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Overstappen naar hospita-
lisatieverzekering CM
Een voordelige premie voor alle leeftij-
den, geen uitsluiting van bestaande 
aandoeningen en tegemoetkoming 
voor ernstige ziekten zonder zieken-
huisopname zijn troeven van het CM-
Hospitaalplan. Wil je overstappen? 
Denk eraan dat je je huidige verzeke-
ring tijdig en schriftelijk moet opzeg-
gen. Bij de meeste verzekeringen be-
draagt de opzegtermijn drie maanden 
voor de vervaldatum. 
Maak je de overstap vanuit een gelijk-
aardige verzekering, dan moet je de 
wachttijd van drie maanden bij CM-
Hospitaalplan niet doorlopen. Je bent 
onmiddellijk verzekerd. 

 ✔ www.cm.be/verzekeringen of 
078 151 151 

De Alzheimer Code
Mensen met dementie respecteren en 
hun mantelzorgers een hart onder de 
riem steken. Dat is de boodschap van 
de Alzheimer Code. Almaar meer men-
sen krijgen met dementie te maken. 
Met tentoonstellingen, theater, fi lms 
en lezingen wil de Alzheimer Code 
meer openheid creëren rond dementie. 
Initiatiefnemers zijn de Alzheimer Li-
ga Vlaanderen en het Expertisecen-
trum Dementie Vlaanderen. Tot 30 no-
vember zetten zij in samenwerking met 
tal van organisaties in meer dan 60 ste-
den en gemeenten activiteiten op. Ook 
CM steunt het project. Zij organiseert 
praatcafés, verteltheater en panelge-
sprekken.

 ✔ www.alzheimercode.be  

Theater Open Geest XL
Dit najaar pakt Te Gek!? weer uit met 
een theatertournee ‘Open Geest XL’. De 
tournee wil psychische problemen be-
spreekbaar te maken. Annelies Brosens 
van Laïs en Rick de Leeuw brachten eer-
der al de theatervoorstelling ‘Open 
Geest’ in verschillende psychiatrische 
 centra. Dit jaar krijgen zij gezelschap 
van onder meer Guy Swinnen, Chris-
tophe Vekeman en Jan Hautekiet. 
‘Open Geest XL’ verruimt de blik. De 
voorstellingen lopen tot eind decem-
ber. De speellijst vind je op de website. 

 ✔ www.tegek.be

Aandacht voor kinderwens
Een onvervulde kinderwens raakt 
mensen diep. Door schaamte of schuld-
gevoel durven zij er vaak niet over te 
praten. De organisatie Kinderwens 
Vlaanderen biedt ondersteuning. 
Wensouders en hun omgeving vinden 
een luisterend oor in de Kinderwens-
huizen. Zij krijgen er psychosociale be-
geleiding en informatie. In de Kinder-
wenshuizen kun je alle vragen stellen 
over zwanger worden. In elke Vlaamse 
provincie is er minstens een.

 ✔ www.kinderwensvlaanderen.be

Intersoc-werkvakanties
Ga deze winter mee als vrijwilliger met Intersoc
Zin in een onvergetelijke winter? Ga dan mee op werkvakantie 
met Intersoc. In onze hotels in Zwitserland kan je onder andere 
aan de slag in het restaurant, de keuken of de bar. 

Geniet op het zonnige eiland Mallorca van prachtige stranden, 
helder water, de schitterende natuur en culturele pareltjes 
waaronder Kathedraal la Seu, Soller, Valldemossa en Deià.

Verblijfsvakantie in Mallorca

Boek snel via 070 233 119 of www.intersoc.be

Zonnige vakantie met verblijf in een 4-sterrenhotel

Prijzen en periodes:
Van 23 tot 30 april 2018 voor 798 euro, single toeslag 119 euro
Van 30 april tot 7 mei 2018 voor 819 euro, single toeslag 119 euro

Zet je je liever in om onze vakantiegasten groot en klein te 
vermaken, dan kan je als vrijwilliger naar Frankrijk, Slovenië, 
Tsjechië of Zwitserland. Ook skifanaten zijn bij ons meer dan 
welkom. Zij kunnen hun hart ophalen als skimonitor. 

Je verblijft er in het moderne viersterrenhotel Caballero met 
buiten- en binnenzwembad in volpension. Vlakbij vind je het 
uitgestrekte zandstrand Playa de Palma.

Stel je vandaag nog kandidaat via je persoonlijke overzichtspagina 
of surf naar www.intersoc.be/nl/werkvakanties/stel-je-kandidaat 
en wie weet zien we elkaar deze winter.
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vroeg mij af: hoe kan ik Jo ondersteunen 
zonder medicatie? Onze zoon is geen vra-
gende partij: door de neveneffecten staat 
hij er weigerachtig tegenover. Hij is daar 
niet goed in begeleid. Als ouder kreeg ik 
veel informatie, maar met mijn kind werd 
te weinig gepraat.’

Hoe belangrijk is die begeleiding?
Daan: ‘Heel belangrijk. Mijn ervaring bij 
de kinderpsychiater is erg goed: die 
spreekt de taal van Kas. Zonder begelei-

In totaal 32 000 kinderen en jonge-
ren kregen vorig jaar in België 
medicatie voor de behandeling van 
ADHD terugbetaald, zo blijkt uit 
een studie van CM. Voor ouders 
blijft het een moeilijke keuze om 
hun kinderen al dan niet methyl-
fenidaat, beter bekend onder de 
namen Rilatine of Equasym, te 
geven. Twee ouders van kinderen 
met ADHD gaan in dialoog.

Een van de kinderen van Daan uit 
Boechout en Eva uit Lint heeft 
ADHD: Attention Defi cit Hyper-
activity Disorder. Daan, die zelf 

ADHD heeft, had al snel een vermoeden 
dat zijn zoon Kas (12) dezelfde ontwikke-
lingsstoornis had. Eva’s zoon Jo* (10) werd 
gediagnosticeerd op zijn zevende.

Twee procent van alle 6- tot 18-jarigen 
nemen methylfenidaat, weten we uit 
de CM-studie. Nemen jullie kinderen 
de medicatie?
Eva: ‘Jo was altijd snel afgeleid. Na zijn di-
agnose heeft Jo even Rilatine en andere vor-
men van methylfenidaat uitgeprobeerd. 
Dat had heel rare effecten: hij werd heel 
somber en teruggetrokken. Door de medi-
catie werd Jo wel rustiger, maar dat woog 
niet op tegen de nadelen. Na drie maanden 
zijn we ermee gestopt. Jo neemt op vandaag  
geen medicatie, maar ik weet niet goed wat 
dat in zijn puberteit zal geven.’

Daan: ‘Kas neemt Rilatine sinds het twee-
de leerjaar. Nu neemt hij, onder begelei-
ding van een kinderpsychiater, het medi-
cijn nog steeds. Enkel in het schooljaar, 
tijdens de vakanties heeft Kas thuis zijn 
uitlaatklep. Hij wil Rilatine niet het hele 
jaar doornemen uit schrik voor potentiële 
neveneffecten, zoals groeivertraging.’

Was het een moeilijke beslissing om de 
medicatie te gebruiken?
Daan: ‘Kas trekt zich heel hard aan wat an-
deren van hem vinden. In de klas functio-
neerde hij niet en dat knaagde aan zijn zelf-
beeld. Kas is zelf vragende partij: hij wordt 
wat passiever, maar kan zich beter concen-
treren en maakt nieuwe vrienden. Voor 
Kas is Rilatine een eerste wandelstok.’

Eva: ‘Ook hier is het een wandelstok, maar 
wel de laatst mogelijke wandelstok. Ik 

ding kun je tien jaar dezelfde pillen ne-
men, zonder de dosis bij te stellen. En dan 
stoppen, omdat het toch niet meer werkt. Ik-
zelf nam Rilatine vanaf mijn twaalfde, 
maar stopte op mijn zestiende omdat het 
tijdens mijn puberteit beter ging. Nu 
neem ik, na lang zoeken onder begelei-
ding, een ander medicijn.’

Eva: ‘ADHD is altijd een zoektocht. Nu 
wordt onderzocht of Jo ook autismespec-
trumstoornis heeft.’

Daan: ‘Kas is meer extravert. Het lijkt mij 
normaal dat die anders reageert op medi-
catie.’

Uit onderzoek van CM blijkt dat een op 
de vijf kinderen na tien jaar nog steeds 
methylfenidaat neemt. Hoe staan jullie 
tegenover dat cijfer?

Daan: ‘Als je ADHD hebt, dan 
zal dat in mijn ogen niet 
meer verdwijnen. Het ver-
baast me dus niet dat velen 
medicijnen blijven nemen. 
Maar de symptomen kun-
nen wel afnemen. Het be-
langrijkste is om een goede 
structuur te hebben. Daarom 
is die begeleiding zo belang-
rijk. Kas is drie maanden on-
derzocht voor hij een voor-
schrift kreeg.’

Eva: ‘Ik ben ook niet over een 
nacht ijs gegaan. Na Jo’s eer-
ste onderzoek heeft het 10 
maanden geduurd voor hij 
Rilatine nam. Ik stelde me 
steeds de vraag: doe ik er 
goed aan als ouder om hem 
die pilletjes te geven? Maar 
ook: doe ik er goed aan om 
die net niet te geven?’

Wordt methylfenidaat te 
snel voorgeschreven?
Daan: ‘Dat weet ik niet. Ik 

weet wel dat het hokjesdenken is toegeno-
men. Dat is een ADHD’er, dat is een autist. De 
huidige samenleving speelt daar een grote 
rol in: je krijgt continu impulsen. Zo wordt 
iedereen een klein beetje ADHD’er. Wordt 
die medicatie dan te snel voorgeschreven? 
Dat kan. Vind ik het nodig voor mezelf en 
voor mijn zoon? Jawel.’

* Eva en Jo zijn fi ctieve namen.

Sarah Vandoorne

 ✔ Ook voor CM mag medicatie niet 
de eerste oplossing zijn. 
Lees het standpunt van CM-voor-
zitter Luc Van Gorp op www.cm.be/
standpunt-adhd en bekijk de studie 
op www.cm.be/studie-adhd.

‘ADHD is altijd  een zoektocht’
In dialoog over medicatie bij ADHD
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 u Daan tegen Eva: ‘In onze samenleving krijg je zoveel impulsen dat iedereen een beetje ADHD’er wordt.’

‘Hulpmiddel in plaats 
van geneesmiddel’
‘We mogen medicatie niet diaboliseren, maar 
het is niet de eerste of de gemakkelijkste op-
lossing’, zegt professor psychologie Stijn 
Vanheule (UGent). ‘Methylfenidaat geneest 
het probleem niet, maar is een hulpmiddel, 
of zoals Daan zegt: een wandelstok. Het is be-
ter om indien mogelijk zonder te wandelen, 
maar dat hangt vaak af van de context. Als je 
het langdurig neemt, zijn er gezondheidsrisi-
co’s, zoals groeivertraging, en kan het kind af-
geremd worden in zijn ontwikkeling.’

‘Doorverwijzen naar specialist’
‘Elk kind reageert anders op methylfenidaat 
en niet iedereen met ADHD heeft de medica-
tie nodig’, zegt Ria Van Den Heuvel, direc-
teur van centrum ZitStil. ‘Het is belangrijk 
dat huisartsen geen methylfenidaat voor-
schrijven en al zeker niet voor een diagnose 
gesteld is. Een huisarts moet doorverwijzen 
naar een kinderpsychiater die de jongeren 
goed kan begeleiden. Die onderzoekt, stelt de 
diagnose en schrijft eventuele medicatie voor.’

 ✔ www.zitstil.be

Rilatine is voor ons de 
laatst mogelijke 
wandelstok.
Eva

Het verbaast me 
niet dat velen 
medicijnen 
blijven nemen.
Daan
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Minder afval, sneller zindelijk
Herbruikbare luiers als babygeschenk

Babygeschenk in de Thuiszorgwinkel 
In de Thuiszorgwinkel kunnen ouders net als Julie, Laura en Helder kiezen voor herbruik-
bare luiers. Kersverse ouders kunnen er opteren voor een pakket herbruikbare luiers 
van Bambinex ter waarde van 195 euro als CM-babygeschenk. Zo’n pakket bestaat 
uit tien luiers van maat 1, drie extra inleggers met drukknopjes, twee overbroek-
jes, een pakje microfl eece inlegdoekjes en een rol inlegvellen. Zijn beide ouders 
lid van CM, hebben ze recht op twee pakketten. 

 ✔ Meer info via www.cm.be/babygeschenk en www.thuiszorgwinkel.be.

Geen twee vuilniszakken vol pam-
pers per week voor kinderopvang 
De Goudsbloem in Kessel-Lo. 
Oprichters Helder en Laura verver-
sen de kinderen met herbruikbare 
luiers. ‘Je doet niet mee aan de 
wegwerpmaatschappij en tegelijk 
hecht je je nog meer aan je kind.’

Al tien jaar lang houden Helder 
Steemans en Laura Dehaes kin-
deropvang De Goudsbloem in 
de Koetsweg in Kessel-Lo open. 

Van in het begin gebruikt het koppel her-
bruikbare luiers. ‘Voor ons een logische 
keuze, want ook onze eigen kinderen heb-
ben wij enkel met herbruikbare luiers ver-
schoond’, klinkt het.

Tupperware voor luiers
‘Mijn oudste is intussen 18 jaar’, vertelt 
Laura, mama van vier. ‘Toen wij voor de 
eerste keer informeerden naar herbruik-
bare luiers, was dat helemaal niet evident. 
We konden ze enkel kopen op een soort 
van Tupperware avonden en werden best 
raar bekeken.’
Vandaag zijn herbruikbare luiers beken-
der geworden. ‘We zijn niet de enige kin-
deropvang die dat verkiest’, zegt Helder.

Voorbeeldfunctie
Voor de 16 kinderen tussen 0 en 3 jaar heeft 
het koppel een zeventigtal luiers ingesla-
gen. ‘We draaien vaak twee wasmachines 
per dag.’

‘Dat weegt niet op tegen de twee vuilnis-
zakken vol pampers die we anders weke-
lijks zouden moeten buiten zetten. We kie-
zen om de wegwerpcultuur tegen te gaan. 
Voor onze kinderen willen wij een voor-
beeld zijn.’
Julie Poppe, op de foto samen met zoon 
Okke (2,5), deelt die visie. ‘Mijn buurvrouw 
en ik zijn tegelijkertijd aan kinderen be-
gonnen. Zij koos voor pampers en had drie 
à vier vuilniszakken per twee weken. Wij 
konden amper 
één vullen’, il-
lustreert Julie. 
‘Ik zie eigenlijk 
ge e n n ade le n .  De 
kostprijs haal je er zo uit: die 
luiers gaan voor minstens twee 
kinderen mee.’

Mooie momenten
Voor Helder en Laura speelt, naast het eco-
logische aspect, ook het emotionele mee. 
‘Een veelgehoorde klacht is dat het 
meer moeite kost om herbruikbare 
luiers te gebruiken’, zegt Laura. 
‘Dat klopt ergens wel: het verver-
sen duurt iets langer. Maar in dat 
moment heb je net meer contact 
met je kind. Dat zijn mooie momen-
ten voor de hechting van je kindje.’
Volgens mama Julie is het echter 
een mythe dat verschonen meer tijd 
kost. ‘Sommige luiers werken vol-
gens hetzelfde systeem, met velcro. 
Dat duurt dus zeker niet langer.’

Compagnie Gagarine

In de Thuiszorgwinkel kunnen ouders net als Julie, Laura en Helder kiezen voor herbruik-
bare luiers. Kersverse ouders kunnen er opteren voor een pakket herbruikbare luiers 
van Bambinex ter waarde van 195 euro als CM-babygeschenk. Zo’n pakket bestaat 
uit tien luiers van maat 1, drie extra inleggers met drukknopjes, twee overbroek-
jes, een pakje microfl eece inlegdoekjes en een rol inlegvellen. Zijn beide ouders 

Meer info via www.cm.be/babygeschenk en www.thuiszorgwinkel.be.

Voor onze kinderen willen wij een voor-

Julie Poppe, op de foto samen met zoon 
Okke (2,5), deelt die visie. ‘Mijn buurvrouw 
en ik zijn tegelijkertijd aan kinderen be-
gonnen. Zij koos voor pampers en had drie 
à vier vuilniszakken per twee weken. Wij 
konden amper 
één vullen’, il-
lustreert Julie. 
‘Ik zie eigenlijk 
ge e n n ade le n .  De 
kostprijs haal je er zo uit: die 
luiers gaan voor minstens twee 
kinderen mee.’

Mooie momenten
Voor Helder en Laura speelt, naast het eco-
logische aspect, ook het emotionele mee. 
‘Een veelgehoorde klacht is dat het 
meer moeite kost om herbruikbare 
luiers te gebruiken’, zegt Laura. 
‘Dat klopt ergens wel: het verver-
sen duurt iets langer. Maar in dat 
moment heb je net meer contact 
met je kind. Dat zijn mooie momen-
ten voor de hechting van je kindje.’
Volgens mama Julie is het echter 
een mythe dat verschonen meer tijd 
kost. ‘Sommige luiers werken vol-
gens hetzelfde systeem, met velcro. 
Dat duurt dus zeker niet langer.’

Natte broek
‘Kinderen zouden er ook sneller zindelijk 
door worden’, zegt Helder. ‘Volgens mij 
klopt dat, want de kinderen hebben snel-
ler door dat ze een natte broek heb-
ben. Misschien daarom dat de kin-
deren sneller op het potje willen 
gaan?’
Mama Julie haalt ook dat 
voordeel aan. ‘Al ben ik er 
niet helemaal zeker van of 
het altijd opgaat. Bij de 
jongste gaat het minder 
vlot’, lacht ze.

Sarah Vandoorne


