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Editoriaal

Heel wat mensen zorgen thuis voor een naaste die van-
wege ouderdom, ziekte of handicap zorgbehoevend is. 
Ze doen dit vanuit een wederzijdse betrokkenheid, op 
regelmatige basis en buiten het kader van professionele 
hulpverlening. We noemen deze mensen 'mantelzorgers'.

Een thuiszorgsituatie is niet vanzelfsprekend en 
mantelzorgers verdienen hierbij alle ondersteuning 
die zij nodig achten. Daarom richtte de Liberale 
Mutualiteit de vzw Liever Thuis LM op, een door de 
Vlaamse overheid erkende mantelzorgvereniging.

Als mantelzorgvereniging zet de vzw Liever Thuis LM 
zich in voor de ondersteuning van zorgbehoevenden en 
hun mantelzorgers. Bij de vzw Liever Thuis LM kun je 
de klok rond terecht voor een luisterend oor en voor al 
je vragen over mantelzorg en thuiszorg. Via de website, 
de brochures en de infosessies informeren we je over 
een heleboel thema’s die met zorg te maken hebben.

Als lid van de vzw Liever Thuis LM ontvang je viermaal 
per jaar het ledenblad ‘Liever Thuis’ in je brievenbus. 
Via het ledenblad houden we je op de hoogte van 
allerhande onderwerpen, tegemoetkomingen en 
regelgevingen die voor jou belangrijk kunnen zijn.

Naast informatie verstrekken, komen we ook op voor 
de belangen van onze leden. Mantelzorgers ervaren 
immers tal van knelpunten in het zorglandschap. 
Daarom ijveren we bij de overheid voor een goed 
uitgebouwde dienstverlening en hebben we regelmatig 
overleg met verschillende organisaties uit de zorgsector.

Contact: 
vzw Liever Thuis LM
Livornostraat 25
1050 Brussel
Tel.: 02 542 87 09 - 0473 52 70 76
Fax: 02 542 86 99
Mail: lieverthuis@lm.be
Website: www.lieverthuislm.be

De vereniging is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 
bereikbaar! Tijdens de kantooruren (maandag - 
vrijdag: 8u30 - 12u00 en 13u00 - 16u30) kom je 
rechtstreeks terecht bij één van onze medewerkers. 
Na de kantooruren staat een medewerker van de 
wachtdienst je graag te woord.

Alle info over mantelzorg:
Neem een kijkje op www.mantelzorgers.be of neem 
contact op met onze vereniging.
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Adreswijziging of uitschrijven?

Gelieve bij verhuis of wanneer de post toekomt 
bij een overleden lid contact op te nemen met het 
nationaal secretariaat van de vereniging. Dit kan op 
het nummer 02 542 87 09 of via lieverthuis@lm.be. 
Wij danken je alvast voor de moeite.

Wens je niet langer lid te zijn van de vereniging? 
Uitschrijven kan via melding op het nummer
02 542 87 09. Je zal dan geschrapt worden uit het leden-
bestand en geen post meer ontvangen van de vereniging.

Mailadres gewijzigd?

Beschik je over een nieuw mailadres? Laat het ons 
even weten op lieverthuis@lm.be. Dan zorgen wij 
ervoor dat je geen nieuws van ons mist. Wij danken 
je alvast voor de moeite.

Uitbetaling zorgbudget voor 
zwaar zorgbehoevenden (Vlaamse 
zorgverzekering/mantelzorgpremie)

Voor vragen over de uitbetaling van het zorgbudget 
voor zwaar zorgbehoevenden kun je terecht op het
nummer 0800 17 417. Gelieve te vragen naar de Zorgkas.
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Beste lezer,

2020 zal een jaar worden dat de geschiedenisboeken haalt. Voor het eerst sinds vele decennia werden we 
geconfronteerd met een grote gezondheidscrisis, ook in de westerse landen. Het coronavirus houdt ons 
allemaal nu al vele maanden in zijn greep. 

Ook voor onze mantelzorgvereniging had de corona-epidemie zijn gevolgen: veel activiteiten werden 
geannuleerd, andere activiteiten werden uitgesteld en uiteindelijk soms toch nog geannuleerd, 
vergaderingen werden plots videoconferenties, de telefoonoproepen namen sterk toe, …

In juni hielden we een behoeft e- en tevredenheidsmeting onder onze leden. Ik wil langs deze weg 
iedereen hartelijk bedanken die hieraan heeft  deelgenomen. In dit ledenblad geven we een overzicht 
van de resultaten van de behoeft epeiling. We hebben uit de bevraging geleerd dat onze leden beter 
geïnformeerd willen worden. Om dit waar te maken, hebben we de afgelopen maanden een extra 
medewerker aangeworven. Ook hebben we beslist om ons bestuursorgaan vanaf volgend jaar uit te breiden 
met drie mantelzorgers, zodat de stem van ons doelpubliek beter gehoord wordt. Tenslotte zijn we deze 
maand gestart met een interne werkgroep om onze werking aan te passen aan onder andere de noden en 
verwachtingen die door jullie gesignaleerd werden. 

Een veranderingstraject is echter een werk dat tijd vergt. Het is niet mogelijk om onze werking van 
vandaag op morgen aan te passen. We verwachten dat we een veranderingstraject van twee jaar zullen 
doorlopen. Geleidelijk aan zal je dus wijzigingen zien in onze werking. Dit magazine blijven we in ieder 
geval behouden. We nemen wel de tips mee die we van sommige leden ontvingen, bijvoorbeeld om meer 
aandacht te besteden aan tegemoetkomingen en informatie over bepaalde ziektes.

Ik wens jou en je naasten een gezond eindejaar en 2021. Draag zorg voor jezelf en voor elkaar! Mijn 
allerbeste wensen voor 2021.

Roni De Waele - Voorzitter

Corona houdt ons allen bezig en 
roept heel wat vragen op: 
• Wat is een virus? 
• Wat is het verschil tussen een 

virus, een bacterie en een cel?
• Waar komt de term ‘corona’ 

vandaan?
• Hoe werkt dit virus om ons

ziek te maken?
• Je hoort, naast corona, nog 

zoveel andere termen:
SARS-cov2-virus, COVID-19, … 
Wat betekenen ze?

Tenslotte is vandaag de
belangrijkste vraag: Hoe
kunnen we dat virus overwin-
nen? Er zijn twee pistes: een ge-
neesmiddel om zieke mensen te 
genezen en een vaccin om
te beletten dat mensen ziek
worden. Voor een vaccin
bewandelen de onderzoekers 
nog drie verschillende wegen. 
Waarom duurt het zo lang, al 
hoewel de onderzoekers wereld-
wijd dag en nacht zoeken? 

Zoveel vragen. In zeventien 
minuten krijg je hierop een 
helder antwoord van prof. dr. 
Filip Lardon van de Universiteit 
Antwerpen in een fi lmpje dat 
je kunt bekijken via deze link: 
https://www.youtube.com/
embed/eXL0AmpYEY4.
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Voorwoord

Hoe kunnen we corona overwinnen?
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behoeftepeiling

In juni hielden we een behoefte- en tevredenheids-
meting onder onze leden. Hier lees je de voornaamste 
resultaten uit de behoeftepeiling.

Personen met een handicap / personen met een chronische 
ziekte / personen met een zorg- en ondersteuningsnood

De vragenlijst werd ingevuld door 322 zorgbehoevende personen. Deze groep 
bestaat uit personen met een handicap, personen met één of meerdere lang-
durige ziekten en personen die een zorg- of ondersteuningsnood ervaren.

95 % van de zorgbehoevende 
personen krijgt hulp van anderen:
1. Door één of meerdere 

kinderen: 41 %
2. Door zijn/haar partner: 39 %
3. Door een professionele 

zorgverlener: 32 %

66 % van de zorgbehoevende 
personen heeft voldoende 
sociale contacten.

63 % heeft geen hobby of andere 
vrijetijdsbesteding.

63 % kan niet zelfstandig de 
woning verlaten.

67 % kan niet zelfstandig een 
winkel of café bezoeken.

74 % kan niet zelfstandig een 
openbaar gebouw (gemeente-
huis, bibliotheek, …) betreden.

71 % vindt dat hij/zij 
gelijkwaardig behandeld 
wordt als een persoon zonder 
zorgnoden.

58 % wordt voldoende 
geïnformeerd over therapieën, 
sociale voordelen en 
tegemoetkomingen. 

82 % ondervindt moeilijkheden 
door de handicap/beperking of 
chronische aandoening. 
Voornaamste problemen:
1. Beperkte mobiliteit: 76 %
2. Pijn: 62 %
3. Eenzaamheid: 24 %

Bij de helft van de 
zorgbehoevende personen zijn  
de moeilijkheden toegenomen 
tijdens de lockdown (maart – 
mei 2020), omwille van:
1. Minder sociaal contact: 44 %
2. Emotionele problemen (angst, 

eenzaamheid, depressie, 
stress, …): 30 %

3. Wegvallen van professionele 
hulp: 9 %

Levenskwaliteit:
Gemiddelde score: 5,9/10

Mantelzorgers

190 mantelzorgers vulden de vragenlijst in. Mantelzorgers zijn personen 
die de zorg kosteloos opnemen voor een persoon uit hun directe omgeving, 
zoals hun partner, hun ouders, een kind met een beperking, een ander fa-
milielid, een buur of een vriend, vriendin of kennis.

Mantelzorgers zorgen 
voornamelijk voor:
1. hun partner: 22 %
2. één ouder of beide ouders: 22 %
3. een minderjarig of 

meerderjarig kind met een 
beperking: 7 %

45 % van de mantelzorgers 
ervaart moeilijkheden. 
Voornaamste problemen:
1. Geen tijd voor zichzelf: 67 %
2. Vaststellen dat de 

gezondheidstoestand van de 
zorgbehoevende achteruit 
gaat: 65 %

3. Constant aanwezig moeten 
zijn om zorg te verlenen 
aan de zorgbehoevende of 
toezicht te houden op de 
zorgbehoevende: 54 %

Waarom zorgen mantelzorgers 
voor hun naaste?
1. Uit liefde voor de 

zorgbehoevende: 51 %
2. Omwille van gewetens-

problemen (“Ik zou moeilijk 
in de spiegel kunnen kijken 
als ik de zorg/hulp niet zou 
opgenomen hebben”): 18 %

3. Uit pure noodzaak (geen 
alternatief): 13 %

48 % vindt dat er de laatste 
5 jaar geen bijkomende 
ondersteuning gekomen is 
voor hen, ondanks het Vlaams 
mantelzorgplan.
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Mantelzorgers

190 mantelzorgers vulden de vragenlijst in. Mantelzorgers zijn personen 
die de zorg kosteloos opnemen voor een persoon uit hun directe omgeving, 
zoals hun partner, hun ouders, een kind met een beperking, een ander fa-
milielid, een buur of een vriend, vriendin of kennis.

Frequentie van de mantelzorg:
1. dagelijks: 78 %
2. één of meerdere keren per 

week: 20 %

Bij 54 % zijn de moeilijkheden 
toegenomen tijdens de lockdown 
(maart – mei 2020), omwille 
van:
1. Minder sociaal contact: 23 %
2. Wegvallen respijtzorg (dag-

opvang zorgbehoevende): 8 %
3. Niet op bezoek mogen gaan 

bij de zorgbehoevende in het 
woonzorgcentrum/ziekenhuis: 
8 %

Hoe zwaar wordt de mantelzorg 
ervaren (0: totaal niet zwaar – 
10: extreem zwaar)?
Gemiddelde score: 6,2/10
Laagste score: 0/10 
(1 mantelzorger)
Hoogste score: 10/10 
(8 mantelzorgers)

Waarvan dromen mantelzorgers?
1. Zo lang mogelijk voor de zorg-

behoevende kunnen zorgen: 
33 %

2. Meer erkenning door de over-
heid: 16 %

3. Een volwaardige verloning 
voor de mantelzorgtaken: 15 %

74 % van de mantelzorgers wil 
geen zorgtaken opnemen voor 
iemand die ze niet kennen.

Hoe gaan we verder aan de slag met deze informatie?

Op 3 november bezorgden wij onze knelpuntennota en de resultaten van 
de behoeftepeiling aan minister Beke. Je kunt de knelpuntennota raad-
plegen op http://www.lieverthuislm.be/pdf/Knelpuntennota2019.pdf. De 
resultaten uit de hiernaast vermelde behoeftepeiling zullen de basis vor-
men voor de knelpuntennota 2020. 

Je kunt zelf meewerken om deze knelpuntennota vorm te geven en dit op 
twee manieren:
• Uit de bevraging blijkt dat mantelzorgers meer erkenning wensen van de 

overheid. Dit jaar trad het mantelzorgstatuut in werking. We zijn ervan over-
tuigd dat je als mantelzorger meer verwacht op het vlak van erkenning dan 
enkel een attest van het ziekenfonds en één maand mantelzorgverlof. We 
willen het duidelijk krijgen wat die verwachtingen dan concreet zijn en or-
ganiseren daarom op donderdagavond 7 januari 2021 om 20u00 een digi-
tale praatgroep over deze vraag. Je kunt deelnemen door een mail te sturen 
naar lieverthuis@lm.be. We bezorgen je dan de link om deel te nemen.

• In januari stellen we onze knelpuntennota 2020 op. Wil je deze graag ont-
vangen om verder aan te vullen of er opmerkingen op te formuleren? Laat 
het dan weten op het nummer 02 542 87 09 of via lieverthuis@lm.be. We 
sturen je dan de voorlopige versie op of sturen deze naar je mailadres.

Winnaars behoefte- en tevredenheidsmeting

Volgende personen wonnen een prijs voor het invullen 
van de behoefte- en tevredenheidsmeting:

• De heer Melon uit Heers won een weekend voor 
twee personen in hotel ‘Liberty’ in Blankenberge.

• Mevrouw Mertens uit Herne won een boekenbon 
ter waarde van 50 euro.

• De heren Thys uit Reet en De Schryver uit Nieuwerkerken wonnen een 
boekenbon ter waarde van 25 euro.

• De heren Demerre uit Nieuwpoort en Persoons uit Kluisbergen wonnen 
een bon voor verzorgingsproducten ter waarde van 25 euro.
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Website 
‘hulpmiddelen 
bij dementie’

In Vlaanderen wonen ongeveer 
132.000 personen met dementie. Naar 
schatting zal dat aantal tegen 2060 
verdubbelen. Velen onder hen spreken 
een uitdrukkelijke wens uit om zo lang 
mogelijk thuis te blijven wonen. Dat is 
immers de vertrouwde omgeving waar 
ook hun mantelzorgers en hun sociaal 
netwerk aanwezig zijn. 

Er zijn veel strategieën om langer thuis 
verblijven met dementie te ondersteunen, 
zoals het voorzien van gezinszorg en een 
goede zorgdiagnose door de huisarts. Ook 
hulpmiddelen en woningaanpassingen 
kunnen een rol spelen om langer thuis te 
blijven wonen. Helaas stellen we vast dat 
de hulpmiddelen die relevant kunnen zijn 
bij dementie te weinig gekend zijn, zowel 
bij burgers als bij zorgprofessionals. Als het 
gaat over het gebruik van hulpmiddelen, 
wordt te snel te beperkt gedacht aan 
personen met een lichamelijke handicap. 
Hulpmiddelen hebben echter een ruimere 
toepassing, bijvoorbeeld ook bij dementie.

Daarom lanceerden de expertisecentra 
dementie, in samenwerking met het 
intermutualistisch overleg, de website 
www.hulpmiddelenbijdementie.be. Op 
de website worden, naast algemene 
tips, ook kamer per kamer de relevante 
hulpmiddelen in beeld gebracht. Personen 
met dementie en hun mantelzorgers 
kunnen via deze website op een 
toegankelijke manier snel informatie 
vinden.

Beschik je niet over internet en zit je 
met vragen? Neem dan contact op met 
een ergotherapeut(e) van de dienst 
maatschappelijk werk van je ziekenfonds 
op het nummer 0800 17 417.
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LM Plus

De brochure ‘Dementie. Als je ermee te maken krijgt’ speelt in 
op de nood aan goed begrijpbare informatie over dementie. 
Dit magazine geeft iedereen die betrokken is bij de zorg van 
personen met dementie tips om hen zo goed mogelijk nabij te 
zijn. Mantelzorgers en mensen met dementie vertellen ons dat 
een diagnose niet meteen gelijk staat aan ‘zorg’. Toch maken 
mensen zich wel eens zorgen over hoe het nu verder moet 
en wat de mogelijkheden zijn. En erg belangrijk: ondanks de 
diagnose is er vaak nog veel mogelijk.

“Ik geniet van elke dag, zolang ik dat nog kan,” zeggen zowel 
mensen met dementie als hun mantelzorgers, “Maar tegelijk 
moet ik realistisch zijn.”

Mantelzorgers en 
zorgbehoevenden 

gezocht voor 
clusteroverleg 
eerstelijnszone 
Noord-Limburg

Vlaanderen werd een drietal jaar geleden door de Vlaamse 
overheid opgedeeld in zestig eerstelijnszones. Dit zijn regio’s 
waarin afspraken gemaakt worden tussen zorgverstrekkers 
(huisartsen, apothekers, thuisverpleegkundigen, …) en wel-
zijnsvoorzieningen (woonzorgcentra, lokale dienstencentra, 
mutualiteiten, …) over de organisatie van de zorg. Het doel 
is de kwaliteit van de zorg te verbeteren voor de individuele 
patiënt, maar ook voor alle inwoners uit de regio.

In elke eerstelijnszone worden ook mantelzorgers en zorgbe-
hoevende personen betrokken bij de acties die worden uit-
gewerkt. Binnen de eerstelijnszone Noord-Limburg (Bocholt, 
Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Peer en Pelt) zoeken 
de initiatiefnemers nog enkele burgers die willen meedenken 
en meediscussiëren over de te ondernemen acties om de 
organisatie van de zorg in de regio te verbeteren. 

Heb je interesse? Neem dan contact op met onze lokale 
contactpersoon Dorien Elsen:  011 70 53 20 of 
Dorien.Elsen@LMPlus.be. Meer informatie over de 
eerstelijnszone Noord-Limburg vind je op 
https://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-noord-limburg.

Brochure ‘Dementie. Als je ermee te maken krijgt’
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Online praatgroep voor mantelzorgers 

Zorg je regelmatig voor iemand uit je directe omgeving met 
een lichamelijke of psychische aandoening of ziekte, dan 
ben je een mantelzorger. Zorgen voor
iemand kan een positieve en verrijkende ervaring  zijn, 
maar is niet altijd vanzelfsprekend. Het organiseren van de 
zorg vraagt veel energie en brengt vaak druk en stress met 
zich mee. Dit jaar kregen mantelzorgers het extra moeilijk 
door de coronamaatregelen. 

Uit onderzoek blijkt dat praten met lotgenoten deugd doet. 
Je leert immers dat je niet alleen bent in die situatie en 
vindt troost en ondersteuning bij andere mantelzorgers. 
Daarom organiseren  we een gratis
online praatgroep voor mantelzorgers.

Wanneer?
maandag 21 december 2020
van 20u00 tot 21u30 (inloggen vanaf 19u45)
maandag 11 januari 2021 van 20u00 tot 21u30
(inloggen vanaf 19u45)
maandag 1 februari 2021 van 20u00 tot 21u30
(inloggen vanaf 19u45)
maandag 22 februari 2021 van 20u00 tot 21u30
(inloggen vanaf 19u45)
Waar? Online
Interesse? Schrijf je in via lieverthuis@lm.be. We 
bezorgen je enkele dagen op voorhand de link waarop je 
dient te klikken om deel te nemen.

LM Plus
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De brochure richt zich in eerste instantie tot de mantelzorgers van personen met 
dementie. Mantelzorgers maken vanaf het begin het dementieproces mee. Het 
zijn partners, kinderen, kennissen en anderen die een groot deel van de zorg op 
zich nemen. Vaak hebben zij al wel eens gehoord van dementie, maar hebben ze 
toch nog vragen. Gevoelens van angst, verdriet, boosheid en onwetendheid zijn 
daarbij niet vreemd. De behoeft e om informatie te krijgen over de ziekte en over 
de hulp die de samenleving ter beschikking stelt, is dan ook groot. Met ‘Demen-
tie. Als je ermee te maken krijgt’ willen de expertisecentra dementie, samen met 
de Alzheimer Liga Vlaanderen, de vzw Liever Thuis LM en de andere partners een 
antwoord bieden op deze vragen.

De brochure is gratis te bestellen bij de vzw Liever Thuis LM op het nummer
02 542 87 09 of via lieverthuis@lm.be.

Brochure ‘Dementie. Als je ermee te maken krijgt’

Online infosessies (webinars)
Omdat we op dit moment in een onvoorspelbare tijd leven door het coronavirus, is het voor ons niet 
mogelijk in dit ledenblad vormingen aan te kondigen. Daarom hebben we een online aanbod uitgewerkt. 

Mogelijkheden om de zorg voor een 
naaste te combineren met een job 

Mantelzorg overkomt je, je rolt er als het 
ware in. We horen het heel vaak. Maar hoe 
combineer je die zorg voor je zorgbehoevende 
partner, ouder of je kind met een beperking met 
je job? 

De laatste jaren zijn er een aantal stelsels ont-
staan of aangepast waardoor werknemers, zelf-
standigen en ambtenaren de zorgtaken die zij 
opnemen voor hun partner, ouders, kinderen, 
andere familieleden, buren, … beter kunnen 
combineren met hun professionele loopbaan. 
Daarnaast kunnen ook werkgevers aan hun 
werknemers maatregelen aanbieden om tot een 
betere zorg-werkbalans te komen. 

Tijdens deze gratis online infosessie gaan we 
dieper in op deze stelsels en mogelijkheden.

Wanneer?
donderdag 21 januari 2021 van 20u00 tot 
22u00 (inloggen vanaf 19u45)
Waar? Online
Interesse? Schrijf je in via lieverthuis@lm.be. 
We bezorgen je enkele dagen op voorhand 
de link waarop je dient te klikken om deel te 
nemen.
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Suggesties of klachten?

Als mantelzorgvereniging vinden wij de inspraak 
van onze leden in onze werking erg belangrijk. 
De vzw Liever Thuis LM werkt immers vanuit een 
mensbeeld waarin de keuzevrijheid, inspraak en 
de zelfredzaamheid centraal staan.

Heb je een suggestie voor het verbeteren of 
uitbouwen van onze werking en dienstverlening, 
dan willen wij dit graag van je horen.

Ook als je ontevreden bent over onze 
werking, willen we dit graag vernemen. Een 
klacht ontvangen is niet leuk, maar het is 
een uitnodiging tot verbetering van onze 
dienstverlening. Ben je ontevreden over de 
dienstverlening die je kunt terugvinden op de 
tweede pagina van dit ledenblad, dan vragen wij 
dat je dit ongenoegen schriftelijk formuleert aan 
de hand van het klachtenformulier dat je kunt 
terugvinden op onze website of op eenvoudige 
telefonische aanvraag.

De volledige klachtenprocedure van onze 
mantelzorgvereniging is terug te vinden op 
http://www.lieverthuislm.be/suggesties.htm. 
Beschik je niet over een internetaansluiting en 
ontvang je graag de klachtenprocedure? Bel dan 
naar 02 542 87 09 of 0473 52 70 76. 

Heb je een klacht over het zorgbudget voor 
zwaar zorgbehoevenden (de ‘mantelzorgpremie’, 
zoals velen dit noemen)? Neem dan contact 
op met de dienst maatschappelijk werk van 
je ziekenfonds. De vzw Liever Thuis LM staat 
immers niet in voor de indicatiestelling of de 
betaling van deze premie.

Heb je een klacht over een dienst van je 
ziekenfonds? Neem dan contact op met de 
klachtendienst van je ziekenfonds.

Wilsverklaring euthanasie 
levenslang geldig

Sinds 2 april 2020 is de wilsverklaring euthanasie 
onbeperkt geldig in de tijd.

Je kunt vooraf schriftelijk vastleggen dat je euthanasie 
wenst wanneer je ooit in een onomkeerbare coma 
terechtkomt. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren na een 
zwaar ongeval, een hersenbloeding of als gevolg van 
een ernstige ziekte. Die wens kan je bij je gemeente 
laten registreren door gebruik te maken van een 
wilsverklaring euthanasie. Om geldig te blijven, moest 
je je wilsverklaring euthanasie vroeger elke vijf jaar 
hernieuwen, wat voor heel wat administratief werk 
zorgde. Dat is nu dus veranderd.

Opgelet! Heb je vóór 2 april 2020 al een wilsverklaring 
euthanasie opgesteld? Dan dien je ze nog een laatste keer 
aan te passen naar een wilsverklaring van onbepaalde 
duur, waardoor ze dus levenslang geldig blijft. 

Meer informatie over euthanasie vind je op 
www.euthanasiewilsverklaring.be. Heb je geen 
internetverbinding en wil je de info ontvangen? 
Neem dan contact op met onze vereniging op het 
nummer 02 542 87 09 of 0473 52 70 76. We sturen 
jou dan de nodige informatie op.

Bijkomend telefoonnummer 
Liever Thuis LM

Door het telewerk, dat sinds enkele maanden is 
ingevoerd, stelden wij vast dat we 
niet meer zo eenvoudig telefonisch 
bereikbaar waren. Daarom beschikt 
onze mantelzorgvereniging nu ook 
over een gsm-nummer, waardoor 
het terug mogelijk wordt om terug 
te bellen bij een gemiste oproep. 
Je kunt ons bereiken op het 
nummer 0473 52 70 76.
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