
telijke gezondheidszorg worden meestal beperkt in de tijd en/of beperkt in be-
drag. Iedere verzekeraar of mutualiteit hanteert hierbij eigen voorwaarden. 

• ‘Rooming in’ (= overnachting van de partner, ouder, mantelzorger … bij ie-
mand die opgenomen is in het ziekenhuis): In hoeverre worden kosten voor bij-
overnachting vergoed en voor welke personen is deze dekking van toepassing? 

Informeer je hierover! De vergelijking ‘Hospitalisatieverzekeringen van mutuali-
teiten: dekking voor voorafbestaande aandoeningen’ van het VPP kan je hierbij 
op weg helpen.
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1 Bij aansluiting na de 60e verjaardag 
2 Bij aansluiting na de 60e verjaardag 
3 Bij aansluiting na de 66e verjaardag 
4 Bij aansluiting vanaf de 66e verjaardag en voorheen aangesloten bij gelijkaardige mutualistische verzekering 
5 Bij aansluiting vanaf 66e verjaardag en voorheen niet aangesloten bij gelijkaardige mutualistische verzekering 
6 Bij aansluiting voor de 25e verjaardag 
7 Bij aansluiting na de 50e verjaardag 
8 Bij aansluiting na de 60e verjaardag 
9 Bij aansluiting vanaf de 66e verjaardag 
10 Bij aansluiting vanaf de 66e verjaardag en voorheen niet aangesloten bij gelijkaardige mutualistische verze-
kering 
11 Bij aansluiting vanaf 71e verjaardag en voorheen niet aangesloten bij gelijkaardige mutualistische verzekering 
12 Bij aansluiting vanaf 71e verjaardag en voorheen niet aangesloten bij gelijkaardige mutualistische verzekering 
13 Bij aansluiting voor de leeftijd van 46 jaar 
14 Bij aansluiting tussen 55 en 59 jaar 
15 Bij aansluiting vóór de leeftijd van 46 jaar 
16 Bij aansluiting vanaf 60 jaar of ouder 
17 Bij aansluiting vóór leeftijd van 46 jaar 
18 Bij aansluiting vanaf 60 tot 70 jaar 
19 Bij aansluiting tussen 60 jaar en 69 jaar 

POLIS LEEFTIJD

25-jarige 35-jarige 45-jarige 55-jarige 65-jarige ≥ 75 jaar Terugbeta-
ling 
ereloon-sup-
plementen 

CM-Hospitaalplan 112,68 € 112,68 € 112,68 € 131,04 € 235,08 € 
305,40 € 

348,72 € 
418,68 € 2
523,44 € 3

Max. 100% 

KliniPlan 
(SocMut Limburg, 
Antwerpen, Oost-
Vlaanderen, West-
Vlaanderen) 

49,80 € 124,44 € 124,44 € 124,44 € 236,64 € 349,68 € 
419,64 € 4 
474,12 € 5

Max. 100% 

HospiMut (Socmut 
Brabant 

39,00 € 6 
78,36 € 

78,36 € 78,36 € 
117,60 € 7

117,60 € 
165,96 € 8 

165,96 € 
225,96 € 9 
306,48 € 10 
341,88 € 11

341,88 € 12 Max. 100% 

Hospitalia (Lands-
bond Onafhanke-
lijke Mutualiteiten 

132,84 € 132,84 € 132,84 € 164,04 € 13 
246,12 € 14 

359,4 € 15 
611,04 € 16 

359,4 € 17 
646,92 € 18 

:75 jaar 
76 jaar en + : 

682,92 € 

Max. 100% 

Hospitaal-Plus 100 
(Liberale 
Mutualiteiten) 

85,80 € 128,16 € 128,16 € 155,40 € 274,68 € 
356,88 € 19 

400,56 € Max. 100%
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20 Bij aansluiting tussen 60 jaar en 69 jaar 
21 Bij aansluiting tussen 70 jaar en 79 jaar 
22 Personen die aansluiten vanaf 50 jaar, en die geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering hadden, betalen met-
een het tarief vanaf 65 jaar 
23 Voor wie aansluit vanaf 65 jaar en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering heeft 
24 Voor wie aansluit vanaf 65 jaar en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering heeft 
25 Bij aansluiting vanaf 66 jaar en voorheen niet aangesloten bij een gelijkaardige mutualistische verzekering 
26 Als je jonger bent dan 18 jaar 
27 Van 18 tot en met 24 jaar 
28 Tot 49 jaar bij aansluiting na de 46e verjaardag 
29 Van 50 tot en met 59 jaar bij aansluiting voor de 46e verjaardag 
30 Van 50 tot en met 59 jaar bij aansluiting na de 46e verjaardag 
31 Van 50 tot en met 59 jaar bij aansluiting na de 50e verjaardag 
32 Van 55 tot en met 59 jaar bij aansluiting na de 55e verjaardag 
33 Vanaf 60 jaar bij aansluiting voor de 49e verjaardag 
34 Vanaf 60 jaar bij aansluiting na de 50e verjaardag 
35 Vanaf 60 jaar bij aansluiting na de 55e verjaardag 
36 Vanaf 60 jaar bij aansluiting na de 60e verjaardag 
37 Vanaf 60 jaar bij aansluiting na de 66e verjaardag 
39 Vanaf 60 jaar bij aansluiting voor de 49e verjaardag 
40 Vanaf 60 jaar bij aansluiting na de 50e verjaardag 
41 Vanaf 60 jaar bij aansluiting na de 60e verjaardag 
42 Vanaf 60 jaar bij aansluiting na de 60e verjaardag 
43 Vanaf 60 jaar bij aansluiting na de 66e verjaardag 
44 Vanaf 60 jaar bij aansluiting na de 71e verjaardag 

POLIS LEEFTIJD

25-jarige 35-jarige 45-jarige 55-jarige 65-jarige ≥ 75 jaar Terugbeta-
ling 
ereloon-sup-
plementen 

482,88 € 20

531,00 € 21

HospiPlan + 
Ambuplan
(V&NZ en NZVL)

43,80 € 150,72 € 150,72 € 188,04 € 22 301,20 € 

397,80 € 23
301,20 € 

579,96 € 24
Max. 100% 

KliniPlan 
(SocMut Limburg, 
Antwerpen, Oost-
Vlaanderen, West-
Vlaanderen) 

199,68 € 238,08 € 238,08 € 430,44 € 797,88 € 797,88 € 12

1086,24 € 25
Max. 200% 

HospiMut (Socmut 
Brabant

60,12 € 26

75,48 € 27

206,28 €

206,28 € 206,28 € 
216,60 € 28

254,76 € 29 
267,84 € 30

280,44 € 31

382,44 € 32 

470,16 € 33

492,36 € 34

671,76 € 35

761,40 € 36

989,76 € 37 

470,16 € 39

492,36 € 40

671,76 € 41

761,40 € 42

989,76 € 43

1104,00 € 44

Max. 300% 
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38 Vanaf 60 jaar bij aansluiting na de 71e verjaardag 
45 Bij aansluiting voor de leeftijd van 46 jaar 
46 Bij aansluiting tussen 55 en 59 jaar 
47 Bij aansluiting vóór de leeftijd van 46 jaar 
48 Bij aansluiting vanaf 60 jaar of ouder 
49 Bij aansluiting vóór leeftijd van 46 jaar 
50 Bij aansluiting vanaf 60 jaar of ouder 
51 Bij aansluiting tussen 55 en 59 jaar 
52 Bij aansluiting vanaf 60 jaar of ouder 
53 Bij aansluiting vanaf 60 jaar of ouder 
54 Personen die aansluiten vanaf 50 jaar, en die geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering hadden, betalen met-
een het tarief vanaf 65 jaar 
55 Bij aansluiting na 65 jaar en voorheen niet aangesloten bij een gelijkaardige ziekenfondsverzekering 
56 Bij aansluiting na 65 jaar en voorheen niet aangesloten bij een gelijkaardige ziekenfondsverzekering 

Afschaffing leeftijdsgrens 

Sinds 2014 hebben de mutualiteiten de leeftijdsgrens voor hospitalisatiever-
zekeringen afgeschaft. Voorheen was aansluiting bij een hospitalisatiever-
zekering slechts mogelijk voor wie nog geen 65 jaar was. 65-plussers zul-
len voortaan tussen meerdere hospitalisatieverzekeringen van mutualiteiten 
kunnen kiezen. Hieronder vind je een overzicht.

POLIS LEEFTIJD

25-jarige 35-jarige 45-jarige 55-jarige 65-jarige ≥ 75 jaar Terugbeta-
ling 
ereloon-sup-
plementen 

1104,00 € 38

Hospitalia Me-
dium (landsbond 
Onafhankelijke 
Mutualiteiten

233,28 € 233,28 € 233,28 € 286,20 €
428,04 €

515,64 €
874,80 0 €

515,64 €
874,80 €

Max. 200% 

Hospitalia Plus 
(landsbond 
Onafhankelijke 
Mutualiteiten)

242,28 € 242,28 € 242,28 € 297,12 € 45

444,48 € 46
535,56 € 47

908,64 € 48
535,56 € 49

908,64 € 50
Max. 300% 

Hospitaal-Plus 
200(Liberale 
Mutualiteiten)

124,80 € 187,08 € 187,08 € 236,88 € 

304,56 € 51
398,28 €

750,84 € 52
581,16 €

840,60 € 53
Max. 200% 

HospiPlus+
AmbuPlus (V&NZ 
en NZVL)

64,80 € 218,04 € 218,04 € 285,60 € 54 469,44 €
584,16 € 55

469,44 €
734,16 € 56

Max. 200% 
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De premies en waarborgen van de hospitalisatieverzekeringen van mutuali-
teiten verschillen. Informeer je dus goed wanneer je een keuze maakt. De 
vergelijkingen van het Vlaams Patiëntenplatform kunnen hierbij hulp bieden.

1 De algemene voorwaarden voor Hospitaal-Plus 200, Hospitaal-Plus Franchise en Hospitaal 
Dagforfait Basis/Pus voorzien dat men zich kan verzekeren tor op de laatste dag voor de 66st 
verjaardag.

Mutualiteit Voor welke verzekerings-
producten werd de leef-
tijdsgrens van 65 jaar af-
geschaft 

Voor welke verzekerings-
producten geldt wel nog 
een leeftijdsgrens van 65 
jaar? 

Christelijke Mutualiteit • CM-Hospitaalplan
• CM-Hospitaalfix
• CM-Hospitaalfix Extra

/

Liberale Mutualiteit • Hospitaal-Plus 100 • Hospitaal-Plus 2001
• Hospitaal Plus Franchise
• Hospitaal Dagforfait basis
• Hospitaal Dagforfait Plus

Socialistische Mutualiteit van 
Antwerpen, Limburg, Oost-
Vlaanderen en West-Vlaan-
deren

• KliniPlan
• KliniPlan Plus
• Aanvullende en Super
 Hospitalisatie-vergoeding

Socialistische Mutualiteit van 
Brabant 

• Hospimut
• Hospimut Plmus

• Hospimut Plus Continuïteit

Onafhankelijke Mutualiteiten: 
Partena, OZ, Freie 
Krankenkasse, Partenamut

• Hospitalia
• Forfait H

• Hospitalia Ambulant
• Hospitalia Medium (1/04/2020)
• Hospitalia Plus
• Waarborg “Zware Ziektes” 

Vlaams & Neutraal Zieken-
fonds,
Neutraal Ziekenfonds Vlaan-
deren

• HospiPlan & HospiPlus
• AmbuPlan & AmbuPlus
• MaxiPlan
• Tandplus

• HospiForfait
• HospiContinu (aansluiten  
 tot wettelijke pensioen 
 leeftijd)
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Oproep tot deelname aan de :
“ Enquête voor de ideale patiëntenbrochure”

Beste lotgenoot of naaste,

Onze organisatie CMP is lid van het BHS patient committee. Dit patiëntenco-
mité van de Belgian Hematology Society verenigt Belgische (patiënten)orga-
nisaties die zich richten op hematologische aandoeningen of leeftijdsgroepen 
waarbij deze aandoening vaak voorkomt. Het patiëntencomité bestaat tevens 
uit afgevaardigde hematologen en verpleegkundigen.

Als patiëntencomité vinden wij het belangrijk dat patiënten en/of hun naasten 
goed geïnformeerd worden over de aandoening, behandelingen en nazorg. Dit 
kan door de creatie van brochures, video’s, apps en dergelijke. Wij willen ervoor 
zorgen dat deze materialen nog patiëntvriendelijker worden. Daarom willen wij 
graag jouw mening weten over hoe de ideale patiëntenbrochure er voor jou 
uitziet en dit zowel op inhoudelijk als vormelijk vlak. Hiervoor hebben we een 
enquête opgemaakt die volledig anoniem is en 5 à 10 minuten duurt.

De enquête kan je invullen via de link op onze website of via deze link :

https://docs.google.com/forms/d/1zC_nZwOQmhvg2nCMAdWaYiqOuu2VuD-
Br5X9ZhrH_xFY/edit

Met de resultaten van deze enquête gaan we verder aan de slag en we zullen 
deze ook ter advies overmaken aan andere organisaties (o.a. farmabedrijven) 
zodat ze hiermee rekening kunnen houden bij de ontwikkeling van brochures. 
Door het invullen van de enquête kan je er dus voor zorgen dat de informatie 
voor patiënten en naasten nog beter en toegankelijker wordt.

Alvast bedankt voor je deelname!

Contactgroep Myeloom en Waldenström Patiënten
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EEN LOTGENOTE VERTELT

Lotgenote Oda beschrijft hoe ze haar ziekte Multipel 
Myeloom ervaart 

Als studente fotografie heeft ze haar eindwerk omtrent dit 
thema gemaakt.
Haar echtgenoot heeft zelfs aan zijn familie, een ontroeren-
de brief geschreven 
Aan de hand van haar dagboeken maakte ze uiteindelijk ook 
een theater tekst.
Hierna volgt haar verhaal 

In april 2013 kreeg ik een septische shock, ten gevolge van 
een meningitisbacterie. Ik werd naar het Saint-Anne-Saint-

Rémy-ziekenhuis in Anderlecht vervoerd. Meteen naar de intensieve zorgen, 
en na een dag bracht men mij in een kunstmatige coma. ‘Kritiek maar stabiel’, 
of omgekeerd, dat kreeg Klaas dagenlang te horen. Toen ik ontwaakte, na een 
week, zei de dokter ‘Une miraculée’. Daarna verhuisde ik naar het Sint-Jans-
ziekenhuis, in Brussel. Alles moest ik terug leren: eten, wassen,... Wanneer ik 3 
treden de trap op kon, mocht ik naar huis. Thuis leerde ik terug stappen, na een 
paar weken ging ik wandelen, nog later ging ik weer fietsen.

De collega’s van BRONKS, het jeugdtheater dat ik in 1991 opgericht heb, kwa-
men op audiëntie, de gesprekken werden werkoverleg. Ik ben op dat moment 
vooral blij dat mijn geest niet aangetast is door de sepsis, dat ik nog even alert 
ben gebleven.

Maar ondertussen heeft dokter Zegiche, nierspecialiste in Sint-Jan, mij verteld 
dat er een anomalie zit in mijn bloed, die kon wijzen op de ziekte van Kahler, 
een mogelijk kwaadaardige woekering van plasmacellen in het beenmerg. Mijn 
broer Etienne leed ook aan die ziekte, hij is er in 2019 aan overleden.

In het UZ krijg ik een second opinion, dokter Schots, hoofd hematologie aldaar, 
raadt een snelle behandeling aan van de sluimerende ziekte, die voorlopig nog 
geen symptomen vertoont, enkel afwijkende bloed- en beenmergwaarden. Dat 
is nog altijd zo, trouwens. Het mogelijke begin van een behandeling wordt ech-
ter steeds uitgesteld, waarbij ik telkens grote spanning en angst ervaar. Ik krijg 
toelating om weer te gaan werken, eerst deeltijds, in november 2013, tot aan 
mijn pensioen op het einde van 2014. 

Pas in augustus 2017 zal dokter Schots zeggen dat hij de volgende maand met 
de behandeling wil beginnen. Klaas en ik willen er nog even uit, en we genieten 
van de Documenta in Kassel.
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De behandeling loopt van september 2017 tot januari 2018. Dat betekent 4 
maand chemo (Velcade), 2 keer per week, met cortisone en Thalidomide ter 
ondersteuning. Het slaat aan en eind december ben ik in complete remissie. 
De duurzame behandeling, een ‘autotransplant’ van stamcellen, begint dan pas. 
Eerst inspuitingen om de stamcellen los te weken, vervolgens afname van de 
stamcellen, die worden ingevroren. Dan word ik opgenomen in een isolatieka-
mer, waar ik meteen zware chemo krijg die mijn immuunsysteem platlegt. Drie 
dagen later krijg ik de ingevroren stamcellen weer ingespoten. Ik blijf geïsoleerd 
tot mijn immuunsysteem enigszins hersteld is. Het is een zware tijd, soms wil 
ik er gewoon mee stoppen. 

Het herstel thuis verloopt moeilijk. Ik kom terecht in lethargie, ik moet mijzelf 
verplichten om iets te doen, ik voel mij depressief. Eenzaamheid, verdriet, pijn, 
angst, stilte, slaapgebrek. Amos, onze zoon, is bij mij, gelukkig. Ik verlang naar 
momenten dat ik mij terug kan verwonderen over dingen, ik wil weer schoon-
heid.

In maart 2018 concludeert dokter Schots dat er sprake is van very good partial 
remission. Langzamerhand verbetert mijn leven, ik ga wandelen in de natuur, ik 
fiets door het centrum van Brussel, ik bezoek tentoonstellingen.

Ik wil geen extra chemo (Revlimid) meer nemen, de kans op Total remission is 
te klein. Ik wil nu genieten. Sindsdien ga ik elke 3 maanden op controle, alles 
blijft vrij stabiel. 

Genezen zal ik nooit, er komen nog behandelingen. Chemo, cortisone, immu-
notherapie.

Vanaf september 2018 ga ik meer dan ooit voor de fotografie. Ik kijk anders naar 
de wereld, naar de dingen. 
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Op 15 okt. 2017 18:45 schreef Klaas Tindemans

Moe, Elke, Kasper, Cara

Misschien heb je je verbaasd dat ik niet (of kortaf, of minimaal) reageerde op 
recente pogingen tot contact, maar dit bericht verklaart hopelijk één en ander. 
Oda ondergaat namelijk dezer dagen, sinds begin september, een ingrijpende 
medische behandeling. De voorgeschiedenis is deze. Destijds, in 2013, na haar 
septische shock, is het bloed van Oda uitgebreid getest - uitgebreider dan bij 
een normale bloedafname. Toen is er vastgesteld dat zij opgescheept zit met 
de ‘sluimerende’ versie van de zogenaamde ziekte van Kahler, of ‘multipel my-
eloom’, een auto-immuunziekte ( *) die neerkomt, simpel gezegd, op een over-
dreven en ongecontroleerde toename van plasma-cellen in het beenmerg, en 
vervolgens in het bloed. De specialisten van het UZ in Jette (hematologie) be-
slisten toen om het verloop van haar bloedspiegel goed in de gaten te houden, 
monitoring elke 1 tot 3 maanden. In april jl. 

stelde de dokter vast dat het aantal plasmacellen in het bloed verontrustend 
was toegenomen, naast andere indicatoren. Symptomen van de ziekte heeft 
Oda nooit gehad. Er volgde een beenmergpunctie en eind juli raadde de dokter 
aan om een preventieve therapie te starten, en daar is ze dan begin september 
mee begonnen. Die therapie is erg ingrijpend: 9 à 12 weken chemotherapie 
(twee keer per week een spuitje, plus pillen, én pillen voor de bijwerkingen) en 
daarna een transplantatie van eigen stamcellen. Daarvoor moet haar immuun-
systeem ‘afgezet’ worden, en moet ze een week of vier in quarantaine door-
brengen - een speciale ziekenhuiskamer. Dat zal waarschijnlijk ergens in no-
vember beginnen, dinsdag vernemen we hoe ‘goed’ de chemo aanslaat. Na die 
transplant volgt nog een langdurige revalidatie, want je bent totaal afgetakeld 
na zo’n ingreep. Momenteel heeft Oda behoorlijk wat last van de behandeling: 
zeer snel vermoeid, slaapstoornissen, kwaaltjes in heel haar lichaam, koortsbla-
zen, zweertjes, enzovoort. Ze kan niet meer fietsen, amper wandelen - want 
meteen vermoeid, dus -, ze kan niet meer naar de fotolessen op de Academie 
gaan. Maar ze behoudt gelukkig een redelijk goed humeur. Amos en ik probe-
ren het haar, gezien de omstandigheden, zo aangenaam mogelijk te maken, 
maar het is allemaal erg zwaar. Volgende vrijdag, 20 oktober, heeft Amos zijn 
proclamatie als ‘Master in de Audiovisuele Kunsten, optie Radio’, maar het is 
helemaal niet zeker of Oda daar mee naartoe kan gaan. Na een week rust, de 
voorbije dagen, begint dinsdag een nieuwe kuur, en het verloop is erg 

onvoorspelbaar. Voor alle duidelijkheid: dit is geen levensbedreigende ziekte, de 
kans op succes - dat wil zeggen: minstens 15 jaar ‘remissie’ - is meer dan 80%. 
Gezien haar uitstekende algemene fysieke toestand, kunnen we dus het beste 
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verhopen. Natuurlijk is het akelig om vast te stellen dat je eerst behoorlijk ziek 
moet worden om te voorkomen dat een 

nóg ergere ziekte uitbreekt - chemo betekent gewoon: volpompen met vergif... 
- maar dat is nu eenmaal de paradoxale gang van zaken. Wellicht zit er geen 
Kerstmis in familieverband in, voor Oda, en Amos en ik kunnen nu ook niet 
voorspellen of we erbij zullen zijn. Maar 

dramatiseer de zaken vooral niet, trek het je allemaal niet aan, Oda is, zowel me-
disch als hier thuis, in zeer goede handen, en samen sleuren we haar hierdoor. 
Medelijden of zoiets kunnen we missen, bezoeken is ook niet zinvol, wegens te 
vermoeiend. We zetten ons samenleven op een iets lager pitje, om daarna met 
veel moed en overtuiging verder te gaan. Dat moet lukken, gewoon. 

Je zoon, je broer, Klaas. 

(*) nota van de redactie : Multipel myeloom of de ziekte van Kahler is geen auto-immuunziekte; 
wel wordt ter behandeling ervan, vaak immuuntherapie toegepast
Auto-immuunziekten ontstaan doordat het immuunsysteem lichaamseigen cellen en stoffen 
als lichaamsvreemd ziet. Het lichaam gaat dan antistoffen tegen de eigen weefsels vormen. 
Dat is niet het geval bij Multipel myeloom.
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VOOR U BELUISTERD

Tijdens de Avonden van de Palliatieve Zorg 

ERRATUM ! 

Dit artikel verscheen reeds in onze vorige uitgave, maar het zetduiveltje heeft 
ons parten gespeeld en het artikel is bij “Palliatieve zorg voor iedereen toegan-
kelijk maken “ afgebroken. We geven u hierna het volledige artikel nogmaals.

 

In het kader van het “Palliatief Debat” van Kom op tegen Kanker

De CMP-NieuwsFlash heeft eerder al artikels gewijd aan palliatieve zorg. In de 
lente-editie van 2019 verscheen een artikel over het wetsvoorstel van CD&V 
kamerlid Els Van Hoof over vroegtijdige zorgplanning. In de lente-editie van 
de vorige jaargang (2020) ging het over de lancering van het “palliatief debat” 
door Kom op tegen Kanker en over de controverse tussen verschillende zie-
kenhuizen over de kwestie of palliatieve zorg al dan niet mag aangeboden/
opgedrongen worden als alternatief voor euthanasie. 

In deze lente-editie brengen we de stand van zaken na één jaar “palliatief de-
bat”, naar aanleiding van de “Avonden van de Palliatieve Zorg” die in elk der 
5 Vlaamse provincies voortreffelijk, online met Zoom, werden georganiseerd, 
eind januari – begin februari 2021. 

Het leek de redactie nuttig om voorafgaandelijk nog eens enkele veel gestelde 
vragen rond palliatieve zorg te laten beantwoorden. We deden daarvoor be-
roep op de website van de 

Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen

Wat is het?

“Palliatieve zorg is alles wat nog gedaan dient te worden als men denkt dat er 
niets meer gedaan kan worden” – Cicely Saunders; grondlegster van de pal-
liatieve zorg.

Wanneer je ongeneeslijk ziek bent of aan een ernstige aandoening lijdt, on-
derga je vaak verschillende behandelingen of therapieën met als doel om je 
leven te verlengen of te redden. Dit noemen we de curatieve of levensverlen-
gende zorgbenadering. Wanneer deze behandelingen of therapieën niet het 
gewenste resultaat opleveren, verschuift het accent in de zorgverlening van 
een curatieve naar een palliatieve zorgbenadering. Niet langer je levensverlen-
ging of genezing is het doel, maar wel de maximalisatie van je levenskwaliteit 
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en comfort door je pijn en symptomen te controleren en te bestrijden. Pallia-
tieve zorg wordt terminale of levenseindezorg wanneer je levensverwachting 
minder dan 3 maanden bedraagt.

Wat is het doel?

Palliatieve zorg is totale zorg. De bedoeling is om de levenskwaliteit te verbete-
ren van iedereen die te maken krijgt met een levensbedreigende aandoening, 
zowel van jezelf als van je naasten. Om ervoor te zorgen dat je maximaal com-
fort hebt in de laatste levensfase, is er niet enkel aandacht voor lichamelijke 
maar ook voor psychische, sociale en spirituele aspecten.

Wie verleent het?

Palliatieve zorg is gedeelde zorg. De zorg wordt verleend door een divers team 
van zorgverleners, dat nauw samenwerkt om zorg te verlenen die is afgestemd 
op de noden en wensen van jezelf en van je naasten. Dit team bestaat door-
gaans uit een huisarts, (thuis)verpleegkundige, zorgkundige, apotheker, kinesi-
therapeut, psycholoog, maatschappelijk werker, diëtist, spiritueel begeleider, 
mantelzorger, vrijwilliger,… Al deze zorgverleners bundelen hun krachten om 
er voor te zorgen dat jij en je naasten er het beste van kunnen maken ondanks 
je ziekte. 

Voor wie is het?

Iedereen die ongeneeslijk ziek is, heeft op het einde van zijn/haar leven recht 
op palliatieve zorg. Dit staat zo in de Belgische wet op palliatieve zorg (2002). 
Palliatieve zorg is er dus voor iedereen, hoe verschillend mensen ook zijn. Leef-
tijd, geslacht, overtuiging, origine, ziekte of levensverwachting spelen geen rol. 
Palliatieve zorg is er voor iedereen die nood heeft aan zorg en ondersteuning 
in de laatste levensfase. 

Wanneer start het?

Wanneer de palliatieve periode begint en eindigt is moeilijk te bepalen. Meest-
al start ze bij de diagnose en eindigt ze met de nazorg. Eén ding is duidelijk: het 
einde is onafwendbaar. Hoe lang de palliatieve periode duurt, is ook moeilijk te 
zeggen. Het kan gaan van een periode van enkele weken naar enkele maan-
den tot zelfs enkele jaren. Dat is het grote verschil tussen palliatieve zorg en 
terminale zorg: de palliatieve fase kan langer duren (soms zelfs jaren), terwijl 
de terminale fase vaak kort is.

Wat is het niet?

Er bestaan heel wat misverstanden en onduidelijkheden over ongeneeslijk ziek 
zijn, palliatieve zorg, en sterven. Dit komt omdat veel mensen het moeilijk vin-
den om te praten over de laatste levensfase. Desondanks is ook deze fase een 
volwaardig onderdeel van het leven en heeft iedereen recht op kwaliteitsvolle 
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zorg aan het levenseinde.
Een aantal misverstanden over palliatieve zorg:
- Palliatieve zorg betekent dat er geen hoop meer is
- Palliatieve zorg is hetzelfde als terminale zorg
- Palliatieve zorg is enkel voor oudere mensen
- Palliatieve zorg is enkel voor kankerpatiënten
- Palliatieve zorg wordt enkel aangeboden in het ziekenhuis

Met dank aan de Vlaamse Ouderenraad waaraan we onderstaande bijdrage 
ontleenden.

Zoals vermeld organiseerde Kom op Tegen Kanker een breed maatschappe-
lijk debat over levenseindezorg. Kleine groepjes van mensen kwamen online 
samen om ideeën en suggesties rond palliatieve zorg uit te wisselen. Die ge-
sprekken resulteerden in een rapport dat eerder dit jaar werd gepubliceerd en 
voorgesteld werd op “De Avonden van de Palliatieve Zorg”. 

Aan de online “Avond-sessie” in Vlaams-Brabant namen drie medewerkers / 
bestuursleden van CMP-Vlaams-Brabant deel. 

Burgerforum

Het rapport is het resultaat van een uitgebreid traject. Niet enkel experten kon-
den hun mening geven, er werd ook actief ingezet op maatschappelijk debat 
en een burgerforum kreeg de kans om na te denken over de toekomst van 
palliatieve zorg in Vlaanderen.

Het divers samengestelde panel bestond uit 24 mensen die om uiteenlopende 
redenen erg gemotiveerd waren om hun mening over palliatieve zorg te delen. 
Gedurende 3 weekends discussieerde het burgerforum over palliatieve zorg 
om uiteindelijk te komen tot een aantal conclusies en beleidsaanbevelingen.
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Beleidsaanbevelingen

Ingedeeld in verschillende thema’s schuift het rapport heel wat beleidsaanbe-
velingen naar voor.

1. Palliatieve zorg voor iedereen toegankelijk maken: palliatieve zorg is 
een basisrecht, er moeten dan ook inspanningen gedaan worden om die 
toegang te verzekeren.

2. Het palliatief zorgtraject verbreden en verdiepen: palliatieve zorg 
wordt te eng geïnterpreteerd. De focus ligt op levenseindezorg, in plaats 
van op levenskwaliteit.

3. Palliatieve zorg toekomstgericht organiseren: kwaliteitsvolle pallia-
tieve zorg vraagt in de eerste plaats om maatwerk, om zorg afgestemd 
op de zorgvraag. Daarnaast zijn ook samenwerking en een goede coördi-
natie onontbeerlijk.

4. Focus leggen op maatwerk en zelfregie: de palliatieve patiënt zit zelf 
aan het stuur van zijn zorg en moet kunnen rekenen op de nodige onder-
steuning om die controle te allen tijde volledig in handen te houden.

5. Zelfbeschikking mogelijk maken en eerbiedigen: iedereen moet kun-
nen leven met de gemoedsrust dat hun wensen zullen worden nageko-
men.

6. Inzetten op sensibilisering, informatie en communicatie: er moet 
meer bewustwording zijn in de samenleving over palliatieve zorg, maar 
ook in de zorgrelatie moet er op een open en heldere wijze over pallia-
tieve zorg gesproken worden.

7. Beter opleiden en vormen om te komen tot een hogere kwaliteit 
van (ver)zorgen: de kennis over palliatieve zorg onder zorgprofessionals 
is ontoereikend, inzetten op opleiding en vorming is dan ook nodig.

Vlaams Actieplan

Het Vlaamse regeerakkoord kondigde een Vlaams actieplan aan rond vroegtij-
dige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg. Volgens Kom op Tegen 
Kanker kan het palliatief debat een beslissende voorzet geven voor dit actie-
plan. Ook de Vlaamse Ouderenraad (waaraan we dit uittreksel ontlenen) kijkt 
uit naar de verdere stappen die de regering zal nemen in de realisatie van dit 
plan.

Meer weten?

• Meer informatie over het traject vind je terug op de website van het palliatief 
debat.
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• Je kan er ook het volledige eindrapport inkijken of grasduinen tussen de 
verhalen en ideeën die er verzameld zijn.

 * * *

De Vlaams-Brabantse deelnemers aan “De Avonden van de Palliatieve Zorg” 
onthielden als belangrijkste boodschappen: 

1° Vroegtijdig plannen van de palliatieve zorg is zeer belangrijk. In dat licht is 
het herlezen van de motivering bij het wetsvoorstel van CD&V kamerlid Els 
Van Hoof over vroegtijdige zorgplanning ten zeerste aanbevolen. Geïnteres-
seerde lezers die hun “boekje“ van de lente 2019 niet terugvinden kunnen 
het artikel digitaal opvragen op tel. Nr. 016/20.14.68

2° Aansluitend bij de vorige boodschap is de aanbeveling om geregeld uw 
huisarts te betrekken bij uw behandelingstraject. Hij/zij kan u dan tijdig 
advies geven om uw palliatief zorgplan concreet in te vullen.

3° Alhoewel Kom op Tegen Kanker zelf spreekt over levenseindezorg, mag pal-
liatieve zorg niet verward worden met terminale zorg;: palliatieve zorg is 
veel ruimer dan terminale zorg

4° Palliatieve zorg wordt niet alleen in ziekenhuizen aangeboden……

5° In één van de “kamersessies”, waarbij de 40 deelnemers na de “plenaire 
sessie in groepjes van 4 werden onderverdeeld, kwam een vraag/suggestie 
van een ziekenhuispersoneelslid naar voor: kan palliatieve zorg niet meer/
beter op de “curatieve” afdelingen van het ziekenhuis worden georgani-
seerd? 

In dat verband vonden we een interessante bedenking terug in het voorlo-
pig rapport dat gepubliceerd werd in november 2020 : “Er is een te grote 
kloof tussen afdelingen en artsen waar meestal ‘curatief’ gewerkt wordt en 
een echte palliatieve afdeling. Waarschijnlijk door te veel nog te willen ‘iets 
doen’, vasthouden aan routines en te weinig op de hoogte zijn van pallia-
tieve zorg. Onder dit laatste versta ik: geen onnodige medische interventies 
meer doen, pijnbestrijding, comfortzorg, bespreekbaar stellen van wat pati-
ent echt wil, ... Al te veel patiënten die palliatief zijn komen nog op ‘gewone 
afdelingen’ terecht waar ze eigenlijk ‘foute’ zorg krijgen.”

 * * *
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NIEUWS UIT DE REGIO

ONLINE LOTGENOTENCONTACT VLAAMS-BRABANT 
OP 31 MAART: KLEIN MAAR FIJN
Na de infonamiddag over multipel myeloom op 4 maart 2020, georganiseerd 
door UZ Leuven Gasthuisberg, nam CMP afdeling Vlaams-Brabant geen ini-
tiatief meer. Covid-19 had onze activiteit inderdaad meer dan een jaar lang 
lamgelegd. Dat mocht niet langer duren vond het bestuur. 

Daarom organiseerde het een lotgenotencontact op afstand via desk-tops, 
laptops, smartphones, i-pads, enz. … met een Zoom-vergadering op woens-
dagavond 31 maart. De aanwezigheid van een camera en een microfoon 
was vanzelfsprekend een vereiste om gezien en gehoord te kunnen worden. 
Deelnemers die wat ervaring wilden opdoen en wat warmlopen, konden al 
inloggen vanaf 19.00u zodat we omstreeks 19.30u met zijn allen van start 
konden gaan.

Chris zorgde voor de technische aspecten en Mia leidde de vergadering vol-
gens het klassieke stramien van onze traditionele tafelronde. Vanzelfspre-
kend ontbrak haar inspirerend woordje aangepast aan de situatie niet:

De deelnemers (niet-bestuursleden) waren niet talrijk (8), maar wel divers: 
MM en WM, relatief jong en minder jong, dames en heren, oudgedienden 
en nieuwe, Bij deze laatsten viel op dat ze recent een stamceltransplantatie 
achter de rug hadden of er eentje verwachtten, of recent de diagnose te 
horen hadden gekregen. Blijkbaar is de behoefte aan informatie en emotio-
nele steun het grootst in die periode binnen een lotgenoten-“loopbaan”. De 
inbreng van de al meer dan tien jaar en langer meedraaiende oudgedienden 
klonk de “youngsters” dan ook vaak als hoopgevend in de oren. 

Anders dan gewoonlijk was er geen spreker, maar wel een thema: hoe ben je 
de covid-periode doorgekomen? Wat was de impact op je dagelijkse leven? 
Kon je nog je werk en/of geliefde activiteiten, hobby uitoefenen? Hoe behield 
je het contact met kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen? Iedereen 
deed zijn zegje…

Uiteraard kwam ook het thema vaccinatie aan bod. Veel vragen over de mo-
gelijke impact van recent ondergane transplantatie, van chemo- en andere 
therapieën, van medicatie (o.a. dexamethasone), van leeftijd… ??? Vele ver-
schillende antwoorden, maar één gouden advies: bij twijfel, consulteer je 
behandelende arts.

Ook enkele positieve ervaringen werden uitgewisseld. De deelnemers wer-
den immers behandeld in diverse ziekenhuizen: UZLeuven, UZBrussel (Jet-
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te), Imelda Bonheiden. Zo was één deelnemer enthousiast over de subcu-
tane (onderhuidse) toediening van daratumumab in het kader van de Perseus 
(klinische) studie: “in vijf minuten gepiept, in plaats van urenlang infuus.” 
Een andere deelnemer was dan weer “laaiend” (nou ja) over de vervanging 
van de klassieke ijsblokjes door “cava”-blokjes voor de preventie van aften: 
“een hele verbetering tegenover de klassieke Hextril en de Perio-Aid”

Waarover ook ervaringen werden uitgewisseld was de “ideale” hoeveelheid 
informatie over mogelijke bijwerkingen die voorafgaand aan een stamcel-
transplantatie aan de patiënt dient te worden wordt verstrekt. In het ene 
ziekenhuis werd die als “overdreven angstaanjagend” ervaren, (gemakkelijk 
gezegd als het achteraf allemaal nogal meevalt), in het andere ziekenhuis als 
minimaal. Men werd het erover eens dat het een moeilijke evenwichtsoefe-
ning is. 

Ondanks het ontbreken van de wereldvermaarde koekjes van Anne en de 
taart, waren de commentaren achteraf niets dan lovend: “prachtig initiatief, 
goed gedaan, ’t was fijn, voor herhaling vatbaar”

Als de covid-toestand het toelaat zal Vlaams-Brabant in het najaar opnieuw 
een “lijfelijk” lotgenotencontact organiseren, met als vooropgezet thema: 
palliatieve zorg. Of/en een wandeling door de bossen rond de abdij van 
Averbode, met als toetje een ijsje in de “lekdreef”, zoals een deelneemster 
suggereerde?

Roger

REGIO NIEUWS O. & W. VLAANDEREN 
CMP Boottocht in Gent op 11 september 2021

Samen met de lotgenoten en partners die de voorbije jaren deelgenomen 
hebben aan onze CMP-boottocht, dat aangeboden werd door de schippers 
van Portus Ganda en de dienst Toerisme van de stad Gent, kijken wij uit naar 
de heropstart van de boottocht. 

In 2019 waren er meer dan 20 boten waarvan de vrijwillige schippers aan alle 
deelnemers een mooie rondvaart bezorgden. Op de meeste boten werden 
we zelfs door de gastheer en zijn partner verwend met een drankje en een 
hapje. De pleziervaarders toonden nog maar eens dat zij een gouden hart 
voor hun medemens hebben. 

Na aankomst kon iedereen tijdens een babbel nog nagenieten van een drank-
je en lekkere belegde broodjes binnen de cafétaria van het zwembad Van 
Eyck. Het was weer terug een aangename dag en de afspraak om dit het 
volgend jaar, in 2020, opnieuw te organiseren werd gemaakt. 

611841_CMPVLA_Nieuwsflash_03-2021_COR_2.indd   52611841_CMPVLA_Nieuwsflash_03-2021_COR_2.indd   52 9/07/21   08:569/07/21   08:56



53

Door de Corona-pandemie kon onze afspraak voor 2020 helaas niet door-
gaan. Nieuwe afspraken werden gemaakt om in 2021 zeker terug de boot-
tocht te organiseren. 

Niemand had verwacht dat wij vandaag wereldwijd nog steeds in de ban 
van de Corona pandemie zouden leven. In mei ll. vernamen wij dat de open 
bootjes op de waterwegen in het centrum van Gent mochten varen. Onze 
hoop groeide terug dat we op 11 september dan toch onze boottocht zouden 
mogen organiseren. Recent hebben we moeten vernemen dat wij de boot-
tocht in september 2021 moeten uitstellen tot in 2022. Dit om reden dat wij, 
als medeorganisator, goed beseffen dat onze deelnemers- lotgenoten bij de 
risicogroep behoren en wij veiligheid en gezondheid vooropstellen. Er zijn 
vandaag nog leden-lotgenoten die wachten op hun 2e vaccinatie tegen coro-
na. De meeste binnenschippers varen met een plezierjacht die een gesloten 
kajuit, hun eigen leefruimte, heeft en een kleiner open achterdek waarop wij 
mogen plaats nemen. Wij kunnen daardoor geen voldoende afstand onder 
mekaar garanderen en zetten alles in voor de veiligheid van iedereen. 

Wij hadden het natuurlijk heel graag anders gezien maar maken nu al een 
afspraak om op de 2e zaterdag van september 2022 mekaar terug te mogen 
verwelkomen tijdens de plezierrondvaart in Gent. 

Uw regioverantwoordelijken voor Oost - & West-Vlaanderen, Marijke, Nicky, 
Raoul en Lucien, gaan nu alles in het werk stellen om tijdens het najaar toch 
een samenkomst met de lotgenoten te organiseren binnen de 2 regio’s. Wij 
weten dat er behoefte is om mekaar terug te zien en bij te praten. Daar gaan 
wij zeker voor zorgen. De activiteiten zullen aangekondigd worden op onze 
CMP-website: www.cmpvlaanderen.be en via onze Nieuwsbrief die verzon-
den wordt per email. Daarom doen wij een oproep aan de leden-lotgenoten 
die nog geen Nieuwsbrief per email ontvangen hebben om uw eigen 
emailadres of dat van een familielid door te mailen naar ons ledenbeheer 
marijke@cmpvlaanderen.be Zo bent u zeker dat u vanaf nu alle nieuwsberich-
ten van CMP toegestuurd krijgt. 

Hopelijk zien we mekaar vlug terug, 
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GEZONDHEID

8 bewezen voordelen van het mediterraan dieet 
Het mediterrane dieet is al decennialang een van de populairste en gezond-
ste voedingskeuzes, en wordt geadviseerd door diëtisten en gezondheids-
organisaties wereldwijd. Dit artikel bespreekt de voedingsmiddelen en de 
voordelen van het mediterraan dieet.

Wat is een mediterraan dieet?
Het mediterraan dieet is gebaseerd op de traditionele keuken van de me-
diterrane gebieden, zoals Griekenland, Spanje, Zuid-Italië en Zuid-Frankrijk.

Het werd populair toen onderzoekers merkten dat mensen aan de Middel-
landse Zee significant minder hartziekten hadden en een hogere levens-
verwachting. Het hoge gehalte aan antioxidanten, vitaminen, mineralen, 
vezels en onverzadigde vetzuren is namelijk een krachtig hulpmiddel om 
ziekten te voorkomen.

Ingrediënten van een gezond mediterraan dieet

Rijkelijk te consumeren:

o Groenten (alle soorten, gekookt of vers, meestal seizoensgebonden)
o Fruit (alle soorten, meestal vers en seizoensgebonden)
o Volle granen en hun producten (rijst, tarwe, haver, enz.)
o Olijfolie
o Kruiden en specerijen (rozemarijn, tijm, oregano, basilicum, enz.)

Met mate te consumeren:

o Vette vis en zeevruchten (sardines, tonijn, oesters, schelpdieren, enz.)
o Andere plantaardige oliën zoals zonnebloemolie
o Eieren

611841_CMPVLA_Nieuwsflash_03-2021_COR_2.indd   54611841_CMPVLA_Nieuwsflash_03-2021_COR_2.indd   54 9/07/21   08:569/07/21   08:56



55

o Zuivel (kaas en yoghurt)
o Peulvruchten (bonen, erwten, linzen, kikkererwten, enz.)
o Noten en zaden (amandelen, walnoten, cashewnoten, zonnebloempit-

ten, sesamzaad, enz.)
o Gevogelte (kip en kalkoen)

Zo weinig mogelijk te consumeren:

o Rood vlees (varkensvlees, rundvlees, lamsvlees)
o Zoetwaren
o Witte meelproducten

Hoeveel je nu precies mag eten van elk voedingsmiddel is echter een 
bron van onduidelijkheid. Een groep Australische onderzoekers gaf richtlijnen 
voor een gezond mediterraan dieet:

o 3-9 dagelijkse porties groenten
o ½-2 porties fruit per dag
o Tot 8 porties olijfolie per dag
o Tot 13 porties granen per dag (vooral volle granen)
o 2-6 wekelijkse porties vis/zeevruchten
o 2-4 wekelijkse porties eieren en gevogelte
o Maximaal 2 porties rood vlees per week

Wat de macronutriënten betreft, bevat het mediterrane dieet ruwweg:

o 37% van de dagelijkse calorieën in de vorm van vetten
o 43% van de dagelijkse calorieën in de vorm van koolhydraten
o 15% van de dagelijkse calorieën in de vorm van eiwitten[1]

Bewezen gezondheidsvoordelen van het mediterraan dieet

1) Hartziekten

In 2018 publiceerde een groep Italiaanse auteurs een uitgebreid overzicht 
van de gezondheidseffecten van het mediterrane dieet, met 29 meta-ana-
lyses en meer dan 12.800.000 deelnemers. Deelnemers die dit type dieet 
volgen, hadden gemiddeld 33% minder kans op hartziekten en 25% minder 
kans op sterfte door hartziekten.[2]

Een andere grote meta-analyse bij meer dan 500.000 proefpersonen vond 
een 9% lagere sterfte door hartaandoeningen bij mensen die het mediter-
rane dieet volgden.[3]

Een mediterraan dieet zonder calorieën verminderde het risico op hart- en 
vaatziekten met 30% in de bekende klinische proef PREDIMED onder 7447 
Spanjaarden.[4]
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2) Diabetes

De bovengenoemde Italiaanse analyse uit 2018 vond 17% lagere diabetes-
percentages onder aanhangers van een mediterraan dieet.

In een andere meta-analyse van 20 klinische onderzoeken was het mediter-
raan dieet effectiever in het verbeteren van de bloedsuikerspiegel dan kool-
hydraatarme en eiwitrijke diëten.[5]

3) De ziekte van Parkinson en de ziekte van Alzheimer

De ziekte van Parkinson en de ziekte van Alzheimer zijn de meest voorko-
mende neurodegeneratieve ziekten bij ouderen en hebben een ernstige im-
pact op hun levensverwachting en kwaliteit van leven. De Italiaanse analyse 
uit 2018 gaf aan dat volgers van het dieet 13 tot 21% minder neurodegene-
ratieve ziekten hadden.

Een andere meta-analyse van meer dan 500.000 proefpersonen observeerde 
een 13% lagere kans op de ziekte van Parkinson en de ziekte van Alzheimer 
onder volgers van het mediterrane dieet.[6]

4) Preventie van beroertes

In een onderzoek onder meer dan 23.000 proefpersonen hadden vrouwen 
die het best het mediterrane dieet volgden, 22% minder kans op beroertes. 
Dit beschermende effect was echter niet significant bij mannen.[7]

5) Cognitieve achteruitgang

Volgens een onderzoek onder bijna 28.000 mannen wordt een grotere na-
leving van het mediterrane dieet op de lange termijn geassocieerd met een 
25-36% lagere kans op cognitieve stoornissen.[8]

Een studie uit 2016 geeft aan dat een hogere naleving van het mediterrane 
dieet geassocieerd met een betere cognitieve functie en een verminderde 
progressie van cognitieve achteruitgang tot dementie.[9]

6) Depressie

Een uitgebreide analyse van 41 onderzoeken vond een verband tussen een 
mediterraan dieet en een met 33% verlaagde kans op depressies.[10]

7) Preventie van kanker

De Italiaanse meta-analyse uit 2018 constateerde 5-14% lagere kankercij-
fers en sterftecijfers bij een grotere naleving van het mediterrane dieet. De 
resultaten voor specifieke kankertypes waren variabel. Dit type dieet helpt 
mogelijk niet bij het voorkomen van blaas-, endometrium- en eierstokkanker.

In een meta-analyse uit 2017 werd het mediterrane dieet geassocieerd met 
een lagere kans op verschillende soorten kanker, met name colorectale kan-
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ker. Volgens de auteurs van het onderzoek komen de beschermende effec-
ten waarschijnlijk voort uit de verhoogde inname van groenten, fruit en volle 
granen.[11]

8) Gewichtscontrole

Volgens een studie waarin verschillende soorten diëten worden vergeleken, 
kan het volgen van het mediterrane dieet gedurende ten minste een jaar kan 
leiden tot een gewichtsverlies van 4,1-10,1 kg.[12][13]

COPYRIGHT DE GEZONDHEIDSWINKEL© 2021

 * * *

 

Gaat u al eens wandelen, fietsen, lopen, zwemmen, 
enz……….?

Heb je een smartphone dan is de app STRAVA zeker iets voor jou.

Je kan de app gratis downloaden voor IOS-apparaten (Iphone) of Androïd-
apparaten in de Apple Store of bij Google Play.

Met deze App registreer je perfect, je wandelingen, je fietstochten en nog 
vele andere sportieve exploten. Registreren en bijhouden doet de gratis app 
sowieso voor jou. Delen en contacten leggen is ook gratis.

Het gebruik is doodsimpel.

Je opent de app, kiest wat je gaat doen : bvb wandelen, fietsen, enz…. duwt 
op start en je bent vertrokken. 

Pauzeer je onderweg dan duw je effen op de knop pauze en terug op start als 
je terug vertrekt. Als je aankomt druk je op stop en zie je een kaartje.

Hieronder vind je een voorbeeld van een wandeling en eentje van een fiets-
tocht.
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Dit wordt opgeslagen en gevisualiseerd na uw sportieve prestatie. Een po-
tentiële inbreker kan dus niet zien dat je niet thuis bent terwijl je aan het 
sporten bent. 

Vrienden die ook Strava hebben, kunnen, als je dit toelaat, je belonen met 
kudo’s. Omgekeerd kan jij ook vrienden en kennissen belonen met kudo’s.

Als je een betalend abonnement neemt zijn er veel meer mogelijkheden 
maar dit is mijn inziens enkel nodig voor zij die een getrainde atleet willen 
worden en hun sportprestaties tot in detail gevisualiseerd willen zien of zich 
gedetailleerd willen meten met anderen.

In de betalende versie zijn er veel meer mogelijkheden; een voorbeeld:

Beacon: gemoedsrust voor sporters en hun familie en vrienden.

Zet Beacon aan, dan kun je je locatie in real time delen met een vriend, 
partner, ouder, trainer, butler, therapeut, hoogintelligente hond (😊), kortom:
iedereen die zo aardig is je te helpen in een noodgeval.

De uitgebreide mogelijkheden kunnen jullie zelf ontdekken op de website 
van :

www.strava.com maar probeer vooral eerst een tijd lang de gratis versie om 
te kijken of dit wel iets voor jou is. Er is overigens geen verplichting om na 
een bepaalde tijd over te stappen naar een betalende versie.

Wij wensen jou en jouw familie veel plezier en laat ons eens iets weten als 
het jou bevalt.
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ONS KOOKHOEKJE

KRUIDIG-PIKANTE FRUITPAPILLOT
30 min.

Ingrediënten
• Vers fruit (bv. 150 g peer, 
 150 g mango, 150 g aardbeien 
 en 150 g druiven)
• 2 el vloeibare honing
• 5 cm gember
• 1 vanillestokje
• 1 mespuntje kaneel
• Zwarte peper (molen)

Bereiding
• Snij het fruit in stukjes en verdeel over 4 grote vellen aluminiumfolie.
• Rasp de gember en knijp er 2 eetlepels sap uit.
• Splits het vanillestokje en schraap er de zaadjes uit. Voeg ze samen met 

de kaneel bij het gembersap.
• Doe de honing bij het gembersap en verdeel het mengsel over de papil-

lotten. Kruid met zwarte peper en plooi dicht. Laat voldoende ruimte 
rond en boven het fruit, zodat de papillot nog kan zwellen tijdens het 
bakken.

• Schuif 5 à 7 minuten in een op 200 °C voorverwarmde oven.

Voedingswaarde (per portie)
• Energie (Kcal) 113
• Vetten (G) 0
• Koolhydraten (G) 26
• Eiwitten (G) 1
• Koolhydraatporties 2

Dit recept is afkomstig van COLRUYT.BE/LEKKERKOKEN,
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VARIA

Overzicht waar onze Lotgenoten met Multiple Myeloom 
of Waldenström Hulp kunnen vragen. 
 
Bij diagnose
1 Huisdokter
2 Hematoloog
3 Sociale assistente in het ziekenhuis waar de Hematoloog is
4 Lotgenotengroep CMP Vlaanderen (Nederlandstalig) en Mymu (Franstalig)

Bij behandeling in ziekenhuis
5 Hematoloog
6 Verplegenden
7 Sociale Assistente
8 Psycholoog
9 Lotgenotengroep CMP Vlaanderen (Nederlandstalig) en Mymu (Franstalig)

Na behandeling
10 Hematoloog
11 Bij aangesloten Ziekenfonds – Dienst Sociale Assistente
12 Lotgenotengroep CMP Vlaanderen (Nederlandstalig) en Mymu (Franstalig) 

diensten van de Overheid
aanvraag indienen via de Sociale Assistente van Eigen ziekenfonds
13 O.C.M.W. van jouw verblijfplaats, bij financiële problemen door ziekte
14 Agentschap zorg en Gezondheid – aanvraag registratie als mantelzorger
15 Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid – aanvraag tegemoetkoming
16 Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap – Parkeerschijf en 

tegemoetkoming aanvragen
17 FOD Sociale Zekerheid – voor evaluatie van een handicap

Andere organisaties
18 K.O.T.K. (Kom op Tegen Kanker)
19 Stichting tegen Kanker
20 Vlaams patiëntenplatform

(mogelijks is deze lijst niet compleet)
Lijst opgemaakt door een CMP bestuurslid op 01/01/2021

Marijke Foucart
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NOTA VAN ONZE LEDENADMINISTRATIE

OPROEP aan ALLE lotgenoten 
Wij vragen om al jouw adreswijzigingen bij ons de te laten weten bij

- verandering van jouw e-mailadres 

- verhuis

- ander telefoonnummer

- bij overlijden

aan: marijke@cmpvlaanderen.be 

Zo blijven de adressen up-to-date.

Samen voor het leven

Stichting
tegen Kanker
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Contactadressen CMP Vlaanderen vzw

Antwerpen

Wim Koolen (Myeloom)
Bethaniëlei 8
2970 Schilde
Tel.: 03 384 38 93
wim@cmpvlaanderen.be

Jeannot Poelman (Waldenström)
gsm: 0477 43 30 47
jeannot@cmpvlaanderen.be

Etienne Govaerts (Waldenström)
gsm: 0475 30 31 62
etienne@cmpvlaanderen.be

Jan Walschap (Myeloom)
Meikeverstraat 7
2880 Bornem
gsm: 0490 44 12 37
jan@cmpvlaanderen.be

Brabant

Chris De Ronne (Myeloom)
Tel.: 016 40 32 86
chris@cmpvlaanderen.be

Mia Villé (Myeloom)
Tel.: 016 25 07 28
mia@cmpvlaanderen.be

Anne Aertssen (Myeloom)
Broekstraat 7
3390 Tielt-Winge
Tel.: 016 63 52 79
anne@cmpvlaanderen.be

Roger Aertsens (Myeloom)
Maleizenstraat 48
3020 Herent
Tel.: 016 20 14 68
roger@cmpvlaanderen.be 

Sonja Goovaerts (Myeloom)
Baron Eduard Empainlaan 107
2800 Mechelen
Tel.: 015 65 37 32
sonja@cmpvlaanderen.be

611841_CMPVLA_Nieuwsflash_03-2021_COR_2.indd   62611841_CMPVLA_Nieuwsflash_03-2021_COR_2.indd   62 9/07/21   08:569/07/21   08:56



63

Nicky De Boever (Waldenström)
Bakkereel 30
9600 Ronse
Tel: 0470 09 30 23
nicky@cmpvlaanderen.be

Limburg

Willy Schepers (wildgroei vzw)
Vandermarckestraat 30
3560 Lummen
Tel.: 013 52 30 92
willy@cmpvlaanderen.be

Oost- en West-Vlaanderen

cmp.regiovlaanderen@gmail.com

Marijke Foucart (Myeloom)
Tel.: 09 324 09 31
marijke@cmpvlaanderen.be

Raoul Van Gaever (Waldenström)
Goedlevenstraat 199 
9041 Oostakker 
Tel.: 0478 40 40 15
raoul@cmpvlaanderen.be

Webmaster  

webmaster@cmpvlaanderen.be

611841_CMPVLA_Nieuwsflash_03-2021_COR_2.indd   63611841_CMPVLA_Nieuwsflash_03-2021_COR_2.indd   63 9/07/21   08:569/07/21   08:56



64

Informatie en verantwoordelijke uitgever:
CMP Vlaanderen vzw
Jeannot Poelman
Boordeken 4
2980 Zoersel
Tel.: 0477 43 30 47
jeannot@cmpvlaanderen.be

www.cmpvlaanderen.be

CMP vzw
Boordeken 4
2980 Zoersel
Ondernemingsnr.: 860 749 987

Bankrekening ARGENTA
IBAN: BE82 9734 0606 4868

BIC: ARSPBE22

Giften worden in dank aanvaard
Elke gift gelijk aan of groter dan 40 geeft recht op 

belastingvermindering en u zal jaarlijks een fi scaal attest ontvangen.
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