Deel 3: CM als gezondheidsfonds

In deel 3 wil CM vooreerst de boodschap geven dat ze méér is dan een verzekeraar tegen de risico’s van ziekte
en arbeidsongeschiktheid. Als gezondheidsfonds neemt CM verschillende initiatieven om een kwaliteitsvolle en
toegankelijke gezondheidszorg te garanderen en probeert ze mensen wegwijs te maken in gezondheid en gezondheidszorg. Ook organiseert CM allerhande acties en campagnes om mensen te helpen gezonder in het leven te staan,
activiteiten waarin vrijwilligers zich kunnen ontplooien, …
Deel 3 van dit activiteitenverslag voorziet daarom een overzicht van nationale onderzoeken en campagnes, al dan niet
met uitlopers in de regionale ziekenfondsen. Los van deze nationale initiatieven, organiseren de regionale ziekenfondsen
lokaal ook zelf activiteiten die nauw aansluiten bij de noden en interesses van hun leden. Ook verschillende diensten
en departementen namen initiatieven die de missie van CM als gezondheidsfonds mee waarmaken. Deze worden ook
in dit gedeelte samengevat. Vervolgens wordt ook een overzicht gegeven van de samenwerking tussen CM en haar
bewegingen in 2019 en van de acties die de bewegingen organiseerden. Ten slotte focust dit gedeelte op de rol die CM
internationaal vervult. Elk van de beschreven activiteiten kadert binnen de opdracht van CM als gezondheidsfonds.
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Nationale onderzoeken en campagnes van CM

1. Actie patiëntenrechten 2019: het recht op een vertrouwenspersoon en een vertegenwoordiger
CM draagt de rechten van de patiënt hoog in het vaandel. Elk jaar zetten CM, Samana en Altéo één recht in de kijker op 18
april, de Europese dag van de patiëntenrechten. In 2019 was dat het recht op ondersteuning door een vertrouwenspersoon
en het recht op het aanduiden van een vertegenwoordiger.

a) Onderzoek

In aanloop naar 18 april werd een oproep gedaan naar patiënten om hun ervaringen met deze twee rollen te delen.
Een vertrouwenspersoon meenemen naar een consultatie wordt als positief ervaren. Met twee hoor je meer en kan alles
beter onthouden worden. Een vertrouwenspersoon kan er ook voor zorgen dat alle informatie correct begrepen wordt,
door eventuele negatieve interpretaties van de patiënt achteraf te nuanceren. Doordat je met twee bent om vragen te
stellen, verhoogt nog eens de kans dat alles goed begrepen wordt. Tot slot biedt het niet alleen zijn een geruststelling en
steun. Een vertrouwenspersoon meenemen op consultatie kan zo bijdragen tot een betere opvolging van de ziekte en het
goed toepassen van de behandeling.
De taak van een vertegenwoordiger is zwaar: een beslissing moeten nemen over het verdere leven of zelf over leven en
dood van een naaste ligt emotioneel gezien bijzonder moeilijk. Nog moeilijker wordt het wanneer de vertegenwoordiger
er geen idee van heeft wat de persoon zelf zou willen. Daarom is het heel belangrijk om op voorhand met je naaste(n) te
bespreken wat jouw wensen zijn in geval zulke beslissingen genomen moeten worden.
Op basis van deze vaststellingen werden enkele aanbevelingen geformuleerd die er onder andere voor moeten zorgen dat
het recht op een vertrouwenspersoon en het recht op het aanduiden van een vertegenwoordiger beter bekend geraken
en gemakkelijker uitgevoerd kunnen worden.

b) Sensibilisering en concrete acties naar het publiek

In de regio’s werden verschillende acties georganiseerd. Mensen werden actief aangesproken in lokale CM consultatiebureaus en aan ziekenhuizen om hen informatie te verschaffen over de vertrouwenspersoon en de vertegenwoordiger.
Dit werd georganiseerd in samenwerking met CM-vrijwilligers, Samana en Altéo. Er werden bovendien marktacties
opgezet waar zo veel mogelijk in dialoog werd getreden met voorbijgangers. Zo kon men peilen naar wat zij wisten over
beide rollen en kon men hen sensibiliseren over het belang van correcte informatie hierover.

Meer informatie:
• Sigrid Vancorenland, Hervé Avalosse e.a. Actie patiëntenrechten 2019: de vertrouwenspersoon en vertegenwoordiger. In: CM Informatie 276, juni 2019 (https://www.cm.be/media/CM-INFO-NL-276-Patientenrechten_tcm4760116.pdf)
• Met twee naar de arts? Je hebt er recht op. (https://www.cm.be/professioneel/pers/persberichten-2019/met-tweenaar-de-arts)
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Initiatieven van diensten en departementen

1. Jaarverslag Positieve Gezondheid
CM lanceerde op 1 juni 2018 op het symposium ‘Samen voor Positieve
Gezondheid’ de oproep naar partners om toe te treden tot de Stichting/
het netwerk Positieve Gezondheid. Sinds 2018 werden interne en externe
partners bezocht om de doelstellingen van Positieve Gezondheid België
kenbaar te maken. In eerste instantie heeft men vooral geïnvesteerd in
het mogelijk maken van duurzame partnerschappen. Ook werd expertise
opgebouwd in het onderwerp, zowel via literatuurstudie en het bijwonen van congressen als via gesprekken in het werkterrein. Er is gekeken naar de mogelijkheden om onderzoek te faciliteren rond Positieve Gezondheid.
CM nam de boodschap van Positieve Gezondheid mee in zijn communicatie, zowel intern als extern. Intern wordt ingezet
op Positieve Gezondheid vanuit de overtuiging van het belang van een brede visie op gezondheid. Dit komt onder andere
aan bod in gesprekken, presentaties, … Zowel door CM Midden-Vlaanderen als door CM-Limburg werd een netwerk event
georganiseerd rond veerkracht en Positieve Gezondheid. Inhoudelijke consulting wordt aangeboden aan de collega’s van
de regionale ziekenfondsen.
Op het NIC politiek werd beslist dat er een pilootproject zal opgestart worden om een opleiding te organiseren rond de
brede definitie van gezondheid, dit zowel in Vlaanderen als in Wallonië. CM zet ook extern in op bekendmaking en was
onder meer aanwezig op het symposium van CLB – zaadjes voor de toekomst, waarbij Positieve Gezondheid werd gebruikt
als uitgangspunt. De voorzitter van CM heeft het plenair gedeelte afgesloten. In de namiddag werd ook een workshop
gegeven omtrent ‘het andere gesprek’ bij kinderen via Positieve Gezondheid.

Meer informatie:
• www.mijnpositievegezondheid.be

2. Dienst Maatschappelijk Werk en Zorg
a) CM-Mobiel vervoert je veilig naar je bestemming

Sinds 2019 is CM-Mobiel een Vlaamse dienstverlening. Dit wil zeggen dat CM-leden over heel Vlaanderen vervoer kunnen
aanvragen aan dezelfde voorwaarden. Vrijwilligers vervoeren leden naar het ziekenhuis, de huisarts, de tandarts, de
kinesist, … Met deze dienst (zittend en niet-dringend vervoer) versterkt CM de mobiliteit van mindermobiele personen
die omwille van een fysieke en/of psychische kwetsbaarheid zelf niet (meer) met de auto kunnen rijden en geen gebruik
kunnen maken van het openbaar vervoer. Het engagement van de vrijwilligers is goud waard. Zij vervoeren met hun eigen
auto leden naar hun bestemming. Indien nodig, begeleiden vrijwilligers de mensen tot aan de auto en/of verlenen ze
ondersteuning bij het in- en uitstappen. Als CM-lid kan je met een gerust hart je vervoer aanvragen.

Meer informatie:
• https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/thuiszorg/vervoer/cm-mobiel
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b) SPAAK

Soms loopt het spaak met de opvolging van je administratie. Je verliest het overzicht in het opvolgen van je facturen, je
ziet door het bos de bomen niet meer door de stapel ontvangen post, je hebt extra ondersteuning nodig bij het invullen
van persoonlijke documenten, … Een professionele dienst, zoals de dienst Maatschappelijk Werk van CM, maakt de
inschatting of cliënten nood hebben aan deze extra administratieve ondersteuning. Indien het antwoord positief is, verwijst
de professional de client door naar SPAAK. SPAAK steunt op vrijwilligers die administratieve ondersteuning bieden met
het oog op het behoud of het versterken van de zelfredzaamheid en de eigen regie van cliënten. Onder administratieve
ondersteuning verstaan we een klassement uitbouwen, (maandelijkse) opvolging van de administratie, brieven verduidelijken, begeleiding bij een bezoek aan instanties bijvoorbeeld van de huurdersbond, … De hulp kan tijdelijk of structureel
worden aangeboden, afhankelijk van de nood van de client. Vrijwilligers worden omringd met kennis en coaching zodat zij
hun opdracht op maat van de client kunnen uitoefenen.

c) Ondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget (OP PVB)

Met de invoering van de Persoonsvolgende Financiering voor personen met een (vermoeden van) handicap, evolueerde
het beleidsdomein Personen met een handicap naar een nieuwe toeleidingsprocedure die de vermaatschappelijking
van de zorg wil helpen realiseren. De procedure gaat uit van een model van concentrische cirkels die weergeven waar
er ondersteuning kan worden geboden. Op 1 april 2016 ging de ondersteuningsplanning voor persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap van start. Op 1 januari 2017 werd de persoonsvolgende financiering ingevoerd.
Deze evolutie bracht voor de DMW een nieuwe opdracht met zich mee, namelijk de opmaak van het ‘Ondersteuningsplan
Persoonsvolgend Budget’.
Er werd door de DMW intermutualistisch een gezamenlijke DMW-methodiek ontwikkeld voor het opmaken van deze
ondersteuningsplannen, gehanteerd door elk ziekenfonds, waardoor iedere cliënt op eenzelfde kwaliteitsvolle manier
de vraagverheldering kan doorlopen. Het biedt een leidraad om het proces van vraagverheldering op een methodische
en systematische manier aan te pakken. Het vertrekpunt van de DMW-methodiek is de vraag van de cliënt, zijn sterktes,
mogelijkheden en behoeften. De DMW onderzoekt de zorgvraag van de cliënt en bekijkt welke ondersteuningsvormen een
antwoord kunnen bieden op deze vraag. Men gaat er niet meteen vanuit dat de meest intensieve ondersteuningsvormen
noodzakelijk zijn. Een DMW kan op dat vlak een beroep doen op een grondige kennis van de sociale kaart, de organisatie
van de thuiszorg, de ondersteuning van mantelzorgers, de sociale voordelen en tegemoetkomingen en onze expertise op
vlak van begeleiding in langdurige zorgsituaties.
In 2018 werden 1.729 Ondersteuningsplannen PVB ingediend met hulp van een dienst Maatschappelijk Werk van een
ziekenfonds, waarvan 988 door CM. In 2019 nam dat aantal nog toe. Tot en met november 2019 werden reeds 1.797 OP PVB
ingediend met hulp van een dienst Maatschappelijk Werk, waarvan 1.172 OP PVB voor CM.

Meer informatie:
• https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/handicap/pvf/pvb

d) Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)

Vanuit DMW is in 2019 sterk ingezet op Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO), een samenwerkingsverband tussen drie
kernpartners: OCMW, CAW en de diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen. Zij bundelen hun expertise in
een laagdrempelig ‘welzijnsonthaal’ voor elke burger. Dit is niet noodzakelijk één fysiek loket, maar het betekent wel dat
mensen in één onthaalgesprek, dat bij elk van de drie kernpartners op dezelfde manier zou moeten gebeuren, hun verhaal
kunnen doen, niet nodeloos worden doorverwezen en niet telkens opnieuw hun situatie moeten vertellen. In dit onthaalgesprek probeert de hulpverlener via een brede vraagverheldering samen met de cliënt de vragen helder te krijgen en de
verdere mogelijkheden te verkennen.
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De diensten Maatschappelijk Werk van CM zijn als kernpartner in heel wat GBO-projecten actief betrokken en proberen
op die manier doelgroepen te bereiken die vaak onderbeschermd blijven omdat ze hun weg in het zorg- en dienstverleningslandschap niet vinden. Zo werken ze mee aan GBO-projecten die zich richten tot kwetsbare schoolverlaters, mensen
die hun bijdrage voor de zorgkas systematisch niet (kunnen) betalen, kwetsbare zwangere vrouwen, mensen die hun
schoolfacturen niet kunnen betalen, personen die niet kunnen toegeleid worden tot de arbeidsmarkt, … Op die manier
worden mensen met problemen zelf proactief gedetecteerd en kan onderbescherming worden tegengegaan.

Meer informatie:
• https://www.departementwvg.be/welzijn-en-samenleving/gbo

3. Dienst Maatschappelijk Werk (Frans- en Duitstalige CM-ziekenfondsen)

a) Toegangspoort voor chronisch zieken en hun mantelzorgers

De dienst Maatschappelijk Werk van de Frans- en Duitstalige ziekenfondsen behoudt met het Infopunt Chronisch Zieken
één van hun toegangspoorten voor chronisch zieken en hun mantelzorgers voor. Dit infopunt werd in 2013 in overleg
met patiëntenverenigingen opgericht en staat open voor iedereen (CM-lid of niet, mantelzorger of beroepskracht) die
informatie over de rechten van dit doelpubliek en het dienstverleningsaanbod hiervoor zoekt. Het coördinatieteam van de
dienst beheert dit infopunt.
Het infopunt maakt het gemakkelijker om zelfstandig toegang te hebben tot betrouwbare informatie dankzij een webportaal,
infofiches, een agenda en artikels uit En Marche. Dit portaal biedt ook een contactformulier. Binnen de drie werkdagen
na ontvangst van de vraag wordt een antwoord gegeven. Eventueel bieden andere CM-diensten zoals Gezondheidszorg,
Medische directie hierbij ondersteuning. Ook wordt de mogelijkheid van een persoonlijke begeleiding door de dienst
Maatschappelijk Werk voorgesteld voor wie dit wenst.

Meer informatie:
• mc.be/maladie-chronique – maladie.chronique@mc.be

b) Contactpunt voor personen met zelfredzaamheidsverlies en hun mantelzorgers
De dienst “Autonomie & Domicile” richt zich tot personen met zelfredzaamheidsverlies en hun mantelzorgers. De Fransen Duitstalige diensten Maatschappelijk Werk richtten deze dienst op 1 januari 2019 op en deze werd de nieuwe toegangspoort tot CM bij zelfredzaamheidsverlies en voor thuisondersteuning.
De dienst biedt een telefonische permanentie aan om eventuele specifieke vragen te beantwoorden die voortkomen uit
dit zelfredzaamheidsverlies. Zelfredzaamheidsconsulenten staan klaar om deze vragen te behandelen en in functie van
de individuele persoonlijke situatie door te verwijzen naar de bevoegde dienst. Zij vergemakkelijken graag de toegang tot
de informatie en hun opdracht is om voor elke situatie een passende oplossing te vinden (woningaanpassing, verpleging,
gezins- en huishoudhulp, (para)medisch materiaal, levering van maaltijden, …).

Meer informatie:
• mc.be/autonomie
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4. Campagne ‘Komaf met Armoede’
Decenniumdoelen (DCD) is een breed samenwerkingsverband van middenveldorganisaties en heeft als doel de halvering
‘van armoede op 10 jaar tijd’. Ook CM is actief partner in dit samenwerkingsverband. In 2018 startte DCD de campagne
‘Komaf met Armoede’ om armoede op de kaart van de verkiezingen van 2019 te zetten. Het was een uitgebreid traject
gespreid over 2018 en 2019 waarbij de doelen van Decenniumdoelen herwerkt zijn, een dialoog plaatsvond met experten
en met mensen in armoede die uiteindelijk het laatste woord kregen. Het leidde tot 21 realiseerbare voorstellen binnen
7 doelen die in de campagne nadrukkelijk naar voor werden geschoven. De campagne richtte zich op een breed publiek
met advertenties op broodzakken en op trams en bussen. Facebook werd breed gebruikt, berichten werden uitgebreid
gedeeld. En dit alles om armoede op de politieke agenda te zetten.
De campagne besloot met de 12de armoedebarometer. Deze 12de armoedebarometer is meer dan een loutere samenvatting van de armoedecijfers. Ze geeft de Vlaamse en federale regering ook de nodige inspiratie om meer te doen. Dit is
absoluut noodzakelijk, want de armoede is niet gedaald, toont de 12de armoedebarometer. En het is wel degelijk haalbaar
om armoede te bestrijden. De voorstellen vragen soms niet meer middelen, maar vragen vooral herverdeling. Herverdeling
is dan ook het centraal begrip van de campagne.

Meer informatie:
• https://www.decenniumdoelen.be/
• Michel Debruyne. ‘Komaf met Armoede’: een campagne van Decenniumdoelen als een stap vooruit. In: CM Informatie 279, maart 2020 (https://www.cm.be/media/CM-Info-Armoedebeleid_tcm92-65704.pdf)

Gezondheidsbevordering
De dienst Gezondheidsbevordering van VCM werkte in 2019 rond verschillende nationale campagnes, die deels ook in de
regionale ziekenfondsen werden geïmplementeerd.

1. Educatieve projecten
Via de educatieve pakketten motiveert CM tot een gezonde leefstijl van jongs af aan. Deze projecten zijn kwalitatief en
gekend in de onderwijssector. Via de schoolsetting bereikt CM grote groepen om gedragsverandering te realiseren, waaronder ook kwetsbare groepen, en het maakt CM voor scholen zichtbaar als degelijke partner inzake gezondheidsbevordering. De bestaande pakketten ‘De gelukzoekers’, ‘Vlieg erin!’ en ‘Droomzacht’ werden verder bekendgemaakt en
verspreid in 2019.
Het doelpubliek van het educatief pakket De gelukzoekers bestaat uit jongeren uit de tweede graad van het secundair
onderwijs en heeft tot doel om de mentale veerkracht en het geluk van de jongeren te versterken.
Het doelpubliek van het educatief pakket Vlieg erin! bestaat uit kinderen van de derde graad van het basisonderwijs.
Het pakket geeft concreet lesmateriaal om de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te versterken en een positief
klasklimaat te stimuleren.

48

Het educatief pakket Droomzacht is de toegangspoort tot een gezonde slaap bij kleuters uit de tweede en derde
kleuterklas. Er wordt achtergrondinformatie over het thema aangereikt, tips en advies om een gezondheidsbeleid op
school op te zetten om dan uiteindelijk via educatieve spelen ook aan de slag te gaan met kleuters zelf. Gezien het grootste
deel van de slaap thuis doorgaat, wordt ook aandacht geschonken aan de link met de thuisomgeving. In april 2019 is ook
een promoboekje van droomzacht verstuurd naar alle Vlaamse kleuterscholen.
Twee vaste waarden in het aanbod, Aan Tafel en Ben de Bever, kregen in 2019
een nieuw jasje en werden als ‘Lekker Gezond!’ en ‘Ben de Bever’ voorgesteld aan de scholen.
Met het educatief pakket Ben de Bever wil CM kinderen van het eerste tot
en met het derde leerjaar op een speelse manier aanzetten tot een goede
mondhygiëne. Ze worden gestimuleerd om goed te poetsen, regelmatig op
controle te gaan bij de tandarts en tandvriendelijk te eten. Het ondersteunend
materiaal bestaat uit een didactisch pakket met lessuggesties en tal van
opdrachten, een serious game1, een lied, een instructievideo en enkele extra’s
zoals een tandenborstel, beker, tandpasta. Het geheel is aangepast aan de
leerdoelen van het lager onderwijs, waarbij ook de belevingswereld van de
kinderen centraal staat en de focus ligt op ervaringsgericht onderwijs.
Lekker Gezond! is een educatief pakket over gezonde voeding en bevat lessuggesties per graad en per thema. Zo leren
de kinderen bij over de voedingsdriehoek, de verschillende eetmomenten, boodschappen doen en reclame. Deze lessuggesties zijn een concrete toepassing van de leerlijn voeding voor het lager onderwijs. Het pakket, dat digitaal is, kwam
tot stand als een samenwerking van CM met het Vlaams Instituut Gezond Leven en het voedingsinformatiecentrum NICE.
Naast het pakket biedt CM ook gratis extra materiaal aan zoals brooddozen, placemats en posters.
In 2019 stuurde CM ook nieuwsbrieven naar scholen met telkens een gezondheidsthema (vb. slaap, gevoel van drukte en
mondhygiëne) dat werd uitgelicht.
In oktober stond CM op de EDUCdays, een nationaal educatief evenement dat zich richt tot het kleuter-, lager en secundair
onderwijs en andere educatieve professionals.
De regionale ziekenfondsen werkten in 2019 actief mee aan de bekendmaking en verspreiding van de educatieve
pakketten. Afhankelijk van het doelpubliek werd voornamelijk gepromoot bij directies en leerkrachten van basis- of
secundaire scholen en bij intermediairen. Dit gebeurde onder meer door algemene en meer gerichte mailings, alsook via
directe contacten (vb. op beurzen of klasbezoeken, lokaal onderwijsplatform). Een aantal ziekenfondsen voorzag ook een
of meerdere specifieke initiatieven zoals een spelvoormiddag of workshop voor leerkrachten, infosessies voor een ruim
publiek, een aangepast pakket ‘Vlieg erin!’ voor kansengroepen en twee workshops voor 6 tot 12-jarigen in een opvangcentrum voor asielzoekers.
In het najaar van 2019 startte ook een reeks van provinciale studiedagen voor scholen. Dit onder andere om kennis
te maken met de twee nieuwe pakketten en daarnaast ook uit te wisselen met andere leerkrachten over gezondheid.
Intussen gingen, verspreid over Vlaanderen, al zes studiedagen door.

Meer informatie:
• www.cm.be/professioneel/scholen

1

Serious games zijn games die naast een entertainment doel ook een educatief doel hebben.
49

2. Tandencampagnes
a) Tandencampagne naar kleuters

Kinderen die als peuter/kleuter regelmatig naar de tandarts gaan, hebben minder cariës
dan kinderen die enkel naar de tandarts gebracht worden omwille van problemen2.
Kinderen gaan dan ook best vanaf de leeftijd van 2 à 3 jaar voor een preventief mondonderzoek naar de tandarts om zo op een aangename manier vertrouwd te geraken
met de tandarts en haar/zijn kabinet. Bovendien is het de gelegenheid om aan ouders
en kinderen individueel voedings- en mondhygiëneadvies te geven en kan eventuele
cariës in een vroeg stadium gedetecteerd en zo nodig behandeld worden. Want ook
aangetaste melktanden moeten wel degelijk behandeld worden.
Omdat uit onderzoek in Vlaanderen gebleken is dat vooral laaggeschoolden, ouders die zelf geen recent tandartsbezoek
hebben gehad en ouders van eerstgeboren kinderen aangemoedigd moeten worden om met hun kinderen al op jonge
leeftijd naar de tandarts te gaan voor een preventief mondonderzoek3, stuurde CM naar 20.000 3-jarige CM-leden die nog
nooit naar de tandarts gingen een brief en een leuk educatief werkboekje met het Lanterfantje in de hoofdrol.
Omdat er, zeker bij preventieve tandzorg, sprake is van gezondheidsongelijkheden, waren er extra inspanningen voor
kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Als extra motivatie ontvingen CM-leden met recht op de verhoogde tegemoetkoming ook enkele tandenpoetsattributen zoals een tandenborstel. CM werkte verder nog samen met verschillende organisaties die zich richten naar kwetsbare gezinnen waardoor deze samen 10.000 tandenpoetspakketjes (educatief boekje
en tandenpoetsattributen) konden uitdelen aan hun gezinnen. Via deze weg probeert CM in te zetten op de gezondheid
van de meest kwetsbaren.

Meer informatie:
• www.cm.be/Lanterfantje

b) Tandencampagne naar lagereschoolkinderen

Uit CM-cijfers bleek dat slecht de helft van de Vlaamse kinderen in 2018 bij de tandarts langsging voor een preventief tandonderzoek. Bij kinderen uit kwetsbare gezinnen is de score nog slechter. Nauwelijks de helft van de 5 tot 14-jarigen komt
aan één preventief tandartsbezoek, terwijl twee controles per jaar vanaf het eerste tandje aangewezen zijn. Bovendien
is er op tien jaar tijd nauwelijks verbetering vastgesteld. Als kinderen al naar de tandarts gaan, is het vaak niet te best
gesteld met hun gebit. Een kind op de vijf liet in 2018 minstens één gaatje vullen en bij bijna een op de tien moest de
tandarts minstens één tand trekken.
Vanuit deze vaststellingen trok CM bij het begin van het schooljaar 2019-2020 voluit de kaart van preventie en wilde het, als
gezondheidsfonds, met een grootschalige campagne de mondhygiëne bij kinderen en jongeren verbeteren. Alle zesjarige
CM-leden kregen in september een sticker van Ben de Bever in de bus met daarop een QR-code aan de hand waarvan ze
naar het tandenpoetslied konden luisteren. De speciale Ben de Bever-beat leert kinderen de beste techniek aan om hun
tanden te schrobben.

2

Scottish Intercollegiate Guidelines Network (2005). Prevention and management of dental decay in the pre-school child. A national clinical guideline.

3

Leroy R, Bogaerts K, Hoppenbrouwers K, Martens LC, Declerck D. (2010). A prospective study on dental attendance in pre-school children.
Community Dent Oral Epidemiol, Submitted.
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Sinds 2019 kunnen kinderen via de website ook een online serious game spelen over mondhygiëne met Ben de Bever in de
hoofdrol. In dit educatief spel leren kinderen op een ludieke manier hoe ze beter zorg kunnen dragen voor hun gebit, hoe
ze het best de tanden poetsen en problemen hierbij kunnen oplossen.

Meer informatie:
• www.bendebever.be
• Nauwelijks helft van de kinderen gaat naar tandarts (https://www.cm.be/professioneel/pers/persberichten-2019/
nauwelijks-helft-van-de-kinderen-gaat-naar-tandarts)

3. Gezin
Het doel van de werkgroep gezin is het garanderen en uitbouwen van een kwalitatief gezamenlijk (VCM) aanbod van
gezondheidsbevordering naar gezinnen. De werkgroepleden zorgen voor de coördinatie en bewaken de inhoud en
kwaliteit van de verschillende gezondheidsbevordende acties in heel Vlaanderen. Regionaal worden deze projecten
geïmplementeerd.

a) Babymassage

Het eerste levensjaar is belangrijk voor de ontwikkeling van baby’tjes, zowel op psychologisch als op motorisch vlak.
Het is tijdens deze periode dat een vorm van basisvertrouwen wordt gecreëerd via een verbondenheid tussen de baby en
de ouders. Huidcontact is hierbij belangrijk. Daarenboven vinden baby’tjes het heerlijk om aangeraakt te worden. Babymassage is een natuurlijke, prettige en gemakkelijke vorm van lichamelijk contact met de baby.
In 2019 organiseerden de regionale ziekenfondsen in het totaal 714 workshops babymassage voor (groot)ouders en hun
jonge (klein)kinderen (6 weken tot 6 maanden oud) om het huidcontact met de baby’s te faciliteren en massage skills aan
te leren. Daarnaast verspreidden zij ook flyers en affiches over het initiatief. Deze babymassage-sessies gebeuren in
samenwerking met Kind en Preventie en soms met Huizen van het Kind. Er zijn babymassages met of zonder ontmoeting.
Meestal is een vrijwilliger van Kind en Preventie aanwezig om de ouders te onthalen en de lesgever (meestal kinesist of
vroedvrouw) te ondersteunen. Er waren ook initiatieven naar kansengroepen.

b) Peuters in actie

De workshop ‘Peuters in actie’ is een doe-sessie voor (groot)
ouders met concrete beweegtips en spelimpulsen om het
bewegen en samenspelen met hun peuter (1 tot 3 jaar) te
bevorderen. Alle aangereikte tips en impulsen zijn eenvoudig
en makkelijk uit te voeren in de huiskamer en vereisen geen
specifiek materiaal of specifieke vaardigheden. Op die manier
wil CM (groot)ouders vooral bewust maken van het feit dat
bewegen en spelen geen inspanning hoeft te zijn, maar een
gezellig moment samen met de (klein)kinderen waarbij ook de
band met het kind versterkt wordt.
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In 2019 organiseerden de regionale ziekenfondsen 103 workshops voor (groot)ouders en hun jonge (klein)kinderen, en in
één regio ook voor onthaalouders. Daarnaast verspreidden zij ook flyers en affiches over het initiatief. Voor de workshops
is vaak samengewerkt met Kind en Preventie, lokaal soms ook met andere externe partners zoals de bibliotheek of de
Huizen van het Kind.

c) Droomzacht (slaapwel-campagne)

Met het overkoepelend project ‘Droomzacht’ wil CM slaaphygiëne van kinderen, en dan vooral kleuters van 3 tot 6 jaar
bevorderen. Het project bestaat uit een educatief spel, structuurkaartjes, het slaapwel-spel, vingerpopjes, een doe-boekje
en workshops. De structuurkaartjes worden verspreid via de consultatiebureaus van Kind en Preventie. De workshops
worden op vraag nog ingepland via de regionale ziekenfondsen.

d) HospiAvontuur

HospiAvontuur is een serious game voor kinderen van 4 tot 6 jaar,
en dan voornamelijk kinderen die een heelkundige ingreep moeten
ondergaan. In het spel waarmee ze zich kunnen voorbereiden op een
ziekenhuisbezoek, neemt de Hospi Koe de kinderen mee op avontuur.
Al spelend maken ze kennis met het hele traject, van de voorbereiding
thuis tot het ontslag uit het ziekenhuis. Ze maken hun koffertje (met
knuffel), leren dat ze nuchter moeten zijn, racen naar het ziekenhuis,
zoeken hun weg in het ziekenhuis, maken kennis met de anesthesist,
mogen elektroden plakken en verwijderen en zwaaien het ziekenhuisteam uit. En dat alles in een halfuurtje. Met dit game wil CM angst
reduceren en de bekendheid van ziekenhuisomgeving bevorderen.
HospiAvontuur is ontwikkeld door de Hogeschool PXL en het Jessa Ziekenhuis in samenwerking met CM en kan gratis
bekomen worden via Appstore of Google Play.

Meer informatie:
• https://www.cm.be/gezond-leven/kind/naar-het-ziekenhuis/hospiavontuur

4. Teleblok
a) Chatservice Teleblok

Tijdens de blokperiode piekt de stress bij studenten. Een goed netwerk is op dat moment nodig om je gesteund te voelen
en het goed te kunnen volhouden. Studenten of mensen uit hun omgeving kunnen tijdens de examenperiode van januari
en mei/juni terecht bij Teleblok voor een gratis en anonieme chat bemand door vrijwilligers.
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b) Concrete tips voor studenten
Omgaan met stress
In aanloop naar de examenperiode van januari, onderzocht Teleblok bij meer dan 2.000 studenten hoe zij omgaan met
stress tijdens de examenperiode. Hieruit bleek dat bijna negen studenten op tien soms tot voortdurend momenten ervaren
waarop ze zich niet goed in hun vel voelen, voornamelijk als gevolg van stress. Op zich hoeft stress geen probleem te zijn
en kan het zelfs helpen om beter te presteren. Maar wanneer stress gaat wegen op het welzijn, dan is het effect negatief.
Langdurige stress vermoeit het lichaam, zorgt voor een verminderde eetlust en maakt meer vatbaar voor ziektes.
Elke student gaat op zijn eigen manier om met de stress, bijvoorbeeld door op zoek te gaan naar passieve of actieve
ontspanning (muziek luisteren, sporten, opruimen, …) of door medestudenten of vrienden op te zoeken. 17% weet echter
niet wat te doen bij stress, 13% weet niet bij wie hij terechtkan voor mentale steun en meer dan 10% neemt medicatie om
de stress te lijf te gaan. En heel wat studenten vinden het niet evident om zelf te vertellen over zorgen, stress of twijfels.
Nochtans helpt praten om negatieve emoties tijdens de examenperiode te lijf te gaan. Medicatie, zeker zonder doktersadvies, is af te raden. Het kan misschien kortstondig een aantal symptomen onderdrukken, maar verandert niets aan
de oorzaak van stress. Bovendien heeft dergelijke medicatie heel wat negatieve effecten die de slaagkansen onderuit
kunnen halen.
Ter ondersteuning van de studenten, zette Teleblok een aantal concrete tips op een rijtje om stress te lijf te gaan.
Examens plannen
Nog in 2019 onderzocht Teleblok bij ruim 800 studenten hoe zij de examens voorbereiden. Hieruit bleek dat ruim drie kwart
van de studenten, elk op zijn eigen manier, een studieplanning opmaakt en ook dat een goede planning invloed heeft op de
resultaten en op het gemoed tijdens de examenperiode.
Plannen is niet altijd eenvoudig en is ook een leerproces. 35% van de studenten geeft aan dat het moeilijk in te schatten
is hoeveel tijd het kost om iets te leren. Daarom is het belangrijk de planning regelmatig te evalueren en bij te sturen, en
zeker niet te snel op te geven.
Een belangrijk voordeel van een planning is dat het minder leidt tot uitstelgedrag. Dit heeft niet alleen een impact op de
resultaten, maar ook op het moreel van de student. Wie uitstelt, heeft het gevoel tijd te verspillen, verwijt zichzelf dat hij
vroeger had moeten beginnen en is sneller afgeleid. Het zorgt voor stress en schuldgevoel, gevolgd door onzekerheid,
paniek en teleurstelling. Wie niet uitstelt, voelt zich gemotiveerder, zelfs als hij achter staat op schema. De productiviteit
ligt een stuk hoger. Studenten die tijdens de blokperiode werk maken van hun planning, zijn achteraf veel vaker tevreden
over hun examenresultaat.
Niet alleen de manier waarop studenten ermee omgaan, ook het tijdstip waarop ze een planning opstellen, is belangrijk.
Eén maand voor de start van de examens is ideaal. Bijna twee derde van alle studenten die ermee werkt, houdt zich
daaraan.
Ter ondersteuning van de studenten, zette Teleblok een aantal concrete planningtips op een rijtje en werden 15.000
examenplanners uitgedeeld via hogescholen en universiteiten.

Meer informatie:
• Examens doen één student op de tien naar medicatie grijpen (https://www.cm.be/professioneel/pers/
persberichten-2019/examens-doen-een-student-op-de-tien-naar-medicatie-grijpen)
• Examenplanning zorgt voor betere resultaten (https://www.cm.be/professioneel/pers/persberichten-2019/
examenplanning-zorgt-voor-betere-resultaten)
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c) Blokpunten

Het samen studeren met andere studenten heeft voordelen bij het blokken. Enerzijds helpt het sociale contact om uit
het blokisolement te komen en biedt het de gelegenheid om samen te ontspannen en bij elkaar te ventileren. Anderzijds
kan het studenten ook helpen om geconcentreerd te blokken en samen de leerstof goed te begrijpen. Daarom stimuleert
Teleblok samen studeren door de vele blokpunten in Vlaanderen bekend te maken en te ondersteunen met materialen.
Deze materialen vullen de werking van een blokpunt aan en stimuleren vooral het samen ontspannen, ventileren en het
gemeenschappelijkheidsgevoel.
De regionale CM-collega’s helpen bij het netwerken (stuvo,
JAC, blokpunten …), het bekend maken van Teleblok en het
verspreiden van de materialen. In een aantal regio’s werd,
in nauwe samenwerking met een externe partner, een eigen
blokpunt georganiseerd. In alle regio’s worden contacten
onderhouden met externe partners in het hoger onderwijs om
alle onderdelen van Teleblok bekend te maken en de materialen te promoten.
In alle ziekenfondsen zijn ook wervingsacties voor nieuwe vrijwilligers georganiseerd met extra aandacht voor de
provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant. De medewerkers kregen hiervoor flyers, affiches en screens
ter beschikking. Daarnaast hielpen zij mee bij het inplannen van de infoavonden voor nieuwe vrijwilligers die doorgingen
in Schaarbeek, Gent, Antwerpen en Leuven.

Meer informatie:
• www.Teleblok.be

5. Gehoorbescherming
CM wil meer bewustzijn creëren rond de schadelijke gevolgen van te luide muziek en hoe deze voorkomen kunnen worden.
Daarom deelde CM ook in 2019 op diverse festivals oordoppen uit en zijn aan heel wat andere evenementen waar luide
muziek wordt gespeeld gratis sets oordopjes bezorgd.
Vooral op festivals, lokale fuiven en andere muziekevents deelden de regionale ziekenfondsen de oordopjes uit met de
mobiele teams van zowel personeelsleden, jobstudenten als vrijwilligers. Sommige ziekenfondsen richtten zich ook tot
jeugdverenigingen, jeugdhuizen, studentenclubs en organisatoren van after work party’s. Voor de andere locaties voorzagen ze met de oordopjes ook nog een pakket met promomateriaal.
Aangezien oordopjes niet bruikbaar zijn voor kinderen van 2 jaar tot en met 11 jaar, stelden enkele regionale ziekenfondsen (tegen een waarborg) kinderhoofdtelefoons ter beschikking van kinderen. Dit concept werd voornamelijk ingezet
op (gezins)festivals.
In Oost-Vlaanderen is in 2019 in samenwerking met UGent bij de organisatoren van fuiven en festivals onderzoek gedaan
naar de kennis van de decibelwetgeving, het toepassen van deze wetgeving in de praktijk en de kennis van jongeren over
de gevaren van langdurige blootstelling aan elektronisch versterkte muziek. Uit de resultaten blijkt dat heel wat organisatoren zich niet aan de regelgeving houden. De meerderheid geeft ook aan de wetgeving niet te kennen, al zeggen ze wel
bereid te zijn de regels toe te passen en achten ze dit ook haalbaar. Een verontrustende vaststelling is nog dat jongeren
niet meteen wakker blijken te liggen van geluidsoverlast. Vier op de vijf beschouwen lawaai niet als problematisch en
vinden gehoorbescherming niet belangrijk. Meer dan 90% draagt zelfs geen gehoorbescherming. Nochtans geeft 65% van
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deze jongeren aan ooit al oorsuizen ervaren te hebben na blootstelling aan luide muziek. Aan dit onderzoek was ook een
concrete sensibiliseringsactie naar organisatoren en gemeentebesturen gekoppeld.

Meer informatie:
• https://www.cm.be/iets-zachter-even-straf#59027
• Drie kwart muziekevenementen overschrijdt geluidsnormen (https://www.cm.be/professioneel/pers/
persberichten-2019/drie-kwart-muziekevenementen-overschrijdt-geluidsnormen)

6. Gezond op het werk
De Vlaming bevindt zich een groot deel van zijn tijd op het werk. Daarom zet CM met een specifiek aanbod ook in op
gezondheid binnen deze setting. De resultaten van dit aanbod zijn productie van gezondheid, een positieve benadering
van brede gezondheid, bewustmaking en gedragsverandering en de versterking van het reeds bestaande B2B aanbod.
Het aanbod zelf bestaat uit twee kernonderdelen en zet in op vier gezondheidsthema’s (mentaal welzijn, voeding, slaap,
beweging):
• Gezondheidsacademie: dit is een laagdrempelig aanbod bestaande uit infosessies, workshops of trainingen.
• Gezondheidsplan: dit is een aanbod dat inzet op het gezondheidsbeleid van een organisatie (bedrijf). Hierbij wordt
het totaaloverzicht gemaakt om dan te bekijken welke concrete aanpassingen gedaan kunnen worden om zo
meer gezondheid te bewerkstelligen.

Meer informatie:
• https://www.cm.be/professioneel/ondernemingen/gezond-op-het-werk

7. 30-30
30-30 is een groene beweegcampagne die het resultaat is van een samenwerking tussen Bos+ en CM. De campagne wil
mensen uitdagen om dagelijks te bewegen en probeert iedereen 30 dagen lang 30 minuten per dag te laten bewegen in
het groen. Verder wil 30-30 zoveel mogelijk bomen in het 30-30-bos en de gezondheidsvoordelen van bewegen in het groen
promoten.
In 2019 is de campagne uitgerold in alle Vlaamse CM-ziekenfondsen, die de actie bekend maakten via flyers en mail, en in
totaal 13 regionale acties organiseerden zowel voor het brede publiek, voor de leden van de bewegingen als voor het eigen
personeel. Het ging onder meer om wandelingen (gewone, gezondheids- en balanswandelingen), (gezins)fietstochten, een
sportreeks en een heuse stappenclash tussen CM-personeel met een gezond ontbijt als beloning voor het winnende team!

Meer informatie:
• www.30-30.be
• Beter slapen? Beweeg in het groen (https://www.cm.be/professioneel/pers/persberichten-2019/
beter-slapen-beweeg-in-het-groen)
• Duizenden Vlamingen bewegen 30 dagen 30 minuten in het groen (https://www.cm.be/professioneel/pers/
persberichten-2019/duizenden-vlamingen-bewegen-30-dagen-30-minuten-in-het-groen)
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8. Ouders achter de schermen
Het leven als ouder is vaak druk, druk, druk, ook al vindt het vaak achter de schermen plaats. Er is ook geen kant en klare
oplossing om die druk weg te nemen. Daarom implementeerde CM in 2019 ‘ouders achter de schermen’, een campagne
die inzet op de mentale gezondheid bij jonge ouders en een waaier aan tips geeft die kunnen helpen om te leren omgaan
met tijdsdruk en sociale druk.
In samenwerking met experten zijn in de regionale ziekenfondsen in 2019 al een aantal brunchsessies en infosessies
georganiseerd om beter om te gaan met (tijds)druk en sociale verwachtingen. Thema’s die aan bod kwamen waren onder
meer ‘Stress en veerkracht bij jonge ouders’, ‘Hoe maak je tijd voor wat voor jou essentieel is?’, ‘Communicatie met effect’,
‘Assertief grenzen trekken’, en ‘Help, ik ben niet perfect!’.
Ten slotte wil CM ook kortstondige ontmoetingen tussen ouders stimuleren
omdat deze een groot verschil maken bij de ervaring van druk. In samenwerking
met Dr. Naomi Geens is ‘Meer dan koffieklets’ uitgewerkt, ter ondersteuning
van organisaties waar veel ouders samenkomen (vb. scholen, kinderdagverblijven, sportclubs,…) om de ontmoetingen tussen ouders op te starten. Het
uiteindelijke doel is om mensen elkaar echt te laten ontmoeten en leren kennen
ter bevordering van sociale steun en sociale cohesie.
Er werden ook in enkel regio’s publieksacties georganiseerd waarbij collega’s
en vrijwilligers jonge ouders sensibiliseerden over het thema.

Meer informatie:
• https://www.cm.be/gezond-leven/mentale-fitheid/druk-druk-druk
• https://www.cm.be/ouders-achter-de-schermen
• https://www.cm.be/professioneel/scholen/meer-dan-koffieklets

9. Het oprechte vraagteken .?.
a) Onderzoek bij CM-leden

Een onderzoek bij 5.700 CM-leden (i.sm. UGent) bevestigde het taboe dat bij de Vlaming nog steeds leeft als het gaat om
psychische problemen. Van alle respondenten die in een recent of verder verleden mentale problemen hadden, praatte
slechts 24% hierover met mensen uit de nabije omgeving. Anderen deden dit niet, meestal omdat ze de problemen liever
zelf oplossen (49%) of omdat ze hun omgeving niet willen belasten (48%). Maar ook schaamte (32%) en angst voor reacties
(26%) spelen een rol. Ook de stap naar professionele hulpverlening wordt niet zomaar gezet. 28% geeft aan geen zorgverlener (vb. een huisarts, psycholoog of psychiater) bezocht te hebben. Opnieuw is de voornaamste reden dat mensen
hun problemen liever zelf oplossen (55%). Maar ook angst voor de kostprijs (33%) speelt een rol. 21% zegt niet te weten
waar ze terecht kunnen. Individuen met psychische problemen moeten duidelijk zelf veel drempels overwinnen om de stap
naar de omgeving en/of hulpverlening te zetten.
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b) De campagne

Met haar campagne heeft CM aandacht voor destigmatisering en taboedoorbreking en wil het de hulpverlening dichter
bij de patiënt brengen door in te werken op de barrières. Het ultieme doel is een gedragsverandering waarbij mensen met
psychische problemen wél een beroep doen op hulpverlening, zowel informele (praten met vrienden, collega’s, buren,
familie,..) als, indien nodig, formele (professionele zorg).
Met het overkoepeld concept het ‘Oprechte Vraagteken’ ‘.?.’ wordt in de campagne gefocust op de omgeving, om zo te
benadrukken dat het de opdracht van iedereen is om met de andere een oprecht gesprek aan te gaan.
In het kader van een mediacampagne voor de bekendmaking van het oprechte vraagteken, was er de communicatie via
de pers (online, print, radio, lifestyle magazines en sectorspecifieke magazines). Daarnaast is ook samengewerkt met
influencers. Tijdens verschillende publieksacties deelden CM-vrijwilligers postkaartjes uit met ‘.?.’ en vroegen ze aan de
mensen, bij wijze van sensibilisering, wanneer zij voor het laatst aan iemand oprecht de vraag stelden ‘hoe gaat het met
je ‘.?.’
Aanvullend op de universele preventie-mediacampagne, waren er onder de vorm van infosessies en Cafés Soirées verdiepende regionale acties om in te werken op verschillende determinanten.
• In samenwerking met het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie
(VLESP) en Te Gek!? ontwikkelde CM de infosessie ‘Waarom praten
belangrijk is’ rond het bespreekbaar maken van psychische problemen.
Deze sessie richt zich tot iedereen die er graag wil zijn voor mensen in zijn
omgeving die het psychisch moeilijk hebben, maar die niet goed weten hoe
ze een gesprek hierover kunnen aanpakken.
• Vanuit haar eigen ervaring met psychische problemen, hield Brenda
Froyen enkele interactieve lezingen over de geestelijke gezondheidszorg
(‘Wegwijs in de geestelijke gezondheidszorg’). Hiermee wilde ze een open
klimaat creëren en het debat stimuleren omtrent het taboe en stigma rond
geestelijke gezondheid.
In 2019 organiseerden de regionale ziekenfondsen in totaal al 11 publieksacties, 6 infosessies en 4 café soirées. Naast het
ruime publiek, is in een aantal ziekenfondsen een meer specifieke doelgroep beoogd zoals jonge gezinnen, de omgeving
van mensen die psychisch kwetsbaar zijn en vrijwilligers. In 2020 wordt de implementatie verder gezet in elke provincie.

Meer informatie:
• Rebekka Verniest, Carolien Luypaert et Piet Bracke. Hoe gaat het met u? Een onderzoek bij CM-leden naar de
prevalentie van psychisch lijden en hulpzoekend gedrag. In: CM Informatie 280, juni 2020 (https://www.cm.be/
diensten-en-voordelen/advies-en-informatie/publicaties/cm-informatie).
• Nieuw leesteken tegen taboe psychische problemen (https://www.cm.be/professioneel/pers/persberichten-2019/
nieuw-leesteken-tegen-taboe-psychische-problemen)
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10. Diabetesproject
Met het diabetesproject worden personen met beginnende diabetes gericht aangeschreven om hen te stimuleren te
werken aan een gezond voedingspatroon en voldoende aan lichaamsbeweging te doen, door in te spelen op de determinanten eigen-effectiviteit, sociale omgeving en attitude.
De regionale ziekenfondsen organiseerden verschillende activiteiten zoals cursusreeksen over onder meer gezonde
voeding en beweging, informatiemomenten en workshops. De doelgroep bestond in de eerste plaats uit leden met
beginnende diabetes, al dan niet met hun partner, maar werden vaak uitgebreid naar andere geïnteresseerden. Er was
ook specifieke aandacht voor kwetsbare groepen.

Meer informatie:
• https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/advies-en-informatie/infosessies-en-cursussen/workshop-diabetes.
html?region=94

11. Chlamydia
Chlamydia is de meest vastgestelde seksueel overdraagbare aandoening (soa) en komt vooral bij jongeren voor, maar
velen weten niet dat ze chlamydia hebben, onder meer wegens het uitblijven van klachten. Dit is een probleem omdat
het niet behandelen ernstige complicaties kan veroorzaken. Chlamydia is ook heel besmettelijk. De aandoening is wel
makkelijk te behandelen met antibiotica en doorgeven is eenvoudig te voorkomen door veilig te vrijen.
Daarom voorziet CM, als gezondheidsfonds, sinds 2018, in samenwerking met Sensoa en met steun van Durex een
campagne die zich richt op studenten. Ook in het najaar van 2019 zijn voornamelijk op studentenlocaties, vaak in samenwerking met stuvo’s en studentenkringen, condooms uitgedeeld. Op deze manier wilde CM verder werken rond voorlichting en bewustwording rond seksuele gezondheid.

Meer informatie:
• https://www.cm.be/chlamydia

12. Slaaptherapie
Heel wat mensen kampen met slaapproblemen, soms over een lange periode. Dit kan het functioneren en de levenskwaliteit aantasten. Tegelijk zijn de Belgen nog steeds koploper in het gebruik van geneesmiddelen, waaronder slaapmedicatie, ook al is geweten dat dit, zeker op langere termijn, niet de beste of duurzame oplossing is voor slaapproblemen.
Daarentegen is er wetenschappelijke evidentie dat slaaptherapie wel kan leiden tot betere en meer langdurige resultaten.
Als gezondheidsfonds voorziet CM in initiatieven om de slaapkwaliteit van mensen te verbeteren. Eén ervan is een tegemoetkoming voor de leden in de kosten van slaaptherapie. Uit het onderzoek dat hieraan gekoppeld is, is gebleken dat
deze therapie wel degelijk leidt tot een betere slaap en een verminderd geneesmiddelengebruik.

Meer informatie:
• Rebekka Verniest, Katte Ackaert en Gauthier Vandeleene. Slaaptherapie kan het gebruik van slaapmedicatie
verminderen. In: CM Informatie 278, december 2019 (https://www.cm.be/media/CM-Info-Gezondheidsfonds_
tcm92-63329.pdf).
• Slaaptherapie helpt slechte slapers van slaappil af (https://www.cm.be/professioneel/pers/persberichten-2019/
slaaptherapie-helpt-slechte-slapers-van-slaappil-af)
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13. Betrouwbare gezondheidsinformatie
CM verspreidt betrouwbare en up-to-date gezondheidsinformatie over diverse thema’s. Dit zowel via www.cm.be/gezondleven, www.cm.be/skoebidoe als via folders en brochures. Folders en brochures worden verspreid via rechtstreekse
zendingen, evenementen en in kader van workshops. De informatie wordt via een publicatieplanning jaarlijks nagelezen,
bijgewerkt en aangevuld waar nodig.

Meer informatie:
• www.cm.be/gezond-leven
• www.cm.be/skoebidoe
• www.cm.be/publicaties

Infor Santé

1. Campagne gezonde tanden 2019
In 2019 werkte Infor Santé opnieuw rond tandzorg en tandhygiëne. Concreet werd het materiaal inzake gezondheidsbevordering herdrukt:
• Spelboekje “Phil chez le dentiste” (“Phil bij de tandarts”), ganzenspel;
• Pedagogisch dossier “Phil chez le dentiste”, tandenborstels en bekers (kinderen van 7-9 jaar) ;
• Presentatierek en bladwijzers “Zoé” (ouders van kinderen 3-6 jaar) ;
• “Phil”-diploma (tandartsen).
De campagne liep continu in de scholen en via de diensten voor gezondheidsbevordering op school (PSE).
In 2019 werd ook een nieuwe brochure over gezonde tanden voor iedereen (“Santé dentaire pour tous”) voor het brede
publiek verspreid. Begin mei 2019 werd deze in een postmailing naar de tandartsen gepromoot met een uitnodiging om via
een online formulier voorraden te bestellen voor hun wachtzaal. Hierin werd ook herinnerd aan de beschikbaarheid van
het Phil-promotiemateriaal. 318 tandartsen plaatsten een bestelling (7,5% responsgraad).
Net zoals de vorige jaren organiseerden de regio’s ook in 2019 heel wat acties en animatie. Bij de zorgverleners (tandartsen, kinderartsen, pediatriediensten in de ziekenhuizen, kindercrèches) werd het materiaal verder regelmatig
gepromoot en verspreid.
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Voorbeelden van regionale acties:
• Animatie in de scholen met de diensten voor gezondheidspromotie op school en/of de PMS-centra (workshops
om de tanden te leren poetsen, ganzenspel, spel over suikergehalte, …) en het materiaal werd uitgedeeld aan
alle kinderen.
• Diverse animaties (acties met kinderconsultatiebureaus (Office de la naissance et de l’enfance), Ocarinaspeelpleinwerking, reuzeganzenspel naar aanleiding van de autoloze dag,…).
• Verspreiding van het materiaal bij zorgverleners en gezondheidswerkers uit de regio (tandartsen en tandartspraktijken, leerkrachten, diensten voor gezondheidspromotie op school, PMS-centra, medisch-sociaal werkers
bij de kinderconsultatiebureaus (Office de la naissance et de l’enfance), opvoeders, verpleegkundigen, kinderartsen, medische huizen, studenten, …), meer bepaald bij evenementen die Infor Santé voor dit publiek
organiseerde (vorming, informatiestands, …). Daarnaast werden ook brieven en mails gestuurd voor bestelling
en levering van dit materiaal.
• Animatie in de tandartspraktijken van de ziekenfondsen.
• Terbeschikkingstelling van materiaal aan particulieren.
• Verspreiding van het boekje aan de kinderen op grote evenementen (Landelijk Brussel, fancy fair, rommelmarkten,
de speciale dag om kinderen vertrouwd te maken met het ziekenhuis van UCL Saint Luc met een onderdeel over
tandzorg, …).

© Ocarina Hainaut oriental

Meer informatie:
• https://www.mc.be/mes-avantages/soins-dentaires-dento/conseils/jeux-phil
• https://www.mc.be/mes-avantages/soins-dentaires-dento/conseils/zoe
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2. Welzijnscampagne “Je pense aussi à moi” (“Ik denk ook aan mezelf”) naar aanleiding van
campagne voor psychologisch welzijn, meer bepaald bij ouders
In 2019 werkte Infor Santé verder aan welzijn in het algemeen, maar ook specifiek voor ouders. Concreet werd hiervoor
de site www.jepenseaussiamoi.be aangevuld met tips en oplossingen inzake welzijn en bijdragen van deskundigen.
De communicatie werd voortgezet op de sociale netwerken, met in totaal meer dan 150 posts.
Infor Santé werkte samen met UCLouvain voor een onderzoek over de aanpak van burn-out bij ouders. In die context
vonden meerdere acties plaats:
• Sensibiliseringsacties;
• Persconferentie over burn-out bij ouders in januari 2019;
• Modules voor collectieve aanpak bij ouders met burn-out;
• Organisatie en coördinatie van vorming ten behoeve van beroepskrachten om burn-out bij ouders op te sporen
en aan te pakken.
Alle regio’s gaven gevolg aan de campagne en organiseerden meer bepaald vier cycli van workshops voor ouders die
uitgeput zijn of een burn-out hebben. Net zoals in 2018 konden met deze therapeutische workshops onder leiding van
psychologen meer dan veertig ouders geholpen worden. De workshops duurden twee uur per week en vonden plaats
gedurende acht weken.
Na de sensibiliseringsgolf van de beroepskrachten in 2018, organiseerde en coördineerde Infor Santé twee soorten
vormingen voor beroepskrachten met UCLouvain en het Training Institute for Parental Burn-out.
• Vorming om ouders met problemen op te sporen, gericht naar beroepskrachten en zorgverleners in contact met
ouders of kinderen (psychologen, maatschappelijk werkers, coaches, artsen, …). Er waren in het totaal meer dan
140 deelnemers en 10 opleidingsdata voor alle regio’s samen.
• Vorming over de therapeutische aanpak bij ouders met problemen, gericht naar de zorgverleners (psychologen, maatschappelijk werkers en wie met jonge kinderen werkt, opvoeders, vroedvrouwen, kinderartsen,
huisartsen, ...). Ongeveer veertig beroepskrachten werden opgeleid in vier regio’s.
Het logboekje “Carnets de bord pour parents” werd herdrukt en verspreid. De brochure “Et psy j’allais consulter” (“Als ik
nu eens hulp zou raadplegen”) werd bijgewerkt en gedrukt. Dit boekje beschrijft de wereld van de GGZ en oriënteert de
lezer alvorens hij een eerste afspraak maakt. Dit materiaal is in alle regio’s beschikbaar.
Ten slotte werden verder regionale activiteiten over thema’s zoals welzijn en
ouderschap geprogrammeerd met voordrachten voor het brede publiek en workshops over welzijn.
Voorbeelden van regionale acties:
• Meerdere voordrachten (soms gevolgd door een workshop) voor het
brede publiek over thema’s zoals stress, burn-out en werkhervatting
nadien, emoties, strategieën voor het dagelijks leven, mindfulness “Du
stress au burn-out”, “Se reconstruire après un burn-out”, “Faites de vos
émotions vos alliées”, “Enfin libre d’être soi-même”, “Stratégies pour
mieux vivre le quotidien”, “Cultivez la pleine conscience”4, …

4

Thema’s: ‘Van stress naar burn-out’, ‘Zijn leven heropbouwen na een burn-out’, ‘Word bondgenoot van je emoties’, ‘Eindelijk vrij om zichzelf te zijn’,
‘Strategieën om beter te leven’, ‘Mindfulness aanleren’, …
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• Verspreiding van het materiaal van de programma’s inzake (eigen) welzijn via de interne kanalen (kantoren,
En Marche, sociale netwerksites) en via de partners (planningcentra, wijkgezondheidscentra, zorgverleners,
raadplegingen Office de la Naissance et de l’Enfance, …).
• Allerhande promotie-acties en artikels in de krant en En Marche, op Facebook en per mail.
• Doorverwijzing naar gespecialiseerde hulpverleners in burn-out in bepaalde provincies.
• Workshop inzake zelfzorg “je prends soins de moi” (“Ik zorg voor mezelf”) tijdens de dagen voor invaliden.
• Project inzake geweldloze communicatie (colloquia en vorming voor social profit medewerkers).

Meer informatie:
• https://www.mc.be/la-mc/conseil-aide/infor-sante/jpaam

3. Campagne over voeding
Infor Santé herdrukte en verdeelde het materiaal over voeding voor kinderen van 5 tot 8 jaar:
• Kinderboekje “Club des vitaminés” (spelboekje);
• Educatief pakket “Club des vitaminés”;
• Ganzenspel “Club des Vitaminés”;
• Poster met de voedingsdriehoek;
• Brochure “Les colles des petits allergiques” (“Het mysterie van de allergieën”).
Dit materiaal werd in de regio’s voorgesteld en verspreid in de scholen, bij de diensten voor gezondheidspromotie op
school en de PMS-centra, bij de ouders, beroepskrachten die met kinderen werken (huisartsen, diëtisten, opvoeders en
studenten) en ook in de kindercrèches (op aanvraag).
Bovendien werd een nieuwe brochure voor het brede publiek gemaakt: “Saine
Attitude – Qu’est-ce qu’on mange aujourd’hui” (“Gezonde gewoonte – Wat eten
we vandaag?”). Deze brochure geeft tips voor een evenwichtige voeding. Niet
eenvoudig, zeker niet als voor een hele familie gekookt moet worden. Met deze
tips kunnen “slechte gewoonten” geband worden, meer bepaald door de etiketten
te leren lezen, seizoensproducten te kiezen en te zorgen voor een evenwichtig
samengesteld bord.
Dit materiaal werd op aanvraag opgestuurd, maar werd ook verspreid via andere
kanalen: mailings aan huisartsen en kinderartsen, voorstelling tijdens animatie in
het hoger onderwijs (normaalscholen), systematische verdeling van het boekje
via Kaleido (tegenhanger van Kind en Gezin in de Duitstalige Gemeenschap),
tijdens grote publieksevenementen (Landelijk Brussel , rommelmarkten, …),
tijdens evenementen van Infor Santé voor beroepskrachten die met kinderen
werken (beurzen, vorming, informatiestanden, FRSEL - Fédération Royale Sportive
de l’Enseignement Libre), tijdens de opleiding van Ocarina-verantwoordelijken
(module over gezondheid), …
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Meerdere regio’s stelden animatie over voeding voor waar materiaal werd uitgedeeld (animatie in de consultatieruimten
van Office de la Naissance et de l’Enfance; tijdens sportdagen van de Fédération Royale Sportive de l’Enseignement Libre),
tijdens de opleiding van Ocarina-verantwoordelijken, …
In de regio’s werd ook materiaal gepromoot via de nieuwsbrief en artikels in en Marche.

Meer informatie:
• https://www.mc.be/la-mc/conseil-aide/infor-sante/club_vitamines
• https://www.mc.be/la-mc/conseil-aide/infor-sante/allergies
• https://www.mc.be/la-mc/conseil-aide/infor-sante/thematique/alimentation

4. Geboortecampagne
In 2019 werkte Infor Santé mee aan de campagne “Happy Birth” van MCFG. Naar aanleiding van de lancering van een
nieuwe nieuwsbrief Happy Birth (door de communicatie- en marketingdienst MIC) werd nieuw gezondheidsadvies voor
baby’s uitgewerkt (als aanvulling bij de tips die online werden aangeboden).
Infor Santé nam ook deel aan de stuurgroepen en het overleg en het was de schakel tussen de verschillende werkgroepen
(Infor Santé, MIC, regionale UCP rond geboorte). Het werkte mee aan de voorbereiding van de communicatiecampagne
en de beoordeling ervan en het werkte ook mee aan het congres van de Belgische beroepsvereniging van verloskundigen van België op 26 september 2019 (voorstelling van het materiaal “Happy Birth” en “A vos marques Bébé
débarque”5.)
In 2019 legde Infor Santé ook de laatste hand aan nieuw materiaal
om jonge ouders na de geboorte te begeleiden en zorgde het voor de
promotie van dit materiaal.
• Papieren fiches “A vos marques, Bébé débarque” ;
• Podcasts “A vos marques, Bébé débarque”.
De podcasts werden in mei 2019 online gezet en de promotie startte in
september 2019 meer bepaald met de kits Happy Birth die geboorteconsulenten reeds tijdens de zwangerschap overhandigden, via MC
News en En Marche en via de postmailing naar de Frans- en Duitstalige
gynaecologen. Elke regio promootte de podcasts “A vos marques Bébé
débarque” volgens hun netwerk en contacten met de zorgverleners.
Elke regio bood ook workshops/voordrachten aan voor toekomstige jonge ouders met interne medewerkers (consulenten)
en ook externe (vroedvrouwen, kinderartsen, psychologen, gynaecologen, …) die hieraan ook zelf konden deelnemen:
• Informatieavonden over geboorte en workshops (administratieve formaliteiten, vervoer, verkeersveiligheid, eerste
verzorging van de baby, kleine kwetsuurtjes, kleuterschoolmateriaal, de eerste dagen met de baby, workshop
prenatale strekoefeningen ter voorkoming van pijn en spanning en ter voorbereiding van bekken en perineum
voor de bevalling, workshop met de gymballon om rugpijn door de zwangerschap te voorkomen en te verlichten,
yogaworkshop voor zwangere vrouwen, …);
• Workshop eerste hulp bij kinderen in samenwerking met het Rode Kruis;

5

“Op uw plaatsen, de baby komt eraan!”
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• Deelname aan de Babydays beurs (administratieve informatieverstrekking, adviesverstrekking door CM-ziekenfondsconsulenten maar ook gezondheidstips dankzij de aanwezigheid van een vroedvrouw op de stand, animatie
over verkeersveiligheid, …);
• Deelname aan de dag “Parlons parents” (“Laten we praten, ouders”) met een aanbod van workshops en materiaal in verband met geboorte en ouderschap;
• Voorstelling van podcasts en verdeling van folders “à vos marques, bébé débarque” voor vroedvrouwen in de
verschillende regionale kraamafdelingen;
• Organisatie van een voordracht over medisch begeleide voortplanting in samenwerking met het desbetreffend
centrum van het Grand Hôpital de Charleroi voor koppels met een kinderwens;
• Ontmoeting tijdens de dag van de ziekenfondsconsulenten met een voorstelling van het materiaal en de campagne.

Meer informatie:
• https://www.mc.be/votre-sante/grossesse-naissance

Initiatieven van de regionale ziekenfondsen
Naast de lokale implementatie van nationale campagnes, organiseerde elk regionaal ziekenfonds ook eigen activiteiten.
Hierna volgt een globaal thematisch overzicht (niet-exhaustief). Naast een algemene beschrijving van de doelstelling en
een toelichting van de soorten activiteiten, bevat het overzicht informatie over de doelgroepen van de activiteiten en een
aantal partners waarmee is samengewerkt.

1. Vlaamse regionale ziekenfondsen
a) Mentale veerkracht/geestelijke gezondheid: informeren, sensibiliseren, versterken veerkracht, aandacht voor
GGZ en taboedoorbreking
• Wat? De regionale ziekenfondsen voorzagen ook in 2019 zeer diverse activiteiten gericht op het informeren en
sensibiliseren rond geestelijke gezondheid en rond het versterken van de mentale veerkracht. Een deel van de
acties had ook tot doel om geestelijke gezondheid onder de aandacht te brengen en het taboe rond dit onderwerp
mee te helpen doorbreken.
• Hoe? Heel wat regionale ziekenfondsen organiseerden infoavonden en cursussen rond zelfzorg, rond klachten en
aandoeningen (vb. piekeren en burn-out) en rond technieken om hiermee om te gaan (vb. assertiviteitstraining,
yoga, sociale vaardigheidstraining, mindfulness). Daarnaast organiseerde een ziekenfonds rond het thema
‘veerkracht’ kennissessies voor diverse professionals die voor de uitdaging staan om de veerkracht van hun
doelgroep te versterken, alsook een symposium. Ook werd in de regionale ziekenfondsen aandacht besteed aan
het onder de aandacht brengen van geestelijke gezondheid bij het personeel (o.a. op 10 oktober, de werelddag
GGZ).
• Doelgroepen? De activiteiten richtten zich zowel tot de algemene bevolking als tot meer specifieke doelgroepen
zoals mensen met een chronische aandoening, (groot)ouders, kansengroepen, het eigen personeel en
andere stakeholders. Daarnaast was er ook een specifiek aanbod aan cursussen voor kinderen en jongeren
(vb. assertiviteit bij kinderen voor het vierde tot zesde leerjaar en ‘eigen baas over je gedachten’ voor het vierde
leerjaar).
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• Partners? Een aantal activiteiten ging door in samenwerking met externe partners waaronder KWB, Samana,
Okra, Femma, Ferm, lokale besturen, LOGO’s, Huizen van het Kind, lokale dienstencentra, scholen, de Gezinsbond,
ervaringsdeskundigen, terreinorganisaties rond kansengroepen en partners uit het ruime werkveld van de zorg
en GGZ (huisartsen, psychologen, CLB, …).

b) Opvoeding: mensen betrokken bij opvoeding informeren, sensibiliseren, versterken
• Wat? De regionale ziekenfondsen hadden in 2019 een uitgebreid aanbod aan initiatieven die tot doel hadden om
mensen die betrokken zijn bij de opvoeding van kinderen te ondersteunen.
• Hoe? Verspreid over Vlaanderen gingen diverse infoavonden, interactieve activiteiten, cursussen of workshops
door rond uiteenlopende thema’s die te maken hebben met opvoeding: zwangerschap en geboorte, borstvoeding,
EHBO bij baby’s en kinderen, het opvoeden van drukke kinderen, voeding, ‘etiketjes’ bij kinderen, ... CM voerde
daarnaast promotie op publieke activiteiten en maakte hiervoor gebruik van divers promotiemateriaal.
• Doelgroepen? Naargelang de activiteit bestond de doelgroep uit (toekomstige) ouders al dan niet met hun
kinderen, grootouders, … Er waren ook activiteiten op maat van kansengroepen (vb. ‘EHBO bij baby en kind’ voor
anderstaligen of laaggeletterden).
• Partners? Op het terrein was er samenwerking met ervaringsdeskundigen, gemeentebesturen, LOGO’s, Kind en
Gezin, Huis van het Kind, huisartsen (van de huisartsenwachtpost), Wit-Gele Kruis, ziekenhuizen en zelfstandige
vroedvrouwen, vormingspluscentrum Arheduc, …

c) Gezonde levensstijl: preventie
• Wat? Met diverse activiteiten wil CM mensen informeren over en ondersteunen in een gezonde levensstijl, en hen
sensibiliseren en informeren rond specifieke aandoeningen en gezondheidsklachten met het oog op preventie en
zorg.
• Hoe? Dit gebeurde onder meer door de organisatie van
• sport- en bewegingsactiviteiten (wandel- en loopsessies, een opwarmingstraject in aanloop naar de Warmathon,
dauwtrip met gezond ontbijt, dans-je-fit, zitdans, sport for specials, …);
• gerichte sensibiliseringsactiviteiten en (interactieve) infosessies of workshops onder meer rond diabetes,
dementie, borstkanker, psoriasis, osteoporose, hart- en vaatziekten, allergieën, rugklachten, gehoorproblemen,
bekkenbodemtraining, gezonde en evenwichtige voeding, gezond zonnen, veilig medicatiegebruik,
tandpreventie, reanimatie, …;
• cursussen en workshops onder meer rond gezond en betaalbaar koken, EHBO, gezond vermageren, ... Ook de
eerder vermelde activiteiten rond opvoeding vallen hieronder.
• Een aantal ziekenfondsen bood aan de leden gratis ondersteuning onder de vorm van informatie, doorverwijzing
en motivering op maat door de inzet van een gezondheidsconsulent.
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• Doelgroepen? De doelgroep was vaak de algemene bevolking, maar soms ook meer specifiek de CM-leden, de
leden van Samana of Okra, de eigen CM-medewerkers, leerlingen uit het lager en middelbaar onderwijs, mensen
uit kansengroepen (omwille van armoede, migratieachtergrond, beperkt sociaal netwerk, laaggeletterden,
beperkte gezondheidsvaardigheden, …), personen die al geconfronteerd worden met bepaalde klachten, ouderen
en mensen met een verstandelijke beperking.
• Partners? Naargelang de activiteit is samengewerkt met lokale besturen, Okra, Samana, lokale afdelingen van
Ferm, KWB Falos en Femma, de Gezinsbond, (hoge)scholen, Aurilis, Sport Vlaanderen en Special Olympics
Belgium en gezondheidsactoren (WZC, verpleegkundigen, diëtisten, psychologen, kinesitherapeuten, …).

d) Andere activiteiten
Verder namen de regionale ziekenfondsen nog diverse andere initiatieven waaronder:
• Activiteiten om de band met nieuwe leden en met de eigen vrijwilligers te versterken en nieuwe vrijwilligers te
werven.
• Initiatieven om het eigen aanbod aan diensten en voordelen bekend te maken (vb. een CM-beleefdag) of te
informeren over de verplichte ziekteverzekering (vb. ziektevergoedingen en financiële en sociale voorzieningen
bij langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid), de gezondheidszorg (hospitalisatie, vroegtijdige zorgplanning,
patiëntenrechten, tips voor betaalbare gezondheidszorg) en het zorgaanbod (thuiszorg). Deze waren deels gericht
naar de brede bevolking of alle leden van het ziekenfonds en deels naar specifieke subgroepen van leden voor
wie een specifieke dienst of voordeel relevant is (vb. invaliden) of de nieuwe leden van het ziekenfonds.
• Initiatieven om de belangen van de leden te behartigen, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren.
• Het project ‘Luchtpijp’ waarin CM en Beweging.net in Vlaams-Brabant samenwerkten rond het thema
luchtkwaliteit. Een van de tools in het project was een zelfbouwpakket voor het meten van fijn stof. Er waren ook
bouwsessies en workshops in scholen of tijdens buitenschoolse activiteiten. Ook in Oost-Vlaanderen waren er
infosessies rond fijn stof, workshops ‘maak je eigen fijnstofmeter’ en de ondersteuning van een community voor
het structureel samenbrengen van geïnteresseerden, en dit in samenwerking met diverse partners waaronder
Beweging.net, de Universiteit Antwerpen, burgerplatforms en de regionale TV.
• Een actieve betrokkenheid in projecten in het kader van internationale solidariteit door, vanuit de eigen expertise
als ziekenfonds/gezondheidsfonds, mutualistische bewegingen in ontwikkelingslanden te ondersteunen
(financiële ondersteuning, ondersteuning bij de uitbouw van een eigen vrijwilligerswerking, …).
• B2B-initiatieven zoals een infosessie elektronisch patiëntendossier voor welzijnswerkers.

2. Franstalige en Duitstalige regionale ziekenfondsen
a) Opvoeding: jongeren en opvoeders informeren, sensibiliseren en ondersteunen
• Wat? In 2019 stelden de regionale ziekenfondsen meerdere initiatieven voor om de opvoeders van kinderen en
adolescenten te ondersteunen bij hun taak.
• Hoe? Een regionaal ziekenfonds bracht een voordracht over schermgebruik door kinderen om te sensibiliseren
rond schermgebruik in het gezin. Parallel hiermee werd ook een vorming over schermgebruik op jonge leeftijd
georganiseerd voor wie kinderen opvangt. In 2019 bleef een webpagina ouders houvast voor schermgebruik en
tips voor elk dag geven. Eén ziekenfonds organiseerde animatie voor toekomstige leerkrachten “mon projet santé
à l’école” (“Mijn gezondheidsproject op school”) waar zij leerden een gezondheidsprobleem in hun klas te zien
en dan een project uit te werken om hiervoor oplossingen te vinden.
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• Doelgroepen? Naar gelang van de initiatieven waren deze gericht tot ouders van kinderen uit het kleuter- en lager
onderwijs, schoolgaande jongeren en beroepskrachten die bij opvoeding betrokken zijn (gezinsplanning, PMScentra en diensten voor gezondheidsbevordering op school, opvoeders, consulenten, schoolverpleegkundigen,
enz.).
• Partners? De ziekenfondsen werkten samen met diensten voor gezondheidsbevordering, gezinsplanning en
regionale PMS-centra.

b) Gezonde levenswijze, lichaamsbeweging en preventie
• Wat? Met activiteiten wenste CM mensen te informeren over een gezonde levenswijze op vlak van voeding en
lichaamsbeweging en ze daartoe aan te zetten.
• Hoe? Regionale ziekenfondsen organiseerden activiteiten over fysieke gezondheid zoals:
• het programma “je cours pour ma forme” (“Ik loop voor een betere conditie”, een start-to-runtraining)
om te leren lopen in groep, op eigen ritme in een aangename sfeer volgens de filosofie van aangename
sportbeoefening. De bedoeling was mensen die veel zitten ertoe aan te zetten om regelmatig te bewegen.
• vorming over voeding georganiseerd voor de coaches van ‘je cours pour ma forme’ om beter aan de noden van
de deelnemers tegemoet te komen en hen te begeleiden wanneer zij opnieuw gaan bewegen.
• de promotie van het gebruik van de fiets met de weldaden ervan voor de gezondheid via het programma
“Roule&Santé”. De fiets kan dan wel een pragmatisch, efficiënt en economisch antwoord bieden voor een
deel van de verplaatsingsuitdagingen van de burgers en een toekomstgericht vervoermiddel zijn, maar in
Wallonië krijgt dit nog niet voldoende aandacht. Het programma “Roule&Santé” helpt dus om opnieuw de fiets
te nemen, zich meer op zijn gemak te voelen in het verkeer, opnieuw graag te trappen op de fiets en telkens
voor de fiets te kiezen wanneer dat kan. Tijdens de bijeenkomsten wordt theorie gegeven naast technische
tips en praktische oefeningen op de weg. Ervaren begeleiders zorgen voor de omkadering met daarbij een
aangename sfeer in de groep.
• de animatie “place au vélo” omtrent meer plaats voor de fiets om te sensibiliseren rond verkeersveiligheid en
zachte mobiliteit voor kinderen.
• De promotie van sporten door ook in 2019 sportevenementen te sponseren (organisatie van wedstrijden om
deze samenwerkingsverbanden zichtbaar te maken).
• Bijzondere aandacht voor het voorkomen van gehoorschade door sensibiliseringsacties zoals de campagne
“Eclate-toi pas tes oreilles” tijdens de muziekfestivals waar oordopjes werden uitgedeeld. Bovendien
werkte CM op bepaalde festivals samen met Altéo en Ocarina om mensen met een verminderde mobiliteit
gemakkelijker toegang te geven.
• Doelgroepen? Meestal activiteiten voor het brede publiek
(leden en niet-leden), maar naar gelang van de activiteit
kon de doelgroep ook specifieker zijn met bijzondere
aandacht voor gezinnen.
• Partners? Voor de activiteiten werkten de ziekenfondsen
samen met Infor Santé, Ocarina, Enéo en Enéo Sport,
Altéo en Altéosport, en Marche, muziekfestivals en de vzw
Provelo.
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c) Mentale veerkracht, welzijn en geestelijke gezondheid
• Wat? In 2018 stelden de regionale ziekenfondsen vele activiteiten voor om mentale veerkracht, welzijn en een
goede geestelijke gezondheid te bevorderen.
• Hoe? De ziekenfondsen stelden verschillende ontdekkingsworkshops voor (zoals een workshop restyling).
Ook werd gewerkt rond het welzijn van vrouwen die een borstoperatie ondergingen, dankzij ondersteunende
activiteiten voor deze groep van vrouwen zodat zij zich goed in hun vel zouden voelen (ontspanning,
gespecialiseerde hulp en advies, …). Het welzijn van studenten werden aangepakt met animatie over hun stress
en sociale media. De bedoeling was hen te helpen om hun stress en het gebruik van de sociale media tijdens hun
schooltijd te leren beheren.
• Doelgroepen? Meestal het brede publiek (leden en niet-leden) en sommige activiteiten voor specifieke
doelgroepen zoals studenten, vrouwen en ouderen.
• Partners? De ziekenfondsen werkten samen met de borstklinieken, borst- en gynaecologiecentra, apotheken,
speciaalzaken (vb. pruiken), Qualias, in samenwerking met Anita Care en Amoena, …

d) Solidariteit, bestrijding van ongelijkheid en armoede en verdediging van ons sociaal beschermingsstelsel
• Wat? Solidariteit is de hoeksteen van de werking van CM. De regionale ziekenfondsen probeerden met allerhande
activiteiten die solidariteit te benadrukken.
• Hoe? In 2019 voerde CM sensibiliseringsacties rond het belang van ons sociaal zekerheidsstelsel. Eén ziekenfonds
deed als actie een animatie over het ontstaan van de sociale zekerheid in België, hoe die gefinancierd wordt,
voor wie en wanneer in het leven deze tussenkomt, de uitdagingen en de huidige context om de afbouw van
deze sociale verworvenheden te vermijden. De bedoeling was sensibiliseren, bestrijden van verkeerde ideeën
die te vaak in de media verspreid worden en de solidariteit als basisbeginsel van ons stelsel in ere herstellen.
Informatiesessies voor het brede publiek over het sociaal zekerheidsstelsel en de Belgische gezondheidszorg
werden georganiseerd. Eén ziekenfonds werkte ook mee aan de actie tegen kinderarmoede “Grandir en santé”
(“Gezond opgroeien”).
• Doelgroepen? Meestal het brede publiek (leden en niet-leden) en bepaalde activiteiten voor specifieke
doelgroepen zoals de kwetsbare bevolkingsgroepen, nieuwkomers, buitenlandse studenten, …
• Partners? De ziekenfondsen werkten voor de activiteiten samen met de OCMW’s, vzw’s en partnerverenigingen
en hogescholen.

e) Grensoverschrijdende samenwerking
• Wat? De regionale ziekenfondsen uit de grensstreek zijn door hun bijzondere geografische ligging traditioneel
betrokken bij de grensoverschrijdende samenwerkingsactiviteiten en Europese projecten.
• Hoe? Regionale ziekenfondsen organiseerden en/of namen deel aan Europese projecten binnen het INTERREGprogramma voor de Euregio Maas-Rijn. Het project “Commune amie des séniors” (ouderenvriendelijke gemeentes)
wil bijvoorbeeld ouderen in staat stellen om verder deel te nemen aan het sociaal leven dankzij gemeenten die
erkend worden voor de kwaliteit van hun zorg, hun dienstenverleners en participatiemogelijkheden voor ouderen
(met voorrang voor geestelijke gezondheid, in het bijzonder problemen in verband met dementie en depressie).
Het EMRaDI-project wil de situatie van patiënten met zeldzame aandoeningen verbeteren, meer bepaald door
een betere kennis van hun noden en de beschikbare diensten, verbetering van het netwerk van zorgpartners,
verzekeringsinstellingen en patiëntenverenigingen en sensibilisering van de publieke opinie.
• Doelgroepen? Wisselend doelpubliek: ouderen, patiënten met zeldzame aandoeningen en hun naasten en
betrokken gezondheidswerkers maar ook de beleidsmakers.
• Partners? Entiteiten inzake gezondheid (verzekeringsinstellingen, ziekenhuizen, patiëntenverenigingen, …)
gemeenten en universiteiten in België en de buurlanden (Nederland en Duitsland).
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f) B2B-initiatieven
• Wat? Vele regionale ziekenfondsen hadden in 2019 regelmatig contact met zorgverleners. CM informeerde
regelmatig over de complexe regelgeving en hielp ook bij het gebruik van elektronische hulpmiddelen. Het wou
zo de zorg beter toegankelijk maken voor iedereen en de zorgverleners proactief begeleiden in de complexe
administratieve formaliteiten die zij moeten vervullen. CM stelt zich ook op als expert en partner inzake gezondheid.
De ontwikkeling van de relaties tussen en CM en de zorgverleners versterkt ook de positie van CM als ziekenfonds
op lange termijn.
• Hoe? Organisatie van meerdere informatie- en uitwisselingsmomenten over regelgeving en tarificatie voor de
zorgverleners. Deze boden de kans om de banden met de zorgverleners nauwer aan te halen en hen de informatie
te geven die ze nodig hadden. Naast informatiesessies werden ook brieven en mailings naar de zorgverleners
gestuurd.
• Doelgroepen? In het algemeen de gezondheidswerkers met specifieke initiatieven voor (toekomstige) kinesisten
en logopedisten maar ook huisartsen en psychologen. Dit soort ontmoeting wordt veel gevraagd door studenten
vóór zij beginnen te werken om nog beter voorbereid op het terrein te komen en hun dossiers zo goed mogelijk
te beheren.
• Partners? Binnendiensten (voor zorgverleners en facturatie van de gezondheidszorg, …) namen deel aan de
activiteiten.

g) Andere activiteiten

De ziekenfondsen namen nog andere initiatieven zoals:
• Promotie van het aanbod aan voordelen en diensten van CM en het aanbod van de bewegingen tijdens
verschillende evenementen en via de plaatselijke pers.
• Wervingscampagnes voor vrijwilligers ten behoeve van de bewegingen (Altéo, Ocarina, Enéo et EnéoSport).
• Informatiesessies voor personen die recent invalide zijn geworden (voorstelling van het arbeidsongeschiktheidstraject en begeleiding van CM daarbij; rondetafelgesprekken die debat en gedachtewisseling bevorderen en voor
een aangenaam moment zorgden waar beroepskrachten en leden vrij van gedachten konden wisselen).
• Allerlei activiteiten rond het leefmilieu zoals voordrachten over het bannen van afval “zéro déchet” en “zoom sur
ma poubelle”6.

6

“Zero waste” en “Focus op mijn vuilbak”
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CM in beweging

1. Vrijwilligerswerk is goed voor de gezondheid!
Bestaat er een verband tussen vrijwillige inzet in het verenigingsleven en gezondheid? Die onderzoeksvraag vormde het
uitgangspunt van een grootschalige studie die CM en de partnerbewegingen (Altéo, Samana, Énéo, énéoSport, Okra,
Ocarina, Kazou en Intersoc) in samenwerking met de Faculteit Psychologie van UCLouvain uitvoerde.
In totaal 2.033 vrijwilligers van deze verenigingen beantwoordden een online vragenlijst en stemden in met de koppeling
van hun antwoorden aan hun gezondheidsgegevens. Dit panel werd aangevuld met 4.988 CM-leden volgens dezelfde
modaliteiten.
Verschillende psychosociale processen werden geëvalueerd. Wie aan het verenigingsleven deelneemt, heeft meer het
gevoel deel uit te maken van de samenleving, heeft hechtere sociale banden, voelt zich minder eenzaam, heeft meer het
gevoel zich te kunnen ontplooien en is minder individualistisch dan wie niet aan het verenigingsleven deelneemt.
Inzake subjectieve gezondheid is een negatief verband te merken tussen het niet deelnemen aan het verenigingsleven
en de beoordeling van de eigen gezondheid. Wie wel aan het verenigingsleven deelneemt (passief of actief), beoordeelt
de eigen gezondheid beter. Bij vrijwilligerswerk in één van de CM-bewegingen is de score het hoogst, wat wijst op een
positief verband met subjectieve gezondheid.
Wat met het zorggebruik? Wie niet aan het verenigingsleven deelneemt, gaat vaker naar de huisarts (+10%) en de
specialist (+17%) dan CM-vrijwilligers. Bij hen worden ook meer opnames in het dagziekenhuis vastgesteld (+48%) en zij
nemen meer geneesmiddelen (+17%).
Tijd geven aan anderen doet dus goed! Ook al kan de causaliteit van dit verband niet met zekerheid worden bevestigd,
toch blijkt de correlatie tussen vrijwilligerswerk en gezondheid duidelijk uit de resultaten. Deelname aan het sociaal leven
gaat samen met welzijn. Het is dus belangrijk om vrijwilligerswerk aan te moedigen. Want investeren in vrijwilligerswerk
betekent ook investeren in gezondheid.

Meer informatie:
• Sigrid Vancorenland, Hervé Avalosse, Rebekka Verniest. Sociaal engagement en gezondheid. In: CM Informatie
279, maart 2020 (https://www.cm.be/media/CM-Info-Sociaal-engagement-en-gezondheid_tcm92-65707.pdf).
• Vrijwilligerswerk is goed voor de gezondheid (https://www.cm.be/professioneel/pers/persberichten-2019/
vrijwilligerswerk-is-goed-voor-de-gezondheid)
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2. CM internationaal

a) Internationale samenwerking

In Centraal-Afrika is 2019 gekenmerkt door de ontmoeting in september met Dr Kamba, de speciaal raadgever van de
president van de Democratische Republiek Congo belast met de universele dekking van de gezondheidszorg (couverture
sanitaire universelle - CSU). Deze ontmoeting bood de kans om te sensibiliseren omtrent het belang van gezondheidsfondsen bij die universele dekking. CM hoopt dat deze gedachtewisseling zal leiden tot een samenwerkingsakkoord
tussen de Congolese staat, LCM en de NGO WSM. Samenwerking met overheidsorganen is belangrijk om de stem van de
mutualistische beweging te laten horen opdat de rol van het middenveld ten volle wordt erkend.
In Burundi gaan de mutualiteiten die worden gesteund door MUNASA, de partner van CM in Burundi, door met de
oprichting van nieuwe spaar- en kredietgroepen als aanvullende dienst voor leden en niet-leden. Dit is een autonome
beweging binnen MUNASA met een eigen structuur en organen. MUNASA volgt de leefbaarheid en rendabiliteit ervan
op. Deze dienst heeft een positieve invloed op het aantal aansluitingen bij het gezondheidsfonds en het aantal bijdragehernieuwingen. In 2019 hernieuwde 78% van de leden van de spaar- en kredietgroepen hun lidmaatschap bij het gezondheidsfonds, terwijl algemeen 70% van de leden dit deed.
In West-Afrika werd het begin van 2019 gekenmerkt door het platform van Lomé, een internationale conferentie van AIM,
‘Le pari de la Mutualité pour le XXIème siècle (22-23 januari). Daar werd unaniem een politiek document goedgekeurd dat
niet alleen spreekt over de evolutie van de mutualistische beweging in Afrika, maar ook over de interpellaties en eisen
van Afrikaanse nationale mutualistische platformen. In de loop van 2019 onderschreven steeds meer nationale en internationale organisaties het document dat ondertussen door de partners van CM wordt gebruikt in hun dagelijks politiek
lobbywerk bij de verschillende ministeries en internationale actoren.
Juli betekende ook de start van een project rond reproductieve gezondheidszorg, ondersteund door CM Oostende met de
partner Graim in Senegal. Hierbij combineren lokale mutualiteiten de sensibilisering rond aansluiting bij mutualiteiten met
preventie rond seksuele gezondheid en familiale planning.
In Burkina Faso werd 2019 getekend door verscheidene aanslagen, onder andere in regio’s waar de partner RAMS actief
is. Door de aanhoudende onveiligheid zijn vele gezondheidsposten niet meer operationeel en is een aanzienlijk deel van
de bevolking op de vlucht, waaronder veel mutualisten. Om ook in deze moeilijke situatie een mutualistische werking te
kunnen ondersteunen en de mensen niet aan hun lot over te laten, sloegen LCM, MC Liège, WSM en de lokale partners
van WSM de handen in elkaar om een tijdelijk project uit te werken. Vanaf 2020 zullen door RAMS activiteiten worden
uitgevoerd rond hygiëne en voedselzekerheid voor interne vluchtelingen.
Wat betreft de samenwerking met de Poolse mutualiteit SWP werd in 2019 sterk ingezet op de uitbouw van een “model
voor geïntegreerde zorg”. Dit gebeurt samen met de plaatselijke overheden, die hieraan hun financiële steun verlenen.
De mutualiteit is verantwoordelijk voor een telefonische hulplijn die vragen voor medische en sociale ondersteuning
centraliseert en doorverwijst naar de bevoegde hulpverleners. Zelf organiseert de mutualiteit een netwerk van vrijwilligers die niet alleen praktische hulp bieden maar ook het maatschappelijk isolement doorbreken van een veelal verarmde
oudere bevolking in de steden en de plattelandsdorpen (in drie provincies). Verder wordt ook ingezet op een grotere
patiëntenparticipatie in de zorgsector. Zowel in hun werking naar de leden, als in de samenwerking met de overheid, legt
de Poolse partner de nadruk op het concept van “positieve gezondheid”.
In Roemenië werd in 2019 de werking van de mutualiteiten verder uitgebreid naar de plattelandsdorpen. Hier staan
initiatieven van thuisverpleging en thuiszorg centraal. Op basis van de eerste resultaten van deze projecten werd ook
meegewerkt aan een wetsvoorstel voor de erkenning van een geïntegreerd zorgtraject voor langdurige zieken.
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b) CM en Europa

De dienst Europa volgde de Europese actualiteit met betrekking tot de ziekteverzekering en de gezondheidszorg op. Naar
aanleiding van de Europese verkiezingen werd een Memorandum opgesteld en waren er verschillende gesprekken met
Europese parlementsleden. Op 8 november werd, met de steun van de Europese Commissie, een colloquium georganiseerd
over de toekomst van de sociale bescherming in Europa. Na de voorstelling door Jean Hermesse van de prioriteiten in het
intermutualistisch memorandum en een uiteenzetting door de Europese Commissie, debatteerden meerdere Belgische
Europarlementsleden over de speerpuntthema’s.
Verder was de dienst betrokken bij verschillende projecten in de programma’s
Interreg (project “Zeldzame Ziekten” in de Euregio Maas-Rijn) en ESF (Sociale
Economie voor Zorg).
CM heeft de leiding over het EMRaDi-project (EMRaDi staat voor Euregio MeuseRhine Rare Diseases - Zeldzame ziekten in de Euregio Maas-Rijn) en werkt hier
samen met andere partners zoals Solidaris, de universitaire ziekenhuizen van
Luik, Maastricht en Aken, de Universiteit van Maastricht en VSOP (Nederlandse
koepel van patiëntenverenigingen). Op 5 december 2019 organiseerde dit
project een evenement in het Europees Parlement om de eerste resultaten van het project voor te stellen, alsook de
aanbevelingen voor een betere zorg voor patiënten met een zeldzame ziekte op Europees niveau. Met Pascal Arimont als
peter en Frédérique Ries als meter debatteerde een panel, bestaande uit een patiëntenvereniging, een arts-specialist,
een universiteit, het directoraat–generaal Gezondheid van de Europese Commissie en het Europees Rekenhof over de
voorstellen van de projectpartners. Drie assen dienen te worden uitgebouwd: een holistische aanpak, de ontwikkeling van
zorg via telegeneeskunde en de structurering van coördinatie en solidariteit op Europees niveau.

Meer informatie:
• https://www.emradi.eu/nl/
• Patiënten met zeldzame ziekte en hun familieleden hebben nood aan meer steun (https://www.cm.be/professioneel/
pers/persberichten-2020/patienten-met-zeldzame-ziekte-en-hun-familieleden-hebben-nood-aan-meer-steun)

Dit jaar startte de dienst met een cursus “recht op gezondheid in België en in de wereld” voor 4de-jaarsstudenten van het
Institut Supérieur de Culture Ouvrière (ISCO) zodat zij de belangrijkste sociale, politieke en economische uitdagingen op
het vlak van gezondheid en sociale bescherming kunnen aankaarten en de plaats van de individuele en collectieve spelers
bij het gezondheidsbeleid, meer bepaald de ziekenfondsen, kennen.
CM deed een inbreng tot het debat over de universele sociale bescherming voor 2030 en het engagement van België bij deze
doelstelling als onderdeel van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. In november werd een conferentie georganiseerd
om een beter zicht te krijgen op de wereldsituatie inzake sociale bescherming en de bijdrage van België tot deze dynamiek,
alsook op de oprichting van inclusieve solidaire stelsels voor sociale bescherming met een duurzame financiële basis.

c) Association Internationale de la Mutualité - AIM

Tijdens haar algemene vergadering in Brussel op 15 november, besprak AIM besprak op initiatief van de Belgische ziekenfondsen het thema van meer Europese samenwerking bij de aanpak van de sociale uitdagingen en de uitdagingen inzake
gezondheid, alsook de opportuniteiten voor de mutualiteiten daarbij: “Renforcer la coopération européenne pour faire face
aux enjeux sociaux et sanitaires: quelles opportunités pour les mutuelles?”7. Dit bood de ziekenfondsen van verschillende
landen de kans om een rijke gedachtewisseling te hebben zowel onderling als met de Europese commissie en het Europees
Comité van de Regio’s als spelers inzake gezondheid in Europa. Op dit evenement werden twee CM-projecten voorgesteld.

7

“De Europese samenwerking versterken om het hoofd te bieden aan sociale en gezondheidsuitdagingen: welke opportuniteiten voor de mutualiteiten?”
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De werkgroep ‘Pharmaceutical’ van AIM, sinds 26 september 2019 voorgezeten door CM, werkte in 2019 hoofdzakelijk
rond de duurzame toegang tot geneesmiddelen. De werkgroep nam actief deel aan de European Medicines Agency (EMA)
and European Union payer community meeting te Amsterdam op 18 juni om de banden met het Europees Geneesmiddelenagentschap nauwer aan te halen: AIM werkte zeer actief aan het thema van de prijs van geneesmiddelen. Het promoot
een model met een correcte en transparante prijszetting voor geneesmiddelen onder meer bij de Europese instellingen.
Die dynamiek gaf aanleiding tot een seminarie dat AIM op 4 december bij het Europees parlement organiseerde om dit
model voor te stellen.

Meer informatie:
• https://www.aim-mutual.org/wp-content/uploads/2019/11/AIM-Special-Briefing-BoDBrussels2019_light_FR.pdf
• https://www.ema.europa.eu/en/events/european-medicines-agency-european-union-payer-community-meeting
• https://www.aim-mutual.org/mediaroom/fair-medicines-prices-are-needed-for-european-patients/?lang=fr.

3. OKRA
OKRA is er voor alle ouderen: jong of wat ouder, alleenstaand of in een relatie, zorgbehoevend of niet, avonturier of gelukzoeker. Het zit in het DNA van OKRA: opkomen voor
alle ouderen, zowel voor de ouderen hier in Vlaanderen als elders in de wereld. Solidariteit is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Door samen een netwerk op te bouwen,
door samen op te komen voor de belangen van ouderen bereikt hopelijk elke ouder een
zinvol, kwaliteitsvol leven.

a) Activiteiten voor een gezonde oude dag

Met 175.000 leden in 1.060 plaatselijke groepen – trefpunten – probeert OKRA senioren een gezonde oude dag te laten
beleven. In 2019 organiseerden de trefpunten in totaal bijna 25.000 activiteiten waarvan een kleine 5.000 clubs. Activiteiten
rond kunst, cultuur en crea, sport, zingeving, gezondheid, … bleken zeer populair. Het thema ‘Waardig ouder worden’
werd tot onder de kerktoren besproken. Ook het bijzondere project ‘lekker actief’, bedoeld om ouderen terug in beweging
te brengen, werd een succes.

b) Belangenbehartiger

OKRA is niet enkel een vereniging waar je veel leuke activiteiten kan meemaken, het is ook een beweging van het
middenveld die opkomt voor de rechten en belangen van de ouderen. Heel wat trefpunten werkten hieraan mee door
informatie te geven, leden bewust te maken van of te wapenen voor bepaalde problemen, lokale of gemeentelijke acties
te voeren, … Meer dan 600 trefpunten waren actief in gemeentelijke adviesraden. Er werd een nationaal memorandum
geschreven in samenspraak met de trefpunten en de regio’s.
De OKRA-CM-pensioendienst biedt concrete hulp bij pensioenvragen van leden en behartigt tegelijk de belangen van
gepensioneerden bij diverse overheden. De pensioendienst streeft naar een maximale sociale bescherming door een
sterk wettelijk pensioen te verdedigen en een voldoende hoge inkomensgarantie voor ouderen te bepleiten. Daarmee
levert de pensioendienst een waardevolle bijdrage in de strijd tegen armoede bij 55-plussers en de negatieve gezondheidseffecten die hiermee gepaard gaan. Ook in 2019 werd de dienstverlening verdergezet.
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c) Zorg in de buurt

Onder het thema ‘een reddingsboei voor kwetsbare ouderen’ hebben veel trefpunten aandacht gehad voor de ouderen
die zich in een zorgsituatie bevinden, hetzij thuis hetzij in een woonzorgcentrum. In Peulis, een gehucht van de gemeente
Putte in de provincie Antwerpen, was er het experiment rond warme en zorgzame buurt om een ontmoetingsplaats aan
te bieden: deze ervaring werd doorgegeven ter inspiratie aan de andere trefpunten. In samenwerking met Welzijnszorg
richtte OKRA zich op ouderen die moeten rondkomen met een erg bescheiden inkomen.

d) Digitaal

OKRA stelt vast dat de digitale revolutie niet meer tegen te houden is, maar er wordt niet genoeg rekening gehouden met
de ouderen waarvan een gedeelte (nog) niet mee is met de nieuwe computertoepassingen. OKRA organiseerde heel wat
vormingsinitiatieven om ouderen te leren werken met deze nieuwe technologie. OKRA pleit er ook voor dat de persoonlijke
dienstverlening aan ouderen blijft bestaan zolang niet iedereen mee is met de digitale communicatievormen.

e) Internationaal

OKRA is ondertussen vier jaar actiever bezig rond de rechten van ouderen wereldwijd. Dat gebeurt in de schoot van WSM,
maar daarnaast hebben regio’s van OKRA ook andere internationale samenwerkingsverbanden. Een delegatie van OKRA
ging naar Bangladesh om de internationale samenwerking met gezondheidsorganisatie GK verder op punt te stellen. Een
bezoek aan enkele elderly clubs - geïnspireerd op het trefpuntmodel – leerde dat ouderen overal ter wereld nood hebben
aan een netwerk om samen hun levensomstandigheden te verbeteren.
Peter Lambert, theatermaker, vervoegde de delegatie naar Bangladesh om er een toneelstuk te schrijven over de situatie
van ouderen in Bangladesh en België. Dit toneelstuk ging eind 2019 in première.
Omdat het duidelijk werd dat ouderen geen politieke prioriteit zijn, vestigde OKRA de aandacht op de positie van ouderen
op de Internationale dag van de ouderen. Ze deed dat met een campagne waarbij sommige politici werden verouderd, met
als boodschap ‘tel jij nog mee als je ouder bent dan 65?’ Dit resulteerde in persaandacht en reacties van betrokken politici.

Meer informatie:
• https://www.okra.be/
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4. Enéo & Énéo Sport
Énéo wil een sociale beweging zijn van senioren, van burgeractie en collectieve actie, gedreven door solidariteit en sociale rechtvaardigheid, met
een mutualistische en christelijke inspiratie. Énéo heeft ongeveer 38.000
leden, van wie 19.200 deelnemen aan sportactiviteiten met ÉnéoSport.

a) Permanente vorming
Een campagne: zelfbeschikking
In 2019 wekte vooral het thema ‘zelfbeschikkingsrecht bij ouderen’ de belangstelling van Enéo. Als sociale seniorenbeweging zag zij het als haar opdracht om ouderen te sensibiliseren rond de keuze van hun omgeving en hun recht op
zelfbeschikking. Zelfbeschikking wordt dan omschreven als de vaardigheden en attitudes waarmee iemand zijn leven in
handen kan nemen en keuzes kan maken zonder onterechte beïnvloeding door buitenstaanders. Deze campagne had
onder meer tot doel ouderen te informeren over hun handelingsbekwaamheid en hen ertoe aan te zetten om de opportuniteiten tot zelfbeschikking aan te grijpen: zij hebben het recht om te kiezen! Een andere uitdaging was het publiek van
Enéo de nodige instrumenten te geven om hun rechten uit te oefenen en hen zo aan te zetten tot actie om hun zelfbeschikkingsrecht uit te oefenen. Eneo stelde volgende twee instrumenten ter beschikking om de ouderen hierbij te begeleiden:
• Een studie over zelfbeschikking, gepubliceerd in Balises, het blad voor de kadervrijwilligers:
De doelstelling van deze studie was de ouderen ruimer te informeren over het thema zelfbeschikking waarrond
de beweging het hele jaar 2019 werkte: de publicatie voedt en verrijkt het denkwerk van de beweging. Meerdere
analyses over zelfbeschikking met verschillende invalshoeken en stijlen werden hierin gebundeld. In dit nummer
van Balises zijn bedenkingen over het begrip keuzevrijheid voor zichzelf en anderen te vinden, alsook technieken
en lessen over hoe zijn zelfbeschikking leren te ontwikkelen. Daarnaast werd aandacht geschonken aan het
leren omgaan met de risico’s eigen aan de keuzen die wij moeten maken, de regel- en wetgeving betreffende zelfbeschikking en werd ook een getuigenis gepubliceerd.

Meer informatie:
• https://blog.eneo.be/meschoix/etude-autodetermination/
• Een gids over levenskeuzes: “Mes choix de vie” (“mijn levenskeuzes”):
Vandaag keuzes maken voor een beter leven morgen was de boodschap in de campagne 2019. Om senioren
wegwijs te maken en te ondersteunen, nodigt deze gids hen uit om hun leven zelf te bepalen en dat te blijven doen,
om vandaag na te denken over belangrijke keuzes voor een serene toekomst en die toekomst serener tegemoet
te zien.

Meer informatie:
• https://blog.eneo.be/meschoix/wp-content/uploads/sites/10/2019/09/Guide_Mes_choix_de_vie_web.pdf
• https://blog.eneo.be/meschoix/?utm_source=eneo_be&utm_medium=banner_site&utm_campaign=campagne_2019/
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Workshops over hoe zijn pensioen invullen “Bien dans ma retraite” (“goed in mijn pensioen”)
Énéo werkte samen met CM haar programma van workshops “Bien dans ma retraite” bij. In elke regio waren er
workshops waarin ouderen begeleid werden om de tijd te nemen voor de voorbereiding van de overgang van beroepsactief zijn naar een actief persoonlijk leven. Deze workshops zijn bestemd voor iedereen ouder dan 50 op het einde van
zijn beroepsloopbaan of die zonet gestopt is met werken. Een programma met denkoefeningen en gedachtewisseling
gaat in op vijf thema’s: het relationeel leven, welzijn en gezondheid, middelen en budget, woonomgeving en projecten en
activiteiten. Ouderen kunnen daar ook de vragen stellen die hen bezighouden en hun gevoelens en bezorgdheden delen, …
Dit biedt de kans om afstand te nemen zodat de overgang zacht verloopt en een nieuw levensproject kan worden
uitgebouwd.
“Een pauze nemen om de balans op te maken van zijn ervaringen, projecten en waarden. Vertrekken met denkpistes en
concrete actiepistes.”

Meer informatie:
• https://www.eneo.be/bdmr/bien-dans-ma-retraite/blog.html

b) énéoSport

In 2019 begon énéoSport aan haar strategisch plan. Dit stappenplan dat de richting
aangeeft voor de volgende drie jaar (2019-2021) is het resultaat van een participatief proces waaraan alle betrokken partijen van de organisatie meewerkten.
Markant voor 2019 waren de afwerking van het strategisch plan énéosport, maar
ook de start van een nieuwe activiteit binnen de vereniging, meer bepaald conferenties voor sportieve ouderen. Deze conferenties passen binnen de richting die
énéosport koos om senioren te sensibiliseren inzake sportbeoefening, gezondheid,
fitheid en welzijn, maar ook inzake het sociale luik. énéosport kon het belang van dit sociale luik bij de keuze om te gaan
sporten vaststellen. Bovendien was een aanbod van voordrachten ontwikkelen een concrete doelstelling in het strategisch plan. In 2019 waren de twee voordrachten over het verband tussen lichaamsbeweging en rugpijn (maart 2019) en
over voeding (november 2019) een groot succes met meer dan honderd deelnemers. In de marge van deze conferenties
nam énéoSport deel aan heel wat evenementen waar sport door ouderen gepromoot wordt, meer bepaald de Europese
week van de sport (ADEPS) of het Sportfeest in het Jubelpark (te Brussel).

Meer informatie:
• https://www.eneosport.be/

5. KAZOU
Kazou vzw heeft als doel een zinvolle, actieve en groepsbevorderende vrijetijdsbesteding aan te bieden en organiseert daarom vakanties voor kinderen en
jongeren van 7 tot en met 18 jaar. Daarnaast zijn er initiatieven voor kinderen en
jongeren uit kwetsbare situaties. Ten slotte beschikt Kazou nog over een aanbod
voor kinderen en jongeren tussen 6 en 30 jaar met extra zorgbehoeftes (JOMBA).
2019 was het tweede jaar van de strategische beleidsperiode 2018-2021. Kazou beschikt voor deze periode over een
beleidsplan waarbinnen ze haar operationele werking resultaatsgericht opzet. Deze beleidsnota bestaat uit vijf strategische hoofdstukken waarbinnen hieronder een reflectie op 2019 meegeven wordt.
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a) Kazou is een fitte en vrijwilligersgerichte organisatie

In 2019 rondde Kazou haar vernieuwing in de gezamenlijke beleidswerking van de organisatie af. Dit proces werd met
externe begeleiding opgezet in 2018 en werd besloten op de nationale vrijwilligersvergaderingen in het voorjaar van 2019.
Vanaf september ging de vernieuwde werking aan de slag met het Kongres. Dit is een nieuw, jaarlijks weekend waarop
vrijwilligers en beroepskrachten samenkomen om de werking op mekaar af te stemmen, onderling mekaar te inspireren en
de krachten te bundelen voor de verdere inhoudelijke groei van de werking. Daarbij wordt er ook ingezet op de onderlinge
groepsdynamiek. Verder werden een Kommissie Vakanties en een Kommissie Vorming opgericht waarbinnen vrijwilligers
samen met beroepskrachten aan het inhoudelijke beleid van de organisatie werken.
Ook de bestuurswerking van Kazou kende vernieuwingen in 2019. Dit is het gevolg van de financiële éénmaking van de
organisatie waarbij de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur zich uitbreidde van de nationale en de vakantiewerking naar de verbondelijke werkingen. Structureel werd dit ingepast door draagkracht te voorzien met de installatie
van een Dagelijks Bestuur als ondersteuning van de Raad van Bestuur. Ook qua vrijwilligers in de bestuurswerking kwam
er een vernieuwing door het aanstellen van een vzw-voorzitter die de bestuurswerking voorzit in nauwe samenwerking
met de algemeen secretaris.

b) Kazou omkadert haar vrijwilligers en beroepskrachten kwalitatief en op maat

In 2019 bleef Kazou inzetten op haar kwalitatief vormingsaanbod. Wat betreft kadervorming, behaalden 1.206 jongeren het
attest animator. 170 jongeren werden hoofdanimator en ten slotte kwamen er 64 instructeurs bij.
Kazou investeerde in 2019 veel op vlak van vorming. In alle verbonden werden extra vormingsinitiatieven (avond-dagweekend-week) opgezet om vrijwilligers maximaal te ondersteunen in hun engagement. Voor het personeel nam de
diensthoofdenvergadering het vormingsbeleid onder de loep en werd er op lokale en nationale vormingsmomenten voor
beroepskrachten ingezet met diverse thema’s.
In 2019 werkte Kazou samen met de dienst Interne Audit voor een screening van het vrijwilligersbeleid binnen Kazou.
Dit was een match tussen de wens van CM om jaarlijks een interne audit bij een vzw te laten plaatsvinden en de vraag
van Kazou om een goeie screening te doen in functie van het project vrijwilligersbeleid dat in 2020 op het programma
staat. De conclusies van de audit werden vertaald naar een actieplan dat op de Raad van Bestuur van december werd
goedgekeurd.

c) Kazou heeft een kwalitatief en onderbouwd vakantie-aanbod

In 2019 gingen 45.405 deelnemers mee op vakantie binnen het reguliere aanbod van Kazou en 2.075 binnen het JOMBAaanbod. Dit is een verdere positieve stijging ten opzichte van 2018. Uit de structurele klantenbevraging blijkt dat de kwaliteit
van de vakanties hoog geëvalueerd is door de deelnemers en hun ouders.
De inspanningen inzake vrijwilligerswerving werden in 2018 opgestart en verdergezet in 2019. Gezamenlijk werd de
campagne ‘ikwilje’ verder verfijnd en in acties omgezet. De effecten ervan zijn merkbaar sinds najaar 2019 waarin de
basiscursussen van Kazou terug helemaal volzet geraken.

d) Kazou engageert zich voor alle kinderen en jongeren

Kazou beoogt een bereik dat een afspiegeling is van de maatschappij. Hiervoor voert Kazou een erg actiegericht en
bereikversterkend beleid. Tot op heden organiseerde Kazou de zogenaamde solidaire initiatieven. In 2019 werkte de organisatie aan de beeldvorming en de verhouding van deze werking ten opzicht van het JOMBA- en het regulier aanbod.
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Als resultaat daarvan werden de initiatieven omgedoopt tot de werking ‘Kazou Lokal’ als volwaardige derde aanbodspeiler
waarmee zinvolle en gezonde vrijetijdsbesteding voor kinderen en jongeren op poten wordt gezet. Specifiek binnen dit
aanbod vertrekt Kazou vanuit de (zorg-)noden van de deelnemers zelf en zet het lokaal een aangepast initiatief op, en dit
in de plaats van de werking waarbij vakanties worden opgezet waarvoor men kan boeken. Kazou organiseerde in 2019
23 Lokal initiatieven voor in totaal 983 maatschappelijk kwetsbare deelnemers. In 2018 waren dit er nog 832, wat betekent
dat de grote groei in de laatste jaren volop wordt verdergezet.
Naar interne communicatie werd in najaar 2019 een kalender gemaakt voor maatschappelijk werkers en consulenten
binnen CM, en medewerkers van Rap-op-stap kantoren8. Op deze jaarkalender 2020 vindt men heel wat belangrijke informatie terug over de werking van Kazou.
Het Steunpunt Vakantieparticipatie werd omgedoopt tot Iedereen Verdient Vakantie. En Kazou zette de samenwerking
met hen uiteraard verder. Via deze weg kon voor 108 kinderen uit financieel kwetsbare gezinnen een vakantie mogelijk
gemaakt worden.
Kazou zette in 2019 succesvol verder het co-animatorproject op poten en startte met het traject startanimator. Dit is een
voorbereidingstraject op de basiscursus specifiek voor anderstalige nieuwkomers die bijvoorbeeld als vluchteling in
België terechtkomen. Zo gaat Kazou zowel om met diversiteit als met integratie.

e) Kazou heeft een krachtige, actieve en onderbouwde identiteit als merk

Kazou blijft werken aan een krachtige identiteit door in haar campagnes aandacht te hebben voor de persoonlijke beleving
van elke deelnemer. Zo bevat elke brochure historiek over de genoten vakanties, een groepsfoto van een eerdere vakantie, …
Op social media blijft Kazou erg actief. Op Facebook steeg het aantal volgers tot 21.888, op Instagram volgen reeds 16.300
personen Kazou. Vooral bij Instagram kende Kazou een grote groei.
Binnen het jeugdwerk neemt Kazou een prominente vertegenwoordingsrol op. Zo zat Kazou in 2019 in de Commissie
Jeugdwerk, de Vlaamse Jeugdraad, de Algemene Vergadering en Raad van Bestuur van de Ambrassade, Kampnet en de
collegagroepen Communicatie en Diversiteit.

f) Beleid inzake grensoverschrijdend gedrag

In 2018 werd, op vraag van toenmalig Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz, een zesde strategische actie toegevoegd in
de beleidsnota van elke jeugdorganisatie. In 2019 formaliseerde Kazou deze functie binnen de werking door de aanstelling
van een stafmedewerker als Aanspreekpunt Integriteit om zo meer professionalisme en expertise-opbouw inzake dit
thema te garanderen. Deze stafmedewerker volgde vormingen om voldoende expertise in huis te halen. Op de website van
Kazou werd de contact/klachtenpagina aangepast zodat er een duidelijke manier is om grensoverschrijdende situaties
aan te geven. Deze worden beheerd en opgevolgd door de stafmedewerker in ondersteuning van de algemeen secretaris.

Meer informatie:
• https://www.kazou.be/

8

Rap op Stap is een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget. Men hoeft geen lid te zijn of een afspraak te
maken. Men stapt gewoon naar binnen. Er kunnen zowel vakanties en daguitstappen als sport- en cultuuractiviteiten geboekt worden in een Rap op
Stapkantoor. De medewerkers helpen ook met het samenstellen van een budget en het uitzoeken van geschikt vervoer.
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6. Ocarina
Ocarina organiseert en begeleidt speelpleinen, kampen en vakanties in België
en in het buitenland, sportactiviteiten, expressie- en creativiteitsworkshops,
recreatieve activiteiten en gezondheidsvoorlichting voor jongeren, voornamelijk
CM-leden, ongeacht hun culturele of sociale achtergrond. In 2019, heeft Ocarina
rond de onderstaande sectoren en pijlers gewerkt.

a) Van integratie naar inclusie

Jeunesse & Santé veranderde in 2019 van naam en dat was een belangrijk keerpunt. De beweging stelde zichzelf in vraag,
herschreef zijn identiteit en dacht na over de opvang- en vakantieprojecten. Dat bracht de organisatie ertoe om ook de
naam te verjongen. In oktober werd Jeunesse & Santé dus Ocarina. Een naam, gekoppeld aan een belofte (wedden dat je
terugkomt?) die de beweging, haar identiteit, haar visie op de samenleving het best weergeven.
Ocarina wil in de toekomst trouwens een inclusievere samenleving. Opvang voor iedereen is iedere dag een uitdaging en
als jeugdorganisatie wil Ocarina dat dit de norm wordt. Via activiteiten zoals verblijven, speelpleinwerking en vorming, wil
Ocarina ijveren voor waarden als inclusie, welzijn, engagement en opvang voor een duurzame toekomst, … ook al lijkt het
een beetje gek. De beweging begon trouwens al na te denken over een eigen definitie van inclusie en hoe zij die in haar
acties kan opnemen.
In 2019 blijft animatie voor jongeren met een handicap (Animation de Jeunes porteur de Handicap - AniJHan) een bijzondere
sector voor Ocarina. Om iedereen de kans te geven zich te ontplooien met respect voor eenieders ritme en nood aan
welzijn, ontwikkelt Ocarina een bijzonder aanbod voor kinderen en jongeren met een handicap. Sommige activiteiten
worden specifiek voor dit publiek georganiseerd. Andere activiteiten worden met ‘integratie’ beleefd, dit betekent samen
met kinderen zonder handicap om elkaars verschillen en gelijkenissen te delen en te genieten van de rijkdom die eenieder
in zich heeft.
Met het oog op een meer inclusieve samenleving, ontwikkelt Ocarina steeds meer integratieve activiteiten (speelpleinen,
verblijven, punctuele activiteiten, …).
Een specifieke dag
In de regionale Ocarinawerking van Doornik is de cel AniJHan zeer actief en de vrijwillige animatoren organiseren regelmatig activiteiten voor jongeren met een handicap. 2019 was trouwens een jaar met zeer veel activiteiten: animatie rond
het circus, een dag op de hoeve, een namiddag in het zwembad, ontmoeting met Sinterklaas, Halloween, …
Een blik op een dag op de hoeve: in mei omkaderden 18 animatoren 14 kinderen met verschillende handicaps en
zorgden voor animatie. Een omkadering die goed was voorbereid en met vooral voldoende animatoren voor een goede
begeleiding met aandacht voor het ritme en welzijn van elke deelnemer. De groep ging naar de dieren kijken, maakte met
hoeveproducten een vieruurtje klaar en kon buiten spelen dankzij het mooie weer. Deze animatie is belangrijk voor zowel
ouders als kinderen. Jongeren kunnen zo naar buiten gaan, een nieuwe omgeving ontdekken en plezier maken en hun
ouders krijgen even ademruimte.
Een instrumentendoos voor een goede omkadering
Bij Ocarina worden de animatoren opgeleid om jongeren met een handicap te omkaderen. Tijdens die gespecialiseerde
opleiding worden met de animatoren verschillende thema’s aangesneden: communicatie, een typedag structureren,
aangepaste animatie, relatie met een ouder, getuigenissen, zorgbeheer, verantwoordelijkheid, rolwagen en gebruik ervan,
inclusie en soorten handicaps.
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Om de kwaliteit van de opleiding te garanderen, ontwikkelt Ocarina pedagogisch materiaal dat begeleiding en ondersteuning moet bieden en worden tips en advies gegeven. In 2019 maakte Ocarina een volledig nieuwe instrumentendoos
AniJHan als hulpmiddel voor animatoren, ongeacht de organisatie waartoe zij behoren, om inclusieve animatie uit te
werken. Deze instrumentendoos is als een gids en bevat informatie, denkpistes, advies voor animatie, referenties, …
Deze biedt geen pasklare recepten maar richtsnoeren die het animatieteam kan wijzigen, aanpassen, aanvullen naar
gelang van de groep en de activiteiten die deze nodig heeft.
De instrumentendoos bestaat uit twee onderdelen: het eerste, een meer theoretisch onderdeel is de basis voor inclusieve
animatie met zeven thema’s die essentieel zijn voor een degelijke animatie voor iedereen; het tweede onderdeel bevat de
praktische fiches die helpen om de theorie in de praktijk om te zetten.
Een vrijwilligersinstantie voor een gemeenschappelijk beleid
Vakantie voor jongeren met een handicap organiseren is één van de pijlers van het vakantiebeleid van Ocarina.
De organisatie heeft enerzijds vakantiecommissies (voor de technische en beleidsaspecten) die de gezamenlijke
organisatie van de verblijven verzekeren en anderzijds een AniJHan-commissie die zich met de brede sector bezighoudt.
In 2019 wil Ocarina haar aanbod steeds meer diversifiëren (meer bestemmingen, thema’s) en het aantal deelnemers aan
de verblijven verhogen. De vrijwilligers willen hierover graag mee nadenken. Daarom richtte de beweging een uitgebreide
commissie AniJHan op met beroepskrachten, vrijwilligers en vertegenwoordigers van verschillende instanties die elk hun
deskundigheid in een bepaald domein zullen kunnen inbrengen. Dat in deze instantie vrijwilligers aanwezig zijn die hun
terreinervaring gaan delen, is zeker zinvol want bij Ocarina sturen vrijwilligers de beweging. De doelstelling is ambitieus
want Ocarina wil het aanbod van verblijven voor personen met een handicap herzien (zowel de bestemmingen als de
relatie met de ouders) en wil breder wil gaan nadenken over inclusie.

b) Cijfers 2019

In 2019 namen 3.624 kinderen deel aan de verblijven en 8.853 kinderen aan de speelpleinwerking. Ook werden 136 kinderen
in het kader van een AniJHan-verblijf opgevangen en 48 kinderen bij de speelpleinwerking. Ocarina telt in totaal 350 gebrevetteerde animatoren, 37 gebrevetteerde coördinatoren en 13 animatoren die AniJHan opleidde.

Meer informatie:
• www.ocarina.be

7. Samana
Samana bekijkt de wereld vanuit het perspectief van de chronisch zieke en de
mantelzorger. Op dit fundament bouwt de beweging tal van projecten en activiteiten die de levenskwaliteit van haar doelgroepen verbeteren. Zo wil Samana
chronisch zieke en zorgbehoevende mensen volwaardig laten deelnemen aan het
maatschappelijk leven, waarbij wordt uitgegaan van de totale gelijkwaardigheid
tussen alle betrokkenen: tussen zij die geconfronteerd worden met een chronische ziekte of zorgbehoevend zijn en diegenen die hen omringen, met name hun
mantelzorgers en de duizenden vrijwilligers van de organisatie.
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a) Belangenbehartiging
Pop-up Samana uitzendbureau voor chronisch zieke mensen
Sinds januari 2017 is er een nieuwe wettelijke regeling voor de re-integratie van chronisch zieke mensen op de werkvloer.
Een eerste evaluatie van deze regeling leert dat 70% van de re-integratietrajecten eindigt in ontslag wegens medische
overmacht. Dit druist uiteraard in tegen de doelstelling van deze nieuwe wetgeving. Het was net de bedoeling om de
re-integratie van langdurig zieke werknemers te bevorderen.
Samana en ACV organiseerden meer dan 80 informatiesessies re-integratie en diepte-interviews (focusgroepen) met ruim
honderd langdurig zieke mensen. Hieruit haalden Samana en ACV heel wat informatie over de drempels die langdurig
zieke mensen ervaren wanneer zij terug aan het werk kunnen, willen of moeten …
Van 2 tot 4 april opende Samana in samenwerking met ACV een pop-up uitzendbureau in Shopping I te Genk. Langdurig
zieke werknemers konden er terecht voor informatie over hoe zij weer aan het werk kunnen.
Symposium
Op donderdag 28 november organiseerden Samana en ACV een symposium onder het thema: ‘Ziekte voorkomen en
re-integratie van langdurig zieke bevorderen, een maatschappelijke uitdaging’.
Het aantal mensen dat op het werk uitgevallen is door ziekte steeg in 2018 boven de 400.000. Een triest record. Voor wie
op invaliditeit staat, valt het perspectief op zinvol werk bovendien vaak weg. Terug in het zadel na langdurige ziekte blijkt
allesbehalve een evident verhaal.
Het aantal mensen dat uitvalt omwille van een psychosociale en stress gerelateerde oorzaak wordt ook steeds groter.
Een duidelijk maatschappelijk signaal…
Inzetten op en nadenken over werkbaar werk, begeleiding en ondersteuning was dan ook het thema dat door verschillende sprekers tijdens dit symposium werd benaderd.

b) Mantelzorg
Samana Scholennetwerk voor jonge mantelzorgers
Zeventien procent van de jongeren op school zit in een mantelzorgsituatie. Een ingrijpend gebeuren dat een grote impact
heeft op hun leven. Daarom startte Samana het project ‘Samen naar een mantelzorgvriendelijke school’. Samen met de
school en de leerlingen bekijkt Samana hoe de school mantelzorgvriendelijk kan gemaakt worden voor jonge mantelzorgers.
Op 16 mei 2019 lanceerde Samana het Scholennetwerk voor jonge mantelzorgers. Dit is een netwerk van alle scholen die
zich inspannen om jonge mantelzorgers op school te ondersteunen. Scholen die succesvol het project ‘Samen naar een
mantelzorgvriendelijke school’ hebben doorlopen, worden hier verenigd en verder door Samana ondersteund. Door zich
te verenigen kunnen scholen elkaar inspireren en van elkaar leren.
Boek ‘Jonge mantelzorgers op school’
Gelijktijdig met de lancering van het Samana Scholennetwerk, werd ook het Samana-boek ‘Jonge mantelzorgers op
school’ voorgesteld. Deze publicatie nodigt scholen uit oog te hebben voor jonge mantelzorgers en hen te ondersteunen.
Het boek schetst de situatie van jonge mantelzorgers en brengt relevant cijfermateriaal, praktische voorbeelden en getuigenissen van jonge mantelzorgers zelf.
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c) Samenwerking NT Gent
Anatomie van pijn
Het theaterproject ‘Anatomie van pijn’ is een samenwerking tussen Samana en NT Gent, waarbij mensen met een
chronische ziekte of pijn worden aangesproken op hun acteertalent. Hun ervaringen en dromen vormden de basis van
waaruit theatermaker Lies Pauwels een voorstelling maakte over leven met pijn en pijn in het leven. De première was op
11 december, nadien ging Anatomie van pijn op tournee in Vlaanderen en Nederland.
Spiegelproject
Bijna iedereen kan omvallen
In samenwerking met de Publiekswerking van NT Gent werd besloten een ‘spiegelproject’ op te starten met mensen met
chronische pijn. Het doel van het spiegelproject is hetzelfde als dat van het hoofdtheaterproject: gelegenheidsacteurs, in
dit geval chronisch zieke mensen laten schitteren op de planken. Dit werd eveneens professioneel begeleid door NT Gent.
Het resultaat was een voorstelling op 6 december 2019 in het Arca Theater te Gent.

d) Impactmeting

Samana zet voortdurend stappen om de kwaliteit van haar aanbod te verbeteren. Het kwaliteitshandboek dat het hanteert
biedt daartoe een kader. De kwaliteit wordt gemeten via evaluaties. In 2019 is Samana ook gestart met impactmetingen,
waarbij het zichzelf de vraag stelt wat de impact is van haar werking en activiteiten op het welzijn van mensen met een
chronische ziekte, op mantelzorgers en vrijwilligers. Maakt Samana het verschil met wat het doet?
Om dat te meten verzamelde Samana 1.000 verhalen die via de methode van Sensemaker werden geanalyseerd.
Dit gebeurde in samenwerking met Voices that Count, een netwerk van experten en doeners dat nieuwsgierige organisaties en overheden begeleidt om sociale veranderingen in kaart te brengen en beter te begrijpen wat moeilijk meetbaar
is. Verhalen van burgers, vrijwilligers, leden, medewerkers of andere groepen zijn altijd het startpunt.
Het resultaat is een schat aan verhalen die duidelijk maken dat Samana voor chronisch zieke mensen, mantelzorgers en
vrijwilligers wel degelijk het verschil maakt.

e) Vormings- en vakantieaanbod

Samana organiseerde in 2019 ruim 300 vakanties op maat van chronisch zieke mensen en mantelzorgers. Deze vakanties
vonden plaats in binnen- en buitenland, steeds in rolstoeltoegankelijke hotels en met zorgondersteuning door vrijwillige
verpleegkundigen en gevormde medewerkers. Er waren vakanties voor verschillende doelgroepen, naast specifieke
themavakanties. Het vakantie-aanbod van Samana richtte zich zowel naar groepen als naar individuele vakantiegangers.
Het vormingsaanbod van Samana wil chronisch zieke mensen steun bieden in de uitbouw van het leven bij een
veranderende gezondheidssituatie. Er bestaat een duidelijk verband tussen weerbaarheid en gezondheid. Met het
vormingsaanbod erkent Samana het groeiproces dat een persoon met een chronische ziekte, aandoening of beperking
doormaakt en willen we chronisch zieke mensen hulp bieden om op een kwalitatieve manier hun leven verder te ontplooien.
Ook in 2019 werd het vormingsaanbod verdergezet.

Meer informatie:
• https://www.samana.be/
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8. Altéo & Altéo Sport
De kernactiviteit van Altéo bestaat erin aan iedereen, en vooral aan zieken en
personen met een handicap, de mogelijkheid te geven om actief deel te nemen
aan de samenleving. De beweging wil de emancipatie voor iedereen, de echte
inclusie op alle domeinen van het leven en de burgerparticipatie ondersteunen via
talrijke activiteiten en projecten.
Hieronder volgt een thematisch overzicht van de door Altéo in 2019 georganiseerde activiteiten. Deze thema’s zijn essentiële punten voor Altéo en voor het welzijn van iedereen, maar vooral van zieken en personen met een handicap.

a) Verkiezingen, een uitgelezen moment om de eisen voor een meer inclusieve samenleving kenbaar te maken

Vertrekkende van de verwachtingen en de leefwereld van personen met ziekte of handicap, maakt Altéo naar aanleiding
van de regionale en federale verkiezingen van 26 mei 2019 een memorandum ter attentie van de kandidaten en toekomstige verkozenen. Dit document stelde de doelstellingen voor 2024 voor, evenals de concrete acties daarvoor.
De leden van Altéo stelden in dit memorandum drie grote transversale principes voorop die elk beleid ten allen tijde dient
te respecteren: de autonomie van de persoon voor ogen houden, voor een inclusieve samenleving ijveren, ‘niets over ons
zonder ons’. De prioritaire eisen van Altéo hebben betrekking op vier thema’s: thuis wonen, gezondheidszorg, voldoende
financiële middelen om waardig te kunnen leven en zich kunnen verplaatsen.
Toegankelijkheid en mobiliteit
Toegankelijkheid en mobiliteit zijn onmisbare kernelementen die de autonomie van personen met een ziekte of handicap
en die ook hun deelname aan de samenleving en dus hun welzijn garanderen. Zich verplaatsen en toegang tot gezondheidszorg, school, tewerkstelling, cultuur, vrijetijdsbeleving, sport, … stelt hen in staat volwaardige burgers te zijn. De
acties van Altéo inzake vorming, sensibilisering, delen van ervaringen en politieke eisen zijn een werk van lange adem dat
regelmatig vruchten afwerpt.
De diensten voor begeleiding en vervoer van Altéo geven ieder jaar aan meer dan 8.500 personen de mogelijkheid om zich
in de eerste plaats naar de plaatsen voor zorg of activiteiten/vrije tijd te begeven, en dit dankzij ongeveer 800 vrijwilligers
die in het totaal meer dan 4 miljoen kilometer met hen afleggen.

b) Campagne 2019 rond inclusief toerisme “Un tourisme all inclusive, un plus pour tous!” (“Een toerisme all-inclusive,
een meerwaarde voor iedereen!”)

Toegankelijkheid is ook een grote uitdaging in de toeristische sector. Toerisme is met de jaren een onmiskenbare sociale
behoefte geworden, zelfs een weldaad voor de gezondheid. Op vakantie gaan zou immers het welzijn bevorderen.
Het toeristisch aanbod is echter nu nog niet voor iedereen toegankelijk. Reizen, al dan niet begeleid, wordt al gauw
moeilijk voor wie een handicap heeft. In dat kader organiseerde Altéo in 2019 een campagne rond toegankelijk toerisme
om het brede publiek te sensibiliseren rond de nood aan een toegankelijk toerisme-aanbod voor iedereen. Hiervoor werd
een reisboekje gemaakt met illustraties bij de tips voor de voorbereiding van een reis, waarmee ook aangetoond werd
hoe zwaar de voorbereiding voor mensen met een handicap is. In november en december vonden ook heel wat sensibiliseringsacties plaats.
Gezondheidsvakanties
De Wereldgezondheidsorganisatie omschrijft gezondheid als “een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken.” Vrije tijd is een niet te
verwaarlozen factor om rekening mee te houden voor meer fysiek, mentaal en sociaal welzijn.
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Jammer genoeg hebben vandaag nog heel wat personen met een ziekte of handicap geen toegang tot vakantie om
financiële redenen of omdat de toeristische infrastructuur niet toegankelijk is en het openbaar of privévervoer niet
aangepast is. Vakantie moet echter beschouwd worden als een recht voor iedereen. Daarom organiseert Altéo ieder jaar
een groot aantal verblijven voor dit doelpubliek. Altéo beoogt met deze vakanties inclusie van iedereen en een ruimere
visie op gezondheid.
In 2019 organiseerde Altéo bijna 75 verblijven dankzij de medewerking van 600 vrijwilligers. Dankzij dit organisatiewerk
en die inzet konden meer dan 1.500 personen die ziek zijn, een handicap hebben of valide zijn in 2019 op vakantie gaan.

c) Samen werken aan het sociaal project

Het sociaal project van Altéo toont de vereniging (met haar opdrachten maar ook haar visie en waarden) evenals de
richting ze wil uitgaan en hoe ze dat wil doen. Het huidige sociale project van Altéo werd 16 jaar geleden uitgewerkt. De
samenleving evolueerde, maar ook de vereniging. Daarom leek het van kapitaal belang om afstand te nemen en na te
denken over de richting die Altéo als beweging de volgende jaren wil uitgaan.
In 2019 deed Altéo een bevraging bij haar leden en vrijwilligers over hun visie op de vereniging en meer algemeen, over
hun visie op de realiteit voor henzelf en voor wie vandaag in België ziek is of een handicap heeft. Deze inventaris, die
eind 2019 afgerond was, zal het denkwerk voeden en zal helpen om de opdrachten, waarden of doelstellingen te bepalen.
Daarna zal Altéo vanaf juni 2020 de tweede fase van het werk kunnen aanvatten, meer bepaald keuzes maken omtrent de
richting die de beweging uitgaat.

Meer informatie:
• www.alteoasbl.be
• www.aletoasbl.be/projet-social

9. Intersoc
Al sinds 1949 organiseert de vzw Intersoc “gezonde bergluchtvakanties” voor
CM-leden. Aanvankelijk enkel voor kinderen en al snel volgen miljoenen Vlaamse
en Waalse gezinnen hun voorbeeld. “Met de mutualiteit op reis”, is vandaag nog
steeds een begrip. Intersoc staat voor “echte vakantieliefde”, elk jaar opnieuw.

a) Veelzijdige vakantiebestemmingen, zelfstandig of in partnership

Jaarlijks genieten zo’n 55.000 vakantiegasten in een vijftigtal bestemmingen van een leuke en betaalbare vakantie. Het
aanbod van Intersoc richt zich vooral naar families en groepen. Belangrijk is dat de organisatie voeling blijft houden met
de trends in de markt, en vooral, met de verlangens van haar vakantiegasten.
In sommige bestemmingen baat Intersoc eigen hotels en vakantiedorpen uit. Op andere plaatsen werkt ze samen met een
externe partner en voorziet ze enkel de animatie.
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b) Je thuis voelen op vakantie

Intersoc biedt een brede dienstverlening aan waarop men blindelings kan vertrouwen. De vakantiebeleving is er een van
puur genot en onthaasting, ver weg van de dagelijkse sleur. Het doel is om elke vakantiegast zoveel mogelijk te ontzorgen,
bijvoorbeeld door correcte informatie over het aanbod, de vele transportmogelijkheden, een verzorgde verblijfsaccommodatie, onthaal in de eigen taal, de lekkere keuken van bij ons, animatie voor elke leeftijd, bijstand op medisch en spiritueel
vlak, ...
Intersoc hecht erg veel belang aan een actief ontspanningsprogramma, respect en bewondering voor de natuur, aandacht
voor gezonde voeding, interesse voor cultuur en geschiedenis en sociale contacten.
Ook het ecologische aspect ontbreekt niet bij Intersoc: tijdens de zomer van 2019 kreeg elke vakantiegast in een
Intersoc-hotel een gratis drinkfles ter vervanging van de petflesjes water bij het lunchpakket. Vakantiegasten werden op
voorhand opgeroepen om een brooddoos mee te brengen. Indien ze die niet hadden, waren er brooddozen te koop aan
de hotelreceptie.
In 2019 vierde Intersoc haar 70ste verjaardag en dit is niet ongemerkt voorbij gegaan. Er verscheen een speciaal album van
de stripheld Jommeke dat zich afspeelde in de bestemming Wengen. En Jommeke was heel de zomer alom tegenwoordig
in de hotels. Er reed zelfs een Jommekesbus rond.

c) Kind is koning

Tijdens de Intersoc-family-periodes ligt de focus op families met kinderen. Kindvriendelijkheid, een correcte, aangename
service en familiale sfeer draagt de organisatie hoog in het vaandel. Voor gezinnen met baby’s, peuters, kleuters of schoolgaande jeugd heeft Intersoc specifieke formules. Maar ook rustzoekers, senioren, sport- en vriendenclubs vinden hun
gading tijdens de zogenaamde Intersoc-charme-vakanties.

d) Aan een zorgeloze vakantie moet je voortdurend bijschaven

Voor haar hotelactiviteiten beschikt Intersoc over een team van 180 contractuele medewerkers en circa 3.500 vrijwilligers.
Elke dag opnieuw zet iedere Intersoc-medewerker zich in om mee de gemoedelijke en hartelijke sfeer te creëren die zo
eigen is aan de Intersocvakanties.

Meer informatie:
• http://www.intersoc.be/nl
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