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Vaccineren van 
risicopatiënten
start
Na de bewoners van de woonzorg-
centra en het zorgpersoneel is het de 
beurt aan de 65-plussers en de risi-
copatiënten. Wie behoort precies tot 
die laatste groep en wat moeten ze 
doen om een vaccin te krijgen?

Biosimilars, even goed maar minder duur 
dan biologische geneesmiddelen  > 8

Wat kan ik kopen met 
 mijn ecocheques?  > 11

Bisschop Johan Bonny beantwoordt 
onze tien vragen  > 16

Werknemers krijgen steeds
kleiner deel
van de koek

Op 29 maart voerden de vakbonden actie, nadat het loonoverleg met de werkgevers spaak liep. 
Aan de schamele 0,4 procent die de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven als loonmarge  

bepaalde, willen de werkgevers niet raken, zelfs niet in sectoren die het tijdens de coronacrisis 
goed doen. ‘Al ruim dertig jaar gaat steeds minder van de geproduceerde meerwaarde naar de 

werknemers’, zegt Matthias Somers van Denktank Minerva. 

> 4

Werkbaar werk,  
ook met een handicap?
Van de werknemers met een zware arbeidshandicap heeft 
slechts een op de zeven werkbaar werk. Bijna driekwart van 
hen heeft stress. Toch zijn er ook bedrijven die inspanningen 
doen om in aangepast werk te voorzien. Zo kreeg Martin uit 
Dilsen-Stokkem 25 jaar geleden een andere taak in het bedrijf 
waar hij toen al tien jaar werkte. ‘Het bedrijf is altijd heel flexi-
bel geweest’, getuigt hij. ‘Iedereen verklaarde me gek dat ik 
zo snel na mijn ongeval weer wilde gaan werken, maar sociaal 
contact en kunnen werken is heel belangrijk voor mij.’
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VAN DE WEEK

De federale regering maakt 5,5 miljoen eu-
ro vrij voor de aanpak van stress op het 
werk. Het aantal mensen dat langdurig af-
wezig blijft van het werk door ziekte is de 
afgelopen tien jaar sterk gestegen. In 2010 
bleven  gemiddeld drie per honderd werk-
nemers langer dan een jaar afwezig door 
ziekte, nu zijn dat er al vijf.  

DE QUOTE 

‘Tegen 2100 zou de stijgende 
zeespiegel grote stukken  
van de polders onder water 
zetten. Anderzijds scheuren 
nu al huizen door de 
zakkende watertafel.  
Het recht op wonen is een 
fundamenteel recht, dus de 
overheid moet dat recht 
garanderen.’

David Van Reybrouck, 
schrijver en trekker van de 
Klimaatzaak

Zondag 4 april vieren de christenen 
Pasen, het feest van de hoop.

Pasen
Geen winter zonder lentezon, 
geen nacht zonder dageraad, 

Goede Vrijdag blijft niet duren. 
Geen steen te groot om weg te rollen, 
wanhoop heeft niet het laatste woord

als mensen opstaan, 
het licht niet vrezen, 

kiemkracht niet verstikken, 
woorden spreken, 

opstandig en teder, 
geloven dat leven sterker is dan dood.
Dan gebeurt Pasen weer heel dichtbij.

Kathleen Boedt

Al die coronamaanden, al 
meer dan een jaar lang, 
werd iedere week onze vuil-
niszak opgehaald. Er is 

brood, groenten, vlees, brood, melk 
én toiletpapier in de supermarkt. En 
aan de deur een bewakingsagent die 
ervoor zorgt dat de mensen voldoen-
de afstand houden en het boodschap-
pen doen coronaveilig kan gebeuren. 
Online bestelde pakjes werden mas-
saal en snel aan onze deur geleverd. 
Er is les gegeven. Er wordt heel veel 
zorg verleend. Allemaal hebben we 
ons keihard ingezet de voorbije maan-
den, in moeilijke omstandigheden. 
Niet meer dan terecht hadden we ge-
hoopt op waardering en respect daar-
voor. Een schamele loonsverhoging 
van 0,4 procent (maximaal, het kan 
ook nog minder zijn) is dan ook een 
koude douche voor wie zo hard ge-
werkt heeft, dikwijls met de schrik op 
het lijf om niet ziek te worden.

Die 0,4 procent heeft gelukkig één po-
sitief effect. De discussie over de 
loonnormwet van de regering-Michel 
(2017) is volop geopend. Gelukkig 
maar. Want als deze regering – deze 
keer gelukkig wel met partijen die be-
weren dat ze het voor gewone men-
sen opnemen – de loonnormwet niet 

aanpast, legt ze een zeer zware  
hypotheek op de toekomst. Zonder 
aanpassingen aan de wet zal de ver-
arming met iedere loononder han-
delingsronde telkens groter worden. 
Daar zorgt de sjoemelsoftware in die 
wet voor. En zo zal de ongelijkheid in 
onze samenleving groeien. De breuk-
lijn tussen arbeid en kapitaal is niet 
weg, ze zal steeds verder uitdiepen. 
En zullen er steeds meer spanningen 
in die samenleving kruipen. Tussen 
arm en rijk. Tussen gemeenschap-
pen. Tussen jong en oud.

De mensen die een leidende rol in ons 
land hebben, moeten dus goed besef-
fen welke verpletterende verantwoor-
delijkheid ze dragen. De regering zal 
niet aan de zijlijn kunnen blijven 
staan. Ze zal moeten kiezen. Ofwel 
ons verlossen van de dwangbuis van 
de loonnormwet, ofwel de 0,4 procent 
opleggen. Politici zullen kleur moeten 
bekennen. De sjoemelsoftware moet 
weg. De loonthermometer uit 2017 
meet bewust voor méér dan 11 mil-
jard verkeerd.

Maar er is meer dan de sjoemelsoft-
ware. Ten gronde gaat de discussie 
over het economisch model dat aan 
de basis ligt van deze wet. De loon-
normwet viseert in de feiten enkel de 

lonen en dus enkel de 
werknemers.

 Dat steeds hogere dividenden uitbe-
taald worden aan aandeelhouders, 
dat is blijkbaar geen element dat onze 
concurrentiepositie bepaalt. De ach-
terliggende visie is dan dat een matig 
loonniveau één van de belangrijkste 
factoren is die het economisch succes 
van een land bepalen. Als dit waar 
was zou Moldavië een economische 
ster zijn en zouden de Scandinavische 
landen zich in een heel diepe malaise 
bevinden. In zijn recent boek ‘De 
grenzen van de markt’ toont Paul De 
Grauwe terecht net het omgekeerde 
aan: de meest competitieve landen 
zijn de landen met … de hoogste lo-
nen.

De kracht van een economie wordt 
vooral bepaald door zijn capaciteit om 
aantrekkelijke producten en diensten 
voort te brengen, door te anticiperen 
op toekomstige noden. Landen met 
een krachtige economie danken dit 
aan hun innovaties en niet aan hun 
lage lonen. Goede lonen verplichten 
ook de ondernemingen om verder te 
innoveren en te investeren, wat de 
motor vormt van de economische ont-
wikkeling. En bovenal: investeren en 
produceren zonder dat de brede be-
volking het geld heeft om de produc-
ten en diensten te kopen, zo werkt 
een economie al helemaal niet. 

WAAROM MOLDAVIË EEN 
ECONOMISCHE TOPPER 
ZOU MOETEN ZIJN

‘In zijn recent boek  
‘De grenzen van de markt’ 
toont Paul De Grauwe aan 
dat de meest competitieve 
landen de hoogste lonen 
hebben’

MARC LEEMANS VOORZITTER ACV

HET CIJFER 

5 500 000
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De loonwet symboliseert hoe  
de lonen al decennia worden beknot

Loonoverleg

Al ruim dertig jaar gaat steeds 
minder van de geproduceerde 
meerwaarde in bedrijven naar de 
werknemers. Een einde maken aan 
die neerwaartse spiraal, dat staat 
op het spel bij de vastgelopen 
loononderhandelingen, waarvoor 
de vakbonden op 29 maart actie-
voerden.

TEKST SIMON BELLENS

Sinds januari zitten de tweejaar-
lijkse loononderhandelingen tus-
sen werkgeversorganisaties en 
vakbonden muurvast. 0,4 pro-

cent, berekende de Centrale Raad voor het 
Bedrijfsleven (CRB) toen de maximale stij-
ging van de lonen op basis van de loonevo-
lutie in de buurlanden. Nauwelijks meer 
dan twee broden per maand. ‘Een aal-
moes’, klonk het bij de vakbonden. Maar 
omdat de werkgevers daarvan niet wilden 
afwijken, kwam het tot een actiedag en 
stakingen op 29 maart.

Veertig jaar loonmatiging  
Nochtans komt de onvrede over de loon-
marge niet uit de lucht vallen. Bij elke on-
derhandelingsronde neemt de ruimte voor 
loonopslag immers af. Al vanaf de jaren 
80 zien we een daling in het deel van de in 
bedrijven geproduceerde meerwaarde dat 
naar lonen en sociale zekerheidsbijdra-
gen gaat, het zogenaamde arbeidsdeel. 
Het deel dat naar investeringen in kapitaal 
gaat, neemt dan weer toe. ‘Tussen 2000 
en 2018 ging het loonaandeel 3,2 procent 
achteruit’, becijferde economisch adviseur 
van het ACV Renaat Hanssens. ‘Dat is 15,5 
miljard euro dat niet naar lonen gaat.’ 

De meest onschuldige verklaring daarvoor 
is dat er zich in de Belgische economie 
een verschuiving heeft voorgedaan naar 
hoogtechnologische sectoren waar het 
kapitaalaandeel sowieso hoger ligt, vertelt 
Matthias Somers van Denktank Minerva. 
‘Maar dat verklaart niet alles. In de jaren 
50 vond een vergelijkbare verschuiving 
plaats zonder een krimpend arbeidsaan-
deel. Belangrijker is dat de onderhande-
lingsmacht van de vakbonden afnam.’ 

In de jaren 80 bedreigde een grote infla-
tie en de automatische aanpassing van 
de lonen aan die stijgende levensduurte 
de concurrentiepositie van de Belgische 
economie ten opzichte van de buurlanden. 
Die angst voor banenverlies resulteerde 
in 1996 — na verschillende occasionele 
maatregelen, zoals een indexsprong en 
muntdevaluatie — in de wet op de loon-
norm. Voortaan zouden de Belgische lo-
nen afhankelijk worden van de lonen in de 
buurlanden. Toen in Duitsland na de eeuw-
wisseling een uitgesproken beleid van 

sterke loonmatiging voerde, met onder 
andere de verguisde mini-jobs, zette die 
loonmatiging zich dus ook door in België. 

Neerwaartse spiraal
‘In een geglobaliseerde economie heb-
ben bedrijven meer mogelijkheden om de 
werknemersvertegenwoordiging onder 
druk te zetten’, legt Matthias Somers uit. 
‘Ze kunnen ermee dreigen een deel van 
de productie naar het buitenland te ver-
plaatsen. Maar het zijn toch ook vooral de 

Kunstmatige loonhandicap
Dat leidde in 2017 tot een verdere ver-
strenging van de loonmarge, waardoor 
die zijn indicatieve waarde verloor en een 
wettelijk maximum werd. Sectoren die be-
ter draaien dan gemiddeld, of bij de vorige 
onderhandelingen onder de loonmarge 
afklopten, kunnen dat dus ook niet meer 
compenseren in de lonen. Bovendien val-
len verschillende voordelen voor werkge-
vers buiten de berekening van de loon-
kost, wat een eerlijke vergelijking met de 
buurlanden bemoeilijkt. ‘Alles is er om de 
zogezegde loonhandicap op een kunstma-
tige manier zo hoog mogelijk te houden’, 
verduidelijkt Renaat Hanssens. 

De berekening mag bijvoorbeeld geen re-
kening houden met de taxshift die de werk-
geversbijdrage op arbeid verminderde, of 
met loonsubsidies voor bedrijven. ‘Per-
vers’, vindt Matthias Somers. ‘Die loon-
subsidies begonnen als een uitzonder-
lijke relancemaatregel in het begin van de 
eeuw, maar hebben de dynamiek van het 
sociaal overleg fundamenteel veranderd. 
Ondertussen gaat het al om 13 miljard 
euro, waarvan studies hebben aangetoond 
dat ze geen enkel effect hebben. Dat is 
weggegooid geld.’

‘Die wet zou de onderhandelingen moeten 
faciliteren, maar bemoeilijkt ze net’, aldus 
Hanssens. ‘Het zet de werkgevers in een 
zetel en de vakbonden met hun rug tegen 
de muur.’ Somers vat het samen: ‘De loon-
wet symboliseert hoe de vakbonden wor-
den beknot.’

Ten laatste op 15 april moet de regering 
een voorstel over de loonnorm doen. 
Wellicht zal ze via omzendbrieven in 
specifieke sectoren uitzonderlijk een 
hogere marge toelaten. Maar zo’n occa-
sionele maatregel brengt fundamenteel 
geen zoden aan de dijk. ‘Wij willen van de 
loonnorm zelf af’, zegt Hanssens. ‘Geen 
eenmalige premie waarna zich twee jaar 
later hetzelfde probleem voordoet.’ Daar-
voor is de discussie over de lonen ook te 
belangrijk. ‘Dit heeft zoveel impact op de 
welvaart van de Belgen en beïnvloedt de 
pensioenen en de betaalbaarheid van de 
sociale zekerheid’, besluit Somers. ‘Dat 
de politieke partijen het fundamentele 
belang van het loonoverleg niet inzien, is 
heel problematisch. 

landen zelf geweest die meegingen in een 
race to the bottom om de loonkosten laag 
te houden. Zij gingen volledig mee in het 
verhaal van de bedrijven.’

Sindsdien leeft ook in België de gedachte 
dat de loonkosten veel te hoog liggen. 
‘Maar om de lonen correct te vergelijken, 
moet je ook kijken naar wat ze produce-
ren’, stipt Renaat Hanssens aan. ‘En dat 
ligt in België nog steeds veel hoger dan 
in de buurlanden.’ Volgens Somers is het 
onbegrijpelijk dat we onszelf de status van 
economisch kneusje van Europa hebben 
aangepraat: ‘Dat is gewoon niet zo. Er kan 
veel beter, maar investeringen van bedrij-
ven liggen relatief hoger dan in de buur-
landen, en qua persoonlijk vermogen zijn 
we rijker dan de Nederlanders, Fransen of 
Duitsers. Zeer merkwaardig als we het al 
dertig jaar zo slecht doen. Maar bedrijven 
komt dat verhaal wel goed uit.’

  loonindex
  loonnorm

  arbeidsaandeel
  kapitaalaandeel

Verdeling meerwaarde: arbeid versus kapitaal

‘Alles is er om de zogezegde 
loonhandicap kunstmatig zo 
hoog mogelijk te houden’ 

RENAAT HANSSENS, 
ECONOMISCH ADVISEUR ACV 

‘We hebben onszelf 
aangepraat dat we het 
economisch kneusje van 
Europa zijn. Dat is 
onbegrijpelijk’ 

MATTHIAS SOMERS, DENKTANK MINERVA 
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De onderhandelingsruimte voor loongroei  
blijft structureel dalen

De automatische loonindexering zorgt ervoor dat de koopkracht van werkne-
mers behouden blijft, maar de onderhandelingsruimte voor loongroei daalt 
structureel. (Bron: Denktank Minerva)

Sinds de invoering van de loonnormwet in 1996 is het aandeel van de geprodu-
ceerde meerwaarde dat omgezet wordt in lonen en socialezekerheidsbijdragen 
stelselmatig afgenomen ten voordele van het kapitaalaandeel. (Bron: Denktank Minerva)
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Werknemers met een handicap 
hebben dubbel zo veel stress

Werkbaar werk

Slechts een op de zeven werknemers met een zware arbeidshandicap 
heeft werkbaar werk. Voor werknemers met een lichte handicap is dat 
een op de drie. Dat blijkt uit de meest recente Werkbaarheidsmeting van 
de SERV-Stichting Innovatie & Arbeid.

TEKST WIM TROCH    FOTO MINE DALEMANS

De werkbaarheid van ons werk 
gaat erop achteruit. Dat leert de 
Werkbaarheidsmeting van 
Stichting Innovatie & Arbeid van 

de SERV (de Sociaal-Economische Raad 
van Vlaanderen, een overleg- en adviesor-
gaan van werkgevers- en werknemersor-
ganisaties). Daarmee wordt de dalende 
lijn, die sinds 2007 te zien is, voortgezet. 
Slechts een op de twee werknemers (49,6 
procent) heeft werkbaar werk. In 2007 was 
dat nog 53,8 procent.

Werkbaar werk is voor iedereen een uit-
daging, maar voor personen met een han-
dicap is dat nog meer het geval. Amper 
15,2 procent van de werknemers met een 
zware arbeidshandicap heeft werkbaar 
werk zonder knelpunten. Bij de werkne-
mers met een lichte handicap is dat 32,9 
procent. Ter vergelijking: 54,1 procent van 
de werknemers zonder handicap geeft aan 
een baan zonder knelpunten te hebben.

Vier knelpunten
De werkbaarheid wordt gemeten aan de 
hand van vier knelpunten: werkstress, 
motivatieproblemen, onvoldoende leer-
mogelijkheden en onevenwicht in de 
werk-privébalans. Mensen met een ar-
beidshandicap worden beduidend meer 
met die knelpunten geconfronteerd dan 
andere werknemers.

Zo ervaart de helft (52,9 procent) van de 
werknemers met een lichte arbeidshan-
dicap en maar liefst driekwart (73,4 pro-
cent) van de mensen met een zware ar-
beidshandicap werkstressklachten. Dat 
is meer dan het dubbele van het aandeel 
met werkstressklachten bij de werkne-
mers zonder arbeidshandicap (32,4 pro-
cent). Ook voor de drie andere knelpunten 
is er een verdubbeling van het aandeel bij 
werknemers met een zware arbeidshandi-
cap ten aanzien van de werknemers zon-
der arbeidshandicap.

Grensoverschrijdend gedrag
Die werkstress komt niet zomaar uit de 
lucht vallen. Werknemers met een ar-
beidshandicap rapporteren vaker werk-
baarheidsrisico’s in hun arbeidssituatie. 
Zij worden vaker geconfronteerd met hoge 
werkdruk, emotionele belasting, gebrek 
aan afwisseling en autonomie, gebrekkige 
ondersteuning door de leidinggevende en 
fysieke belasting. Mensen met een ar-
beidshandicap zijn opvallend vaker het 
slachtoffer van intimidatie, bedreiging en 

pesterijen. Twee op de vijf kregen het afge-
lopen jaar te maken met grensoverschrij-
dend gedrag.

Nationaal ACV-secretaris Ann Vermorgen 
is voorzitter van de SERV: ‘Mensen met 
een arbeidshandicap hebben het moeilij-
ker om werk te vinden. Als zij aan de slag 
zijn, hebben ze jammer genoeg vaak geen 
werkbare job. Nochtans zijn heel wat be-
drijven echt gemotiveerd om mensen met 
een arbeidshandicap aan te werven en 
hiervoor de nodige aanpassingen te doen. 
Alleen kennen ze onvoldoende de vele on-
dersteuningsmaatregelen die er zijn. Het 
is aan de Vlaamse overheid om die beter 
bekend te maken bij de bedrijven en de 
werknemers.’

Uit aanvullend onderzoek van de SERV-
Stichting Innovatie & Arbeid blijkt dat klei-
ne ingrepen, zoals een ruimere werkom-
geving, het aanpassen van de uurroosters 
op de uurregelingen van het openbaar ver-
voer of de aankoop van enkele hulpmidde-
len, al een groot verschil kunnen maken. 
Ondernemingen die inspanningen leveren 
om personen met een handicap werkbaar 
werk te geven, halen daar hun voordeel 
uit. Uit het onderzoek blijkt dat collega’s 
de inspanningen waarderen en dat zij een 
hogere loyaliteit voor de onderneming to-
nen. Inclusie is dus duidelijk verrijkend 
voor de collega’s, zorgt voor meer begrip 
op de werkvloer en leidt tot een betere 
werksfeer. 

Werknemers
met stress  
op het werk

32,4 %
ZONDER ARBEIDSHANDICAP

52,9 %
MET LICHTE ARBEIDSHANDICAP

73,4 %
MET ZWARE ARBEIDSHANDICAP

ZO KAN HET OOK:

Martin kreeg aangepast werk
na ongeval
Martin Schmitz (54) uit Dilsen-Stokkem 
werkt bij ALRO, een bedrijf dat instaat 
voor oppervlaktebehandeling. Onder 
meer metaalonderdelen voor Audi en 
Volvo worden hier gecoat en gelakt. 
Martin werkt er 35 jaar. In 1996 kreeg 
hij op weg naar huis een ongeval. ‘Ik 
werd aangereden op de moto’, vertelt 
hij. ‘Door dat ongeval heeft men mijn 
been moeten amputeren. Ik kreeg een 
bovenbeenprothese. Een half jaar heb 
ik thuisgezeten.’

Martin wilde snel weer aan de slag. 
Hij stond aan de band, maar dat werk 
uitvoeren was door zijn prothese onmo-
gelijk. ‘Fysiek was dat te zwaar. Zo lang 
rechtstaan kan ik niet meer. De toen-
malige werkgever maakte daar geen 
probleem van en zei dat ze me aange-
past werk zouden geven. Iedereen ver-

klaarde me gek dat ik zo snel weer wil-
de gaan werken, maar sociaal contact 
en kunnen werken is heel belangrijk 
voor mij. Ik kreeg een meer administra-
tieve functie. Nu ben ik verantwoorde-
lijk voor het onderhoud van de vloer en 
de gebouwen. En dat lukt prima.’

Het bedrijf is intussen van eigenaar ge-
wisseld, maar ook de nieuwe werkgever 
maakte geen probleem van het aange-
past werk voor Martin. ‘Natuurlijk ben 
ik daar zeer dankbaar voor. Mijn werk-
gever is altijd heel flexibel geweest. Als 
ik naar de dokter moest voor een con-
trole of zo, is daar nooit een probleem 
van gemaakt. Ook de collega’s zijn altijd 
goed omgegaan met mijn beperking. 
Want het is niet omdat je een beperking 
hebt, dat je niets meer zou kunnen,’ be-
sluit hij.



Wie zijn de risicopatiënten die met
voorrang een coronavaccinatie krijgen?

Covid-19

Om de mensen te beschermen die 
de zwaarste gevolgen zouden 
ondervinden van een infectie met 
covid-19, besliste de Belgische over-
heid om bepaalde bevolkingsgroe-
pen eerst te vaccineren. Na de 
bewoners van de woonzorgcentra 
en het zorgpersoneel is het de beurt 
aan de 65-plussers en de risicopati-
enten. Wie behoort precies tot die 
laatste groep en wat moeten ze 
doen om een vaccin te krijgen?

TEKST MICHIEL VERPLANCKE

De Hoge Gezondheidsraad heeft 
vastgelegd wie op basis van een 
onderliggende aandoening risi-
copatiënt is, en als gevolg van 

die aandoening meer kans heeft om in het 
ziekenhuis terecht te komen of te overlij-
den na een besmetting met het coronavi-
rus. Sommige van die aandoeningen moe-
ten in een bepaalde graad aanwezig zijn.

Welke aandoeningen komen in  
aanmerking?
Als je tussen de 45 en 65 jaar bent en je 
hebt een aandoening die tot een van de 
volgende categorieën behoort, dan ben je 
een risicopatiënt.

 Ernstige chronische longziekten 
 Chronische hart- en vaatziekten
 Hoge bloeddruk of hypertensie  

(minstens 140/90 mmHg)
 Overgewicht (als je BMI minstens 30 is)
 Diabetes
 Tumorkankers niet ouder dan vijf jaar
 Neurologische aandoeningen  

en dementie

Bij de volgende aandoeningen zakt de 
leeftijdsgrens tot en met 18 jaar:

 Chronische nierinsufficiëntie  
gedurende minstens drie maanden

 Chronische leverinsufficiëntie  
gedurende minstens zes maanden

 Bloedkankers
 Syndroom van Down
 Zeldzame aandoeningen 
 Transplantpatiënten en pretransplant-

patiënten
 Actieve hiv (als je minder CD4-cellen, 

een soort witte bloedcellen, hebt dan 
350 cellen per microliter bloed)

 Wie behandeld wordt met immunosup-
pressiva of een immuundeficiëntie heeft

Hoe weet de overheid dat ik een  
risicopatiënt ben?
De ziekenfondsen en huisartsen werken 
hiervoor samen. Als je een van boven-

staande aandoeningen hebt en je hebt 
daarvoor terugbetaalde gezondheidskos-
ten gemaakt, dan heeft je ziekenfonds die 
gegevens. Denk bijvoorbeeld aan terug-
betaalde geneesmiddelen of medische 
behandelingen. Op basis van die factura-
tiegegevens voegen ze je automatisch toe 
aan de lijst van risicopatiënten. 
Heb je een globaal medisch dossier (GMD) 
bij je vaste huisarts, dan controleert die 
ook nog eens of je er al dan niet op staat. 
De ziekenfondsen hebben zo al 1,2 miljoen 
personen op de lijst gezet. Je vaste huis-
arts kan je ook handmatig toevoegen in 
de vaccinatiedatabase als je aan de voor-
waarden voldoet.

Voor enkele aandoeningen en in specifie-
ke gevallen beschikken de ziekenfondsen 
niet over de juiste informatie om je auto-
matisch toe te voegen tot de risicogroep. 
Als je een van de volgende aandoeningen 
hebt, en geen vaste huisarts of andere 
aandoening uit de bovenstaande lijst hebt, 
dan neem je het best contact op met een 
huisarts.

 Je hebt het syndroom van Down en je 
woont niet in een voorziening voor per-

Hoe word ik opgeroepen als  
risicopatiënt?
Als je bent opgenomen op de lijst als risi-
copatiënt, dan word je binnen die groep op-
geroepen per leeftijd. De overheid maakt 
geen onderscheid tussen de verschillende 
aandoeningen. Als het jouw beurt is om het 
vaccin te krijgen, ontvang je een brief van 
de overheid. Je krijgt ook een uitnodiging 
per e-mail of sms als die gegevens bekend 
zijn. Let op voor phishing, de enige juiste 
e-mail is afkomstig van cov19-vaccin@do-
clr.be. De sms wordt verstuurd vanuit het 
nummer 8811.

Krijgen mijn huisgenoten ook eerder een 
vaccinatie?
Nee, in deze fase krijg je enkel als risico-
patiënt voorrang voor een vaccinatie. Je 
bent al voldoende beschermd door je ei-
gen vaccinatie. De rest van de bevolking 
komt in de volgende fase aan bod, zo snel 
als de organisatie en de beschikbaarheid 
van de vaccins dit toelaten.

Wie krijgt mijn medische gegevens?
Als je een risicopatiënt bent die in aanmer-
king komt voor een vervroegde vaccinatie, 
zullen de ziekenfondsen uit vitaal belang 
jouw rijksregisternummer overmaken aan 
de vaccinatiedatabase van de overheid. Er 
worden daarbij geen medische gegevens 
vanuit jouw dossier meegedeeld. De over-
gemaakte persoonsgegevens, die alleen 
gebruikt worden in het kader van deze 
pandemie, zullen uiterlijk vijf werkdagen 
na het einde van coronapandemie vernie-
tigd worden. De overheid bepaalt wanneer 
dat einde is. 
Ook de vaccinatiecentra krijgen je medi-
sche gegevens niet. Zij weten niet welke 
aandoening je hebt. Als je toch medische 
twijfels hebt, kun je altijd de nodige vra-
gen stellen aan de stewards die je verwel-
komen. Zij kunnen je doorverwijzen naar 
gespecialiseerde helpers in het vaccina-
tiecentrum. Er is in het centrum zowel een 
arts als een apotheker aanwezig. Als je je 
onzeker voelt, kun je bijvoorbeeld je medi-
catieschema meenemen.

Als je tot de risicogroep behoort die vroe-
ger een vaccin krijgt, maar je liever niet 
wil dat de andere mensen in het vaccina-
tiecentrum je zien, en dus weten dat je tot 
een risicogroep behoort, dan kun je ook 
weigeren. In dat geval krijg je een uitnodi-
ging om bij de rest van de bevolking aan te 
sluiten en te wachten tot jouw leeftijd aan 
de beurt is. 

>>> Alle informatie geldt op het  
moment van schrijven. De laatste updates 
vind je op www.laatjevaccineren.be en  
www.cm.be.

Onder voorbehoud van goedkeuring van het samen
werkingsakkoord tussen alle overheden in verband met 
vaccineren en registeren van risicopersonen.

sonen met een handicap.
 Je leeft met hiv, maar je medicatie is 

net opgestart of heeft niet het gewenste 
effect waardoor je CD4-waarden nog 
kleiner zijn dan 350.

 Je hebt obesitas (je BMI is minstens 30) 
en je bent er het laatste jaar niet voor 
geopereerd.

 Je hebt een zeldzame aandoening die 
deel uitmaakt van het officiële register 
van zeldzame aandoeningen. Dat is een 
ziekte die bij slechts een op de 2 000 
inwoners voorkomt. Je hebt nooit een 
huisarts geconsulteerd of verslagen 
van je specialist laten doorsturen naar 
een huisarts. 

 Je lijdt aan leverinsufficiëntie en je hebt 
nooit een huisarts geconsulteerd of 
verslagen van je specialist laten door-
sturen naar een huisarts.

Wat moet ik doen om op de lijst van 
risicopatiënten te komen?
In de meeste gevallen hoef je dus niets te 
doen. Enkel als je geen vaste huisarts hebt 
en geen terugbetaalbare gezondheidskos-
ten hebt gemaakt, kun je contact opnemen 
met een huisarts. Die kan je situatie ver-
volgens beoordelen.

De ziekenfondsen en huisartsen werken samen om de risicopatiënten op 
te sporen voor vaccinatie tegen corona.
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Een verhaal over lijden en sterven. Maar ook een 
verhaal over opstaan en opnieuw beginnen. Komt 
het je bekend voor? Niet verwonderlijk, het is een 
van de oudste verhalen uit onze geschiedenis. En 
tegelijk brandend actueel.

Het verhaal begint op Palmzondag, een dikke 
tweeduizend jaar geleden, wanneer Jezus zijn 
blijde intrede maakt in Jeruzalem. Vier dagen la-
ter, op Witte Donderdag, schuiven zijn leerlingen 
aan voor het Laatste Avondmaal en wordt Jezus 
verraden door een van hen, Judas. Het leidt tot de 
kruisiging en de dood van Jezus op Goede Vrijdag. 
Twee dagen later, op Pasen, staat Jezus op uit de 
doden. 

Of je nu christelijk bent of niet, de boodschap 
achter de gebeurtenissen van toen is universeel. 
Zelfs op de meest donkere momenten, wanneer 
alles uitzichtloos lijkt, is er nog hoop. Wie chris-
ten is, haalt die hoop uit het verhaal over het lij-
den, sterven en verrijzen van Jezus. Maar elke 
mens, of hij nu een godsdienst aanhangt of niet, 
gelooft op een of andere manier dat een betere 
wereld mogelijk is.

Het is dat geloof dat ons ook vandaag, tijdens een 
van de grootste gezondheidscrisissen in onze ge-
schiedenis, recht moet houden. We voelen alle-
maal hoe zwaar de coronapandemie weegt op 
ons welbevinden. Telkens we denken dat we niet 
dieper kunnen zakken, krijgen we nog een extra 

opdoffer te verwerken onder de vorm van een derde 
golf, strengere maatregelen of overschreden dead-
lines. Na meer dan een jaar lijkt er nog altijd geen 
einde te komen aan deze crisis en zakt de moed ons 
steeds dieper in de schoenen.

En toch is er hoop op verrijzenis. Want ondanks alle 
onheilsberichten van de jongste weken, zijn er wel 
degelijk lichtpunten. De vaccinatiecampagne lijkt te 
versnellen en ook het betere weer zal mogelijk een 
gunstige invloed hebben op de afremming van het 
virus. Ergens in de verte gluurt een zomer waarin 
eindelijk meer mogelijk zal zijn.

Wanneer we opstaan uit deze nachtmerrie, zullen 
we merken dat we wakker worden in een andere we-
reld. Want ik ben er wel degelijk van overtuigd dat de 
coronapandemie ons de ogen geopend heeft. Hoe 
donker deze periode ook was en nog altijd is, ze 
heeft ons doen beseffen dat er grenzen zijn aan ons 
groeimodel. Als we verder blijven leven en consu-
meren zoals we leefden en consumeerden, zullen 
we in de toekomst met nog veel zwaardere crisissen 
geconfronteerd worden. In de strijd tegen covid-19 
zijn we er nog in geslaagd om relatief snel een vac-
cin te ontwikkelen, tegen de klimaatopwarming zal 
geen vaccin opgewassen zijn. Die kunnen we alleen 
voorkomen als we snel op een andere manier gaan 
leven.

Die kracht van verandering draagt de coronapande-
mie wel degelijk in zich. Net zoals tweeduizend jaar 
geleden uit de Goede Week Pasen is ontsproten, zal 
de mens ook nu opstaan en de samenleving herin-
richten naar een nieuw model: een dat menselijke 
groei verkiest boven economische groei.

Ik wens jullie allemaal een Zalig Pasen.  

GOEDE WEEK

‘Wanneer we opstaan uit deze 
nachtmerrie, zullen we merken 
dat we wakker worden in een 
andere wereld’

FELIX BERGERS

COÖRDINATOR VAN DE UNIVERSITEIT 
VOOR HET MAATSCHAPPELIJK  
BELANG, OPINIE UIT EIGEN NAAM

FORUM

Digitalisering 
en stilte  

In een Oost-Duits onderzoek uit de 
tweede helft van de jaren 80 werden 
bedienden bevraagd over de invoering 
van de computer. 97,5 procent liet zich 

als zeer tevreden uit, omdat het werk snel-
ler verliep en er meer vrije tijd overbleef. 
Hetzelfde geluid kwam later alle andere 
hoeken. Ook economen loofden de zege-
ningen van de informatica als groei-indus-
trie, met in het zog ervan de vrijetijdsin-
dustrie.

Stilaan wordt duidelijk dat de burotica zel-
den in functie wordt gesteld van de eman-
cipatie uit het arbeidsproces, maar wel in 
functie van groei. De beweging rond kwali-
tijd en slow living wordt in de marge ge-
drukt. ICT maakt de ratrace enkel heftiger. 
Met het toverwoord digitale vernieuwing 
wordt het ezeltje opgezweept: er is altijd 
en overal voor iedereen achterstand.

De sociale uitsluiting neemt toe. Mensen 
die niet mee kunnen, komen vaak voor 
gesloten deuren te staan. Hetzelfde geldt 
voor de mensen die niet mee willen hollen, 
die ervoor kiezen om in een biotoop te le-
ven in plaats van in een technotoop waar de 
laatste rust en stilte wordt verdreven.

Ook het verhaal dat de ICT tot besparing 
van grondstoffen zou leiden blijkt een 
mythe. Ontelbare printers ratelen de dag 
door. Zeldzame mineralen worden onttrok-
ken aan de aarde in sociaal erbarmelijke 
omstandigheden. De opgetelde energie-
consumptie is niet te schatten. Natuurlijk 
zorgt de moderne technologie voor nieuwe 
wetenschappelijke inzichten. Maar ander-
zijds gaat onze leescultuur over in con-
sumptie van berichtjes.

Op basis van die observaties richt ik een 
pleidooi aan de beleidsmakers om op een 
kritische en bezadigde manier na te den-
ken over de integratie van digitale technie-
ken in onze leefwereld. Digitalisering kán 
emancipatorisch werken. Maar dan moe-
ten we vermijden dat het technologisch-
industrieel systeem als een rollercoaster 
zonder remmen de mens onderwerpt in 
plaats van bij te dragen tot het Bruto Na-
tionaal Geluk.  

Woonzorgcentrum

Mijn zus verblijft in een woonzorg-
centrum. Ze was positief getest op 
covid-19 en moest in quarantaine. 
Ze verbleef tijdelijk in een andere ka-
mer. Toen ze opnieuw negatief testte, 
mocht ze terugkeren. Volgens de 
maandelijkse factuur moet mijn zus 
nu zowel haar eigen kamer als de ka-
mer tijdens de quarantaine betalen. 
Dat is ongeveer 800 euro extra. Kan 
dit?  

Naam bekend bij de redactie

Als bewoners van een woonzorgcen-
trum door quarantaine tijdelijk naar 
een andere kamer moeten verhuizen, 
kan er geen dagprijs aangerekend wor-
den die hoger is dan de dagprijs van 
de oorspronkelijke kamer. Bij tijdelijke 
verhuizing naar een kamer met een 
lagere dagprijs, geldt de lagere dag-
prijs. Indien het woonzorgcentrum een 
hogere dagprijs aanrekende en die ook 
al kreeg, dan moet het de meerprijs te-
rugbetalen.

 

Pensioenindex

Ik vraag me eigenlijk af wanneer de 
gepensioneerden nog eens een in-
dexaanpassing krijgen, of worden wij 
als gepensioneerden uitgesloten? 
Prijzen slaan met de dag op, maar 
over de index wordt er niet gepraat. 
Raar maar waar.

Johnny Goevaerts

Wat is jouw kijk? Wil je reageren op 
een artikel of de actualiteit? 
Mail ons op lezers@visieredactie.be

Jouw
kijk

LUC VAN GORP VOORZITTER CM
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Iedereen heeft recht op coronavaccin 
7 april Wereldgezondheidsdag: WSM wil geen patenten op vaccins

‘De ongelijke verdeling van vaccins 
op wereldschaal is zowel op 
moreel, economisch als epidemio-
logisch vlak een schande.’ Dat zei 
de directeur-generaal van de 
Wereldgezondheidsorganisatie 
onlangs. Samen met sociale bewe-
gingen in heel de wereld pleit WSM 
voor een tijdelijke opheffing van de 
patenten op de vaccins. Zo kunnen 
meer en goedkopere vaccins 
geproduceerd worden.

TEKST MIA VANDENBERGHE

In België zijn jonge, gezonde mensen 
nog lang niet aan de beurt om gevac-
cineerd te worden. Nochtans heeft 
Europa zo’n drie vaccins per inwoner 

gereserveerd en daarvoor veel geld neer-
geteld. Tedros Ghebreyesus, directeur-
generaal van de Wereldgezondheidsorga-
nisatie, wond er geen doekjes om. ‘Landen 
die nu jonge, gezonde mensen met een 
laag risico op covid-19 vaccineren, doen 
dat ten koste van het leven van gezond-
heidswerkers, ouderen en overige risico-
groepen in andere landen.’ De vraag naar 
vaccins is momenteel vele malen groter 
dan het aanbod. De productie uitbreiden 
naar andere bedrijven kan in theorie, maar 
de patenten houden dit tegen.

Bij de Wereldhandelsorganisatie ligt nu 
de vraag op tafel om alle patenten op ge-
neesmiddelen en vaccins tegen covid-19 
tijdelijk op te heffen, een voorstel van In-
dia en Zuid-Afrika dat ook door WSM (het 
vroegere Wereldsolidariteit) en tal van 
andere sociale organisaties over heel de 

wereld wordt gesteund. Op die manier 
zouden meer bedrijven vaccins kunnen 
produceren, wat ook de prijzen zou druk-
ken. Patenten opheffen gebeurde vroeger 
al, onder meer voor het poliovaccin en 
hiv-medicatie. Met goed gevolg. Voorlopig 
ligt onder meer de Europese Unie echter 
dwars.

Bolivia: wachten
Andere overheden zijn er wel voorstander 
van om de patenten tijdelijk op te heffen. 
Bolivia bijvoorbeeld, een land met weinig 
macht en middelen om vaccins te kopen. 
Minder dan één procent van de bevolking 
kreeg er al een vaccin. Gabriela Prudencio 
van vrouwenorganisatie Gregoria Apaza: 
‘Voor de vaccinatie worden brigades opge-
zet tot in de verste uithoeken van het land. 
Daarvoor werken gezondheidsdiensten en 
universiteiten samen. Maar voorlopig is 
het vooral wachten op vaccins. Onze be-
zorgdheid gaat uit naar informele werk-
nemers en mensen zonder ziekteverzeke-
ring. Zij mogen niet vergeten worden. De 

patenten zou deuren openen. Als de ken-
nis wordt gedeeld, kan worden ingezet op 
de productie van de beste vaccins. Zo zal 
de kwaliteit van de vaccins verhogen. Te-
gelijk moet alle informatie rond kwaliteit 
en veiligheid openbaar worden gemaakt. 
Alleen zo zal het vertrouwen groeien.’

En bij ons?
‘Patenten hebben hun nut’, vindt Luc Van 
Der Schoot, ACV-vakbondsafgevaardigde 
bij Janssen Pharmaceutica, dochteron-
derneming van vaccinproducent Johnson 
& Johnson. ‘Maar dit is een pandemie, het 
is alle hens aan dek. Ook onze bedrijfslei-
ding is oprecht bezorgd om de gezondheid 
van mensen. Hoe sneller iedereen in de 
wereld gevaccineerd is, hoe beter. Laten 
we die patenten dus tijdelijk opheffen. Het 
is kortzichtig om vaccinatie op niveau van 
België of Europa te bekijken: veilig en ge-
zond zijn wij pas als iedereen veilig en ge-
zond is. De economie zal maar opveren als 
we de pandemie bedwongen hebben. Ver-
geet ten slotte niet dat de vaccins met pu-
bliek geld werden ontwikkeld. Winst mag 
nu niet aan de orde zijn. Het is een kwestie 
van gezond verstand.’

Een miljoen handtekeningen
Sociale bewegingen in heel Europa slaan 
nu de handen in elkaar in het Europees 
burgerinitiatief ‘No profit on pandemic’. 
Met een miljoen handtekeningen wordt de 
Europese Commissie verplicht het ophef-
fen van de patenten opnieuw te bespreken. 
Hopelijk met positief gevolg, wat de game-
changer zou kunnen zijn die de Wereldhan-
delsorganisatie over de streep haalt. 

>>> Doe net als WSM, ACV, beweging.net, 
CM en vele andere sociale organisaties, 
en onderteken het Europees burgeriniti-
atief op www.noprofitonpandemic.eu/nl. 
 

overheid belooft alvast dat vaccinatie voor 
heel de bevolking gratis zal zijn.’

India: twijfel
Het voorstel om de patenten op te heffen 
komt onder meer van India. L.A. Samy 
staat aan het hoofd van AREDS, een ba-
sisbeweging die opkomt voor de rechten 
van dalits in India, een groep onderaan 
de maatschappelijke ladder. ‘India heeft 
na de Verenigde Staten en Brazilië het 
hoogste aantal besmettingen. Een deel 
van de economie ligt stil, wat grote noden 
met zich meebrengt. De overheid komt 
slechts heel beperkt over de brug met 
sociale tegemoetkomingen. Begin maart 
zijn de vaccinaties gestart bij 60-plussers. 
In openbare ziekenhuizen zijn die gratis. 
Maar veel mensen twijfelen of ze een vac-
cin willen. Niet alle vaccins hier zijn even 
geloofwaardig. Vage informatie en de ge-
ruchtenmolen leiden tot angst. India heeft 
veel ervaring met de productie van vac-
cins, het is de grootste vaccinproducent 
in de wereld. De tijdelijke opheffing van de 

Samana contact coaching

Gezocht: coaches met sociale vaardigheden 
Samana Duowerking zorgt voor verbinding tussen mensen met een chroni-
sche ziekte, mantelzorgers en vrijwilligers.  Die verbinding wordt concreet 
gemaakt in de vorm van duo’s. Samana zoekt nu vrijwilligers-coaches die de 
duo’s ondersteunen in hun contacten.

TEKST MARJOLEIN CUVELIER

Binnen de Duowerking besteden 
we veel zorg aan het vormen van 
duo’s’, begint Ghislaine Lucht-
meijer van Samana. ‘We kijken 

naar gedeelde interesses, woonplaats, 
leeftijd … We gaan daar echt voor maat-
werk.’
Dat levert fijne combinaties op zoals Johan 
en Mark die samen wandelen, Anneleen 
en Steven die elkaar regelmatig bellen, 
en Gerard en Mark die al maanden chat-
ten met elkaar. ‘Het zijn warme contacten 

die voor beide partijen deugd doen’, zegt 
Luchtmeijer opgetogen.

Ondersteuning op maat
Voor sommige duo’s is dat samendoen ge-
noeg, maar andere duo’s zoeken naar meer 
betekenisvol contact. Daarom biedt Samana 
coaching en vorming aan zodat die contac-
ten kunnen groeien. ‘Maar niets moet’, be-
nadrukt Luchtmeijer. ‘De ondersteuning ge-
beurt altijd op maat en op vraag van de duo’s’.
Met welke concrete vragen de duo’s komen 
aankloppen? Luchtmeijer licht toe: ‘Johan 
en Mark hadden die goede gewoonte om 

samen te wandelen, maar momenteel 
voelt Mark zich heel slecht in zijn vel. Hoe 
moeten ze daar als duo mee omgaan? Of 
neem Anneleen en Steven, voor wie de ge-
spreksonderwerpen wat aan het opdrogen 
zijn. En wat met Gerard en Mark die elkaar 
in het echt willen ontmoeten? Hoe doen ze 
dat het best?’

Coaches gezocht
Om in die situaties nog meer ondersteu-
ning te bieden, zal Samana binnenkort 
vrijwilligers-coaches inzetten. ‘We zoeken 
dus vrijwilligers met coachende vaardighe-
den die voor de duo’s klaarstaan met een 
luisterend oor, een warm hart, praktische 
tips en helder advies’, zegt Luchtmeijer.

‘Voor het ene duo betekent dat groeien in 
sociale vaardigheden, een ander duo wil 

misschien zijn gesprekskwaliteiten aan-
scherpen. Sommige duo’s zoeken gewoon 
naar leuke activiteiten en kunnen daarbij 
wat inspiratie gebruiken. Nog andere duo’s 
willen wat meer wezenlijke verbinding en 
vragen zich af hoe ze daartoe komen.’

Zin om zelf contact-coach te 
worden?
Ben jij een echte mensenmens met coa-
chende vaardigheden? Haal je er plezier 
uit om te verbinden en zie je dan vooral 
kansen in plaats van hindernissen?  

>>> Stuur je CV en motivatiebrief  
door naar Ghislaine Luchtmeijer, 
ghislaine.luchtmeijer@samana.be  

Meer info?  
www.samana.be/contact-coachen
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Biologische geneesmiddelen

Hoe kan de prijs 
dalen?
Geneesmiddelen kosten de ziekteverzekering veel geld. 
Generieke varianten van biologische geneesmiddelen of de 
zogenaamde biosimilars kunnen een aanzienlijke besparing 
opleveren. Maar in België worden die in vergelijking met 
andere landen nog te weinig gebruikt. Daardoor is het voor de 
farmabedrijven minder interessant om biosimilars hier op de 
markt te brengen. 

TEKST  MARTINE CREVE

Geneesmiddelen kun je opdelen in twee groepen: de chemi-
sche en biologische producten. Chemische geneesmiddelen 
worden puur op basis van scheikundige stoffen ontwikkeld. 
De biologische geneesmiddelen zijn gemaakt uit een levend 

organisme. Dat kunnen bacteriën of schimmels zijn. Ook dierlijke of 
menselijke cellen zijn bruikbaar. Insuline is een voorbeeld van een bio-
logisch geneesmiddel. Biologische geneesmiddelen remmen ontste-
kingen bij onder meer reumatoïde artritis, de ziekte van Crohn of pso-
riasis. Ook bij kanker worden ze aangewend. Nieuwe geneesmiddelen 
die de laatste jaren werden uitgevonden, zijn vaak van biologische 
aard.

Goedkoper maar evenwaardig
Net zoals bij een chemisch geneesmiddel vervalt ook bij een biolo-
gisch geneesmiddel het patent na een aantal jaren. Dan mag een 
goedkoper alternatief op de markt komen. De generische varianten 
van biologische geneesmiddelen worden biosimilaire geneesmiddelen 
of kortweg biosimilars genoemd. Want die zijn nooit helemaal gelijk 
aan de originele geneesmiddelen omdat ze afkomstig zijn van levende 
organismen en die verschillen. De werking en de veiligheid komen wel 
overeen.
Als er een biosimilar beschikbaar is, moet ook de prijs van het merk-
product dalen tot de prijs van de biosimilar. Dit kan prijsverminderin-
gen van 40 procent en meer opleveren. Dat betekent een grote bespa-
ring, want het gaat vaak om dure geneesmiddelen. 

België scoort slecht
Toch worden biosimilaire geneesmiddelen in ons land nog altijd te 
weinig voorgeschreven. CM deed onderzoek naar de meest gebruikte 
biologische geneesmiddelen waarvan in België minstens één biosi-
milar op de markt is. 58 518 CM-leden kregen in 2019 minstens één 
terugbetaling voor een geneesmiddel dat deel uitmaakte van deze se-
lectie. Bij amper 9 procent was dat een biosimilar.
Nieuwe gebruikers van biologische geneesmiddelen – die in 2019 voor 
de eerste keer zo’n geneesmiddel namen – kregen iets vaker (15 pro-
cent) de generische variant voorgeschreven.
Ons land scoort slechter dan grote Europese landen als Groot-Brittan-
nië, Frankrijk of Duitsland. 

Weinig ziekenhuizen
Ook in ziekenhuizen zijn biosimilars vaak nog niet ingeburgerd. Van 
de 112 ziekenhuizen waar in 2019 een van de onderzochte biologische 
geneesmiddelen werden voorgeschreven, waren er 24 die nooit voor 
een biosimilar kozen. De helft van de ziekenhuizen slaagt er niet in 
om voor minstens 10 procent van de CM-leden een generische variant 
voor te schrijven. Sommige ziekenhuizen stellen voor bepaalde aan-
doeningen dan weer altijd een biosimilar voor. Ook voor geneesmidde-
len die bij verschillende aandoeningen gebruikt worden, zijn er soms 
opvallende verschillen. 

Doordat biosimilars zo weinig gebruikt worden, is België geen gunstig 
afzetgebied voor de producenten. Zo blijft de prijs voor het merkge-
neesmiddel hoog. Dat kost de ziekteverzekering veel geld. Meer biosi-
milars op de markt brengen, doet de kostprijs van biologische genees-
middelen gevoelig dalen. Met het geld dat daardoor vrijkomt, kan de 
ziekteverzekering andere geneesmiddelen terugbetalen. 



9MADE IN BELGIUM

 Groente- en fruitveiling BelOrta

 Sinds 2013 een coöperatieve vennootschap van 1 050 
actieve telers-aandeelhouders na opeenvolgende fusies

 Met behalve hoofdsites in Sint-Katelijne-Waver, Borg-
loon en Zellik, nog vestigingen in Fernelmont, Kinrooi, 
Sint-Truiden en Visé

 Stelt 500 mensen tewerk

 Voert jaarlijks meer dan 150 groente-, 30 fruit- en 50 
kruidenvariëteiten aan, en verkoopt ruim 40 procent van 
alle in veilingen verhandelde tuinbouwproducten aan 
onder andere supermarkten in binnen- en buitenland

100 % 
Belgische 
groenten en fruit

Benny Van den Broeck (56) 
ASSISTENT SUPERVISOR LOGISTIEK

‘Vanaf april begint de grote drukte. Binnenkort 
rijden hier wel zeventig heftruckchauffeurs 

door elkaar. Zodra een lot verkocht wordt op de 
veilingklok brengen wij het naar de vaste stand-

plaats van de koper. Er zitten maar één of twee dagen 
tussen het moment dat de groenten hier binnenkomen en op 
jouw bord liggen. Toen ik hier 26 jaar geleden begon was het 
in de winter drie à vier maanden doods, maar door de belichte 
teelt in serres met nachtverlichting is er het hele jaar door 
een aanbod. Alleen voor asperges en spruiten zijn er nog ech-
te seizoenen. In die zesentwintig jaar is de veiling erg groot 
geworden, maar de sfeer is altijd familiaal gebleven. Omdat 
je vaak dezelfde telers, kopers of marktkramers tegenkomt, 
is het eigenlijk een heel sociaal beroep.’

Ivan Frans (50) 
HEFTRUCKCHAUFFEUR

‘We zorgen zelf voor de verpakking, in het 
hoogseizoen maken we tot wel 100 000 karton-

nen dozen per dag. In de bijna dertig jaar dat ik 
hier werk, heb ik gezien hoe de tuinders groter zijn 

geworden. Vroeger kwamen ze in kleine vrachtwagens of 
met een aanhangwagen, tegenwoordig met een heuse opleg-
ger. De groente- en fruitteelt is gemoderniseerd. De investe-
ringen zijn duurder geworden en de kleinste telers zijn over-
genomen of ertussenuit gevallen. Sneed je een prei vroeger 
handmatig met een mes uit, dan gebeurt dat nu automatisch 
met een preirooier. Ze brengen vandaag tot wel drie ton per 
dag aan. Maar of ze nu met tien of met dertig paletten komen, 
de omgang met de telers blijft vriendelijk. Al merk ik dat er 
veel onderlinge concurrentie is. Als de een zijn serres uit-
breidt, dan wil de ander bijblijven.’

FOTO  JAMES ARTHUR
TEKST  SIMON BELLENS
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ken: je ziet die oudere persoon graag. Of praktische: 
je woont toch vlakbij. Vaak in combinatie met cultu-
rele of religieuze waarden om te zorgen voor kwets-
baren. Maar ook dan heb je ondersteuning nodig. Dat 
zie je bijvoorbeeld bij dementie. Dat zijn zorgen die je 
tot op zekere hoogte in de familie kan bieden, maar 
professionele hulp is wel noodzakelijk. Dat geldt 
trouwens voor iedereen, ongeacht je achtergrond. 
Als maatschappij moeten we de mantelzorg meer 
naar waarde schatten.’

Op een bepaald punt lukt het toch eenvoudigweg 
niet langer zelf alle zorg te bieden aan een fami-
lielid?
‘Ik heb jarenlang families gevolgd die voor een ou-
der met dementie zorgden. Na jaren van slapeloze 
nachten en toenemende zorgen kunnen ze het ge-
woon niet meer aan. Geconfronteerd met zo’n on-
mogelijke situatie, wordt een woonzorgcentrum wel 
overwogen. Maar zelfs dan zie je dat de familie toch 
vaak zelf bepaalde zorg blijft bieden, zoals herken-
baar eten brengen. Ze voelen dat het nodig is om de 
professionele hulp bij te staan om het voor de oudere 
familieleden leefbaar te maken. Zo is de oplossing er 
eigenlijk maar een halve.’

Is alleen het vinden van een geschikte voorzie-
ning een obstakel, of zijn er ook dieperliggende 
problemen?
‘We organiseren onze zorg volgens één specifiek 
beeld op de mens. Daardoor sluiten we mensen die 
van die norm afwijken uit, zoals ouderen met een 
migratiegeschiedenis, maar bijvoorbeeld ook oude-

ren met een lagere scholing of zij die niet binnen de 
heteronorm vallen. En dat gaat verder dan alleen het 
aanbod in een woonzorgcentrum. Zo vertrekt een 
test om dementie te meten eigenlijk ook vanuit de 
standaardpersoon.’

‘Eén van de vragen in de dementietest is in welke 
provincie de persoon zich bevindt. Voor bijvoor-
beeld mensen die geïmmigreerd zijn, is dat soms 
een moeilijke vraag. Een andere vraag is om vanaf 
honderd per drie naar beneden te tellen. Dat is weer 
moeilijk voor mensen die niet lang naar school zijn 
gegaan. Ook dat hebben veel ouderen door de aard 
van de arbeidsmigratie in de jaren 60 gemeen. De 
uitslag van die test zegt dus misschien eerder iets 
over die kenmerken, meer dan over de dementie. 
Toch bepaalt de testscore de medicatie en de te-
rugbetaling ervan. Ook voor andere ziekten bestaan 
testen die vertrekken vanuit het idee dat iedereen 
opgeleid en geïnformeerd is. Gelukkig zijn er ook 
artsen die ruimer kijken dan zo’n test en bij wijze van 
spreken al hun zintuigen gebruiken.’

Er is dus ook niet zoiets als zorg op maat van de 
oudere migrant?

‘Mensen uit die cultuur willen niet naar 
een woonzorgcentrum? Dat is een mythe’

Was het duidelijk genoeg?’ Met die 
vraag sluit Saloua Berdai Chaouni 
ons videogesprek af. De onderzoek-
ster en docente werkt onder meer 

aan de VUB al bijna twintig jaar op het raakvlak van 
twee belangrijke maatschappelijke tendensen: mi-
gratie en vergrijzing. En de resultaten laten inder-
daad zien dat er dringend verandering nodig is. Door 
niet aangepaste zorg maken ouderen met een mi-
gratieachtergrond namelijk minder kans op een 
mooie oude dag. Al blijft dat fenomeen grotendeels 
onder de radar. ‘Ik krijg heel vaak de reactie: einde-
lijk zegt iemand dat eens.’

Vanaf de jaren 50 werden buitenlandse arbeids-
krachten aangetrokken naar België om de laag-
geschoolde jobs in te vullen, in de eerste plaats in 
de mijnen. Na de eerste golf van Italianen volgden 
Spanjaarden, Grieken, Marokkanen en Turken. Voor 
velen van hen liggen de actieve jaren ondertussen 
achter de rug. Toch lijkt die oudere generatie even 
onzichtbaar als toen ze nog in de mijngangen werk-
ten. ‘Er is de hardnekkige mythe dat ouderen met 
buitenlandse wortels vooral in hun eigen familie 
opgevangen worden. Mensen uit die cultuur gaan ge-
woon niet naar een woonzorgcentrum, wordt dan ge-
zegd. Dat klopt niet altijd.’

Feit is wel dat onder de bewoners van woonzorg-
centra weinig diversiteit is.
‘Dat heeft te maken met een hele waslijst aan re-
denen, die soms ook losstaan van cultuur. Geïmmi-
greerde ouderen worden ook vaak geconfronteerd 
met armoede, ziekte, een taalbarrière, slechte 
woonomstandigheden enzovoort. Minderheidsgroe-
pen gaan trouwens wel degelijk op zoek naar die 
hulp of zorg, maar merken dat de bestaande zorg 
niet aansluit op hun vragen of noden. Daardoor pro-
beren ze zich zo lang mogelijk thuis te behelpen. Zo 
wordt die mythe natuurlijk ook in stand gehouden.’

‘Door een gebrek aan alternatieven wordt er dan 
inderdaad vaak familie- of mantelzorg geboden. Al 
heeft dat ook weer met emotionele motieven te ma-

‘Als maatschappij moeten we de 
mantelzorg meer naar waarde 
schatten’
SALOUA BERDAI CHAOUNI, ONDERZOEKSTER

‘Iedereen is een cocktail aan 
eigenschappen. Het is die cocktail 
die bepaalt wat je zoekt en nodig 
hebt als zorg’
SALOUA BERDAI CHAOUNI, ONDERZOEKSTER

TEKST  NILS DE NEUBOURG  
FOTO  MAT THIAS DE BOECK

Vergrijzing en migratie, twee onderwerpen waarover we 
vaak spreken. Maar waar beide onderwerpen samenko-
men, is het een blinde vlek. De bestaande zorg biedt 
geen antwoord op wat oudere migranten nodig hebben. 
Daardoor blijven ze vaak verborgen in familiale kring. 
Tot dat écht niet langer gaat.

De onzichtbare ouderen

Saloua Berdai Chaouni: ‘Ik kijk in mijn onderzoek vooral naar waar de zorg beter kan voor ouderen met een mi-
gratieachtergrond, maar de oplossingen die we daarvoor vinden, komen wel heel de oudere generatie ten goede.’ 
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Als je in de privésector werkt, krijg 
je misschien ecocheques van je 
werkgever. De ecocheque is een 
extralegaal voordeel. Er hoeven 
geen belastingen of sociale lasten 
op betaald te worden. Ecocheques 
zijn geen automatische recht, maar 
worden afgesproken in cao’s (op 
sectoraal niveau of op bedrijfsni-
veau) of in individuele loononder-
handelingen.

Met de ecocheques kun je bepaalde 
ecologische producten kopen. In 
veel gevallen kun je er ook de plaat-
sing, de herstelling en het onder-
houd van die producten mee beta-
len. Een cheque is twee jaar geldig, 

Voortaan kunnen ook specialisten 
het doktersbriefje online doorsturen 
naar het ziekenfonds voor terugbe-
taling. Huisartsen en tandartsen ge-
bruiken het eAttest al langer. 

De huisartsen startten als eerste 
met het eAttest te gebruiken. Na-
dien schakelden ook de tandartsen 
over naar het digitale doktersbrief-
je. En nu volgen de specialisten voor 
raadplegingen in hun privépraktijk. 
De werkwijze is gelijk. Je betaalt 
het volledige bedrag van de raad-
pleging aan de specialist. De spe-
cialist stuurt dan het doktersbriefje 

Beginjaarspremie
In plaats van een eindejaarspre-
mie, zoals vorig jaar, krijgen werk-
nemers in sectoren die op 1 maart 
nog gesloten waren en in het af-
gelopen jaar minstens 53 dagen 
tijdelijk werkloos waren vanwege 
overmacht of economische werk-
loosheid een ‘beginjaarspremie’. 
Naar schatting zo’n 94 000 werk-
nemers uit onder meer de horeca, 
amusementssector, congressen 
en beurzen, of fitnesscentra, krij-
gen de premie automatisch via 
hun vakbond of de Hulpkas uitbe-
taald. Gebeurt dat niet, dan kan je 
de premie (tot maximum 780 euro 
voor belastingen afhankelijk van 
het brutoloon, geplafonneerd op 
2 755 euro per maand) nog binnen 
het jaar zelf aanvragen. 

maar handelaars zijn niet verplicht 
om ecocheques te aanvaarden.
Sinds 1 maart is de lijst van pro-
ducten die je kunt kopen met eco-
cheques aangepast. Er is rekening 
gehouden met de nieuwe energiela-
bels voor onder meer koelkasten, 
vaatwasmachines, wasmachines 
en beeldschermen. De lijst werd 
aangevuld met schoonheids- en 
schoonmaakproducten met Eco-
garantie, cosmeticaproducten met 
het Cosmebio-label, vis-, schaal- 
en schelpproducten met het MSC-
label en textielproducten met het 
GOTS-label. Ook voor de verhuur 
van bepaalde tweedehandspro-
ducten en abonnementen op en 

onmiddellijk digitaal door naar het 
ziekenfonds. Je hoeft dat dus zelf 
niet meer te doen om de terugbeta-
ling te krijgen. 

De specialist geeft je wel een betaal-
bewijs mee. Dat bewaar je tot de te-
gemoetkoming op je rekening staat. 
Je kunt het nodig hebben om een 
extra tegemoetkoming te krijgen 
van een aanvullende verzekering. 
Op het bewijs staat een  identifica-
tienummer waarmee je informatie 
over de terugbetaling kunt opvragen 
bij je ziekenfonds. Steek het dus niet 
in de CM-brievenbus.

lidmaatschappen van collectieve 
moestuinen kun je ecocheques ge-
bruiken.

De nieuwe lijst is geldig tot 1 sep-
tember 2021. Tegen die datum zal 
een evaluatie gemaakt worden van 
de lijst met nieuw gelabelde elek-
tronische toestellen. Op basis van 
die evaluatie zullen lampen, die dan 
ook een nieuw Europees label krij-
gen, al dan niet een plaatsje krijgen 
op de lijst. Daarnaast zullen er ook 
producten toegevoegd worden die 
je bij gelabelde boerderijwinkels 
kunt kopen. 

>>> www.vlaanderen.be/ecocheques

De specialisten kunnen het eAttest 
gebruiken, maar zijn daartoe niet 
verplicht. Dat geldt evengoed voor 
huisartsen en tandartsen.

Doktersbriefjes blijven twee jaar 
geldig voor terugbetaling. Met het 
eAttest hoef jij er niet langer aan 
te denken om de doktersbriefjes op 
tijd bij je ziekenfonds binnen te 
brengen. Je kunt ze ook niet meer 
verliezen. Bovendien gebeurt de te-
rugbetaling sneller.  En  het milieu 
vaart er wel bij want er wordt papier 
gespaard. 

Wat kan ik kopen met ecocheques?

Welke artsen sturen mijn doktersbriefje 
digitaal naar het ziekenfonds? 

Wat zijn de nieuwste steunmaatregelen? 

ECOLOGISCH LOONVOORDEEL

ELEKTRONISCH ATTEST BIJ SPECIALISTEN  

CORONAMAATREGELEN

‘In het verleden hebben we in te eenvoudige hokjes 
gedacht. Maar binnen ieder hokje of iedere groep 
bestaat er ook al een grote diversiteit. En daarnaast 
veranderen die scheidingslijnen ook nog eens voort-
durend. Soms hangt dat zelfs van specifieke situaties 
af. Een van die scheidingslijnen is de culturele ach-
tergrond. Maar cultuur is niet de enige verklaring 
voor alle uitdagingen waarmee een groep te kampen 
heeft. Er zijn er zo veel: migratiegeschiedenis, socio-
economische positie, scholing, ouderdom, gender … 
Al die eigenschappen maken van iedereen een unieke 
cocktail. Het is die cocktail die bepaalt wat je zoekt en 
nodig hebt.’

Wat ontbreekt er dan om iedereen een goede zorg 
te bieden?
‘Er is niet één recept is voor een inclusievere oude-
renzorg, Iedereen bereiken vraagt een andere hou-
ding dan die we tot nu gewoon zijn. En individuele 
hulpverleners die de tijd krijgen om een persoonlijke 
benadering echt toe te passen en echt luisteren naar 
wat mensen nodig hebben.  Vragen stellen, luisteren, 
flexibiliteit … Daarvoor is wel de juiste houding en vor-
ming van zorgverleners nodig. En nadenken over onze 
vooroordelen of vooringenomenheden en hoe die zicht 
vertalen in uitsluitingsmechanismen zoals discrimi-
natie en racisme.’ 

Hoe bepalen die vooroordelen de zorgverlening?
‘Als we iemand ontmoeten die we als anders zien, ac-
tiveert dat een mechanisme van vooroordelen. Dat be-
paalt wel hoe we met die persoon omgaan. Meer zelfs, 
we gaan die persoon vooral als vertegenwoordiger van 
een bepaalde groep zien, bijvoorbeeld een specifieke 
cultuur. Je schakelt dan automatisch over op vooroor-
delen over die groep en gaat uit van veronderstellin-
gen. Onbewust is je eerste vraag dan misschien (luid 
en articulerend, red.) Spreekt u Nederlands? Ik krijg 
die vraag ook soms. Daardoor krijgt je het gevoel dat 
je tot een andere categorie behoort en niet helemaal 
welkom bent. Je kan evengoed beginnen met Goeden-
dag meneer of mevrouw, en dan afwachten.’

Misschien is het wel goedbedoeld om eerst te vra-
gen of iemand Nederlands spreekt?
‘Dat is inderdaad vaak zo, maar toch stop je onbe-
wust de ander in een hokje. Ook zeer welbedoelende 
mensen hebben zo’n mechanisme. Het is belangrijk je 
daarvan bewust te zijn. Want het is jammer dat goed-
bedoelde hulp eigenlijk het tegenovergestelde effect 
heeft.’

Hebben zorgverleners daar de tijd voor? Ze zeg-
gen nu al nauwelijks tijd te hebben om met pati-
enten of cliënten te praten.
‘Dat is het grotere probleem: er moet meer tijd zijn om 
te luisteren. Er zijn voldoende hulpverleners die schit-
terend werk leveren, maar dat lukt hen alleen omdat 
ze echt luisteren en tijd maken. Dat is niet evident in 
hoe de zorg vandaag georganiseerd is. Ik kijk in mijn 
onderzoek vooral naar waar de zorg beter kan voor 
ouderen met een migratieachtergrond, maar de op-
lossingen die we daarvoor vinden, komen wel heel de 
oudere generatie ten goede, met welke achtergrond 
dan ook. We zijn trots op onze gezondheidszorg, maar 
we mogen gerust nog wat ambitieuzer zijn.’ 

‘Mensen uit die cultuur willen niet naar 
een woonzorgcentrum? Dat is een mythe’

Tijdelijke werkloosheid
Daarnaast komen werknemers in 
de dienstenchequesector of in het 
leerlingenvervoer nu ook bij een 
halve dag tijdelijke werkloosheid in 
aanmerking voor een uitkering, op 
voorwaarde dat minstens de helft 
van het aantal uren van die dag 
wegvalt. 

Op tijdelijke werkloosheidsuitke-
ringen vanwege corona gold in 2020 
een verminderde bedrijfsvoorhef-
fing van 15 in plaats van 26,75 pro-
cent. Opgelet: dat ging alleen om 
een verlaging van de bedrijfsvoor-
heffing en niet van de eindbelasting 
op inkomsten uit 2020. Voor som-
mige tijdelijk werklozen zal dat be-
tekenen dat ze dit jaar meer belas-
tingen moeten betalen. Vooral voor 

wie tijdelijke werkloosheidsdagen 
met werkdagen afwisselt kan dat 
bedrag gevoelig oplopen, omdat 
het fiscale voordeel bij werkloos-
heid vermindert naarmate er meer 
activiteitsinkomsten zijn.

Prikverlof
Binnenkort kunnen werknemers 
klein verlet (met behoud van loon) 
aanvragen om zich naar het vac-
cinatiecentrum te begeven. Ook 
contractuelen in de openbare sec-
tor maken daar aanspraak op, voor 
vast benoemd personeel voorzagen 
de overheden in een eigen regeling. 
Daarvoor is het enkel nog wachten 
op de publicatie in het Staatsblad. 

>>> Lees meer op www.hetacv.be 
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WEEK VAN DE JOBSTUDENT

Twee webinars
Van 19 tot 23 april organiseert het Jong ACV de 
Week van de jobstudent. Op dinsdag 20 april is 
er een webinar met info voor werkstudenten, 
op donderdag 22 april is er een online infoses-
sie over studentenwerk voor ouders.
>>> Info en inschrijven op www.jongacv.be.

KLEDING EN CONFECTIE

Indexaanpassing
Op 1 april 2021 stijgen de lonen met 0,01 procent 
door een aanpassing van de index voor de sec-
toren PC 215 en PC 109 (Kleding en Confectie).

BELASTINGAANGIFTE

Belastingfiche wordt 
opgestuurd
Kreeg je in 2020 een vervangingsinkomen door 
ziekte of invaliditeit? Dan stuurt CM je binnen-
kort een belastingfiche (281.12). Dat gebeurt 
gebeurt per post of online  als je ervoor koos 
om je CM-briefwisseling via mail of Doccle te 
ontvangen. De bedragen die op dit attest ver-
meld worden, vul je in bij de respectievelijke 
rubrieken van je belastingaangifte. Wanneer 
je op 1 januari 2020 voor 66 procent invalide 
erkend was door het Riziv, dan moet je ook 
de code 1028-39 of code 2028-09 aankruisen 
(zware handicap) om eventueel de fiscale ver-
minderingen te kunnen krijgen.

CORONAMAATREGELEN

CM-kantoren dicht
Door de strengere overheidsmaatregelen zijn 
alle CM-kantoren opnieuw gesloten vanaf 29 
maart tot en met 25 april. Neem contact op 
met CM als je toch graag een afspraak wilt 
maken. CM bekijkt hoe je het best geholpen 
kunt worden.  

CM zoekt
  Administratief coördinator Kazou
  Advisor / coordinator Employment  

Relations
  Recruitment specialist

100 %  -  onbepaalde duur   -  Schaarbeek
  Teamverantwoordelijke Kazou

100 %  -  onbepaalde duur   -  Oost-Vlaanderen
  Adviserend arts

100 %  -  onbepaalde duur   -  Vlaanderen
www.cmjobs.be

ACV ZOEKT
  Communicatiemedewerker

100 %  -  onbepaalde duur  -  Schaarbeek
ACV-TRANSCOM ZOEKT

  Administratief medewerker
100 %  -  onbepaalde duur  -  Antwerpen
ACV-CSC METEA ZOEKT

  Stafmedewerker studiedienst
50 %  -  onbepaalde duur  -  Brussel
www.hetacv.be

OKRA zoekt 
  Educatief medewerker 

100 %  -  onbepaalde duur  -  Dilbeek 
www.okra.be

VACATURES

Umbrië, het kleine zusje van Toscane

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

Het Italiaanse Umbrië heeft zeer veel overeenkomsten met 
het populaire Toscane. In deze regio verken je heuvelachtige 
landschappen, ommuurde middeleeuwse dorpen en steden die 
rijk zijn aan kunst en architectuur. We zorgen voor een balans 
tussen cultuur en natuur. Zo bewonder je o.a. Assisi, Orvieto, 
Perugia en de watervallen Cascate delle Marmore. Je logeert 
in een viersterrenhotel in het mooie Assisi. 

Vrijwilligerswerk in het buitenland
Heb je komende zomer nog vrije tijd? Zou je graag naar het 
buitenland trekken én je in tussentijd nuttig bezighouden? Dat 
kan als vrijwilliger bij Intersoc! Trek voor tien dagen naar een 
van onze hotels in Zwitserland of Oostenrijk en help mee om 
onze vakantiegasten een onvergetelijke reis te bezorgen. Je 
kan je inzetten als afwasser, restaurantmedewerker, onthaal-
ouder, schoonmaker en nog veel meer.

Reis mee met het vliegtuig van 22 tot 29 september 2021 voor 
1 380 euro. Voor een single kamer betaal je 220 euro extra.

Ontdek alle mogelijkheden op www.intersocwerkvakanties.be
 of contacteer ons via werkvakanties@intersoc.be.

Een landingsbaan is voor een 
deel van de oudere werknemers 
sinds begin 2021 niet meer 
mogelijk. Werknemers tussen 55 
en 60 jaar krijgen voorlopig geen 
vergoeding meer voor de afge-
bouwde uren van hun landings-
baan. De reden? De vastgelopen 
loononderhandelingen. Zolang er 
geen akkoord is over de maxima-
le loonsverhoging, willen werkge-
vers ook dat niet oplossen.

TEKST  NILS DE NEUBOURG

Geen loonakkoord? 
Geen landingsbaan!
 

Vanaf je 55 jaar minder werken 
om tot aan je pensioen vol te 
houden? Daarvoor werd het 
concept van de landingsba-

nen uitgedacht. Je werkt een vijfde tot 
de helft minder, zonder dat je inkomen 
er even hard op achteruitgaat. De RVA 
past namelijk een gedeelte van het 
loon voor de niet-gewerkte uren bij. 
Maar door de impasse voor het loonak-
koord weigeren werkgevers hun goed-
keuring te geven voor de verlenging van 
die regeling.

Alleen 60-plussers kunnen nog sinds  
1 januari starten met een landingsbaan 
met RVA-uitkering. Werknemers tus-
sen 55 en 60 jaar kunnen weliswaar 
nog steeds het aantal werkuren ver-
minderen, maar het is dan zonder fi-
nanciële hulp van de sociale zekerheid.

‘Werkgevers gebruiken het akkoord 
over de landingsbanen als drukkings-
middel om hun maximale loonsverho-

ging van 0,4 procent erdoor te krijgen’, 
zegt Piet Van den Bergh, juridisch ex-
pert bij het ACV. ‘Ook voor SWT blijft 
daardoor een noodzakelijke vernieu-
wing van de regeling achterwege. 
Nochtans kan dat wettelijk gezien al-
lemaal opgelost worden zonder dat er 
een loonakkoord is.’ 

Dat werknemers rechten worden ont-
zegd door een discussie die er eigen-
lijk van losstaat, stoot het ACV tegen de 
borst. Van den Bergh: ‘Ongeveer 57 000 
werknemers zitten in een landings-
baan. Op basis daarvan kan je schat-
ten dat de voorbije maanden al meer 
dan duizend mensen een landingsbaan 
ontzegd is. Zolang er geen akkoord is, 
blijft dat aantal nog oplopen.’

Een landingsbaan zorgt ervoor dat je 
tot je pensioenleeftijd kan blijven mee-
draaien. Je zet er met andere woorden 
de landing mee in richting je pensioen. 
Een landingsbaan betekent trouwens 
niet dat je een andere functie of baan 
moet krijgen. Het is eigenlijk een soort 
tijdkrediet waarmee je je werkuren kan 
verminderen. Zo kan je beslissen een 
vijfde minder te werken, of zelfs half-
tijds. ‘De RVA-uitkering compenseert 
bovendien niet enkel je loonverlies, 
maar zorgt er ook voor dat je pensioen-
rechten nadien gevrijwaard blijven. Een 
oplossing dringt zich dus op’, besluit 
Piet Van den Bergh. 

Vanaf je vijvenvijftigste wat minder uren presteren wordt moeilijk zo lang een  
akkoord uitblijft.
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LAND VAN AALST
IN BEWEGING

REGIOREDACTIE
Korenlei 20
9000 GENT
visie.middenvlaanderen@beweging.net

Voor de algemene voorwaarden en informatie over het privacybeleid van beweging.net MVL 
verwijzen we naar de website https://www.beweging.net/mvl. Indien u niet wenst dat uw 
gegevens door beweging.net MVL en/of CAW en/of de partnerorganisaties en/of derden voor 
commerciële direct marketing gebruikt worden, gelieve u uit te schrijven via de website. Door 
u in te schrijven of deel te nemen aan de wedstrijd, de activiteit of het initiatief, aanvaardt u 
de algemene voorwaarden.

Regioverantwoordelijke: Koen Browaeys
Regiobladzijden (13-15) vallen onder V.U. beweging.net - Mario Pauwels,

V.U. ACV - Jan Neirynck en V.U. CM - Jean-Paul Corin.

VISIE 06 - 01 APRIL 2021

PLEZANTE EN SPANNENDE 
ACTIVITEITEN  
VOOR GEZINNEN 

Op avontuur  
in eigen streek
 
Onverwacht is de Paasvakantie een 
week vroeger begonnen. Dat klinkt 
mooi… Maar in tijden waar veel leu-
ke dingen nu niet mogen, ben je mis-
schien op zoek naar spannende ge-
zinsinitiatieven in eigen regio. 

Lokale kwb-groepen  tekenden in hun 
buurt leuke wandelroutes uit. Zo ook 
in Appelterre-Eichem,  Gijzegem-
Hofstade en Hillegem. Luc Kellens 
(KWB-Hillegem):  “Op het parcours 
staan kleurige, fantasierijke borden 
met QR-codes. Met de smartphone in 
de hand gaat jouw (gezins)bubbel op 
pad. Als je  de QR-codes scant, krijg 
je een deel van een paasverhaal en 
een kleine opdracht te horen. De ver-
halen, eentje voor min 8-jarigen en 
eentje voor kinderen ouder dan 8, 
werden ingesproken door zanger en 
acteur Pieter Embrechts.” 

Info
Een overzicht van alle kwb-paastoch-
ten vind je op www.kwb.be/paastoch-
ten

MOEITE OM JE FACTUREN TE BETALEN?

Anja Beeckman hoopt dat Ninoofse verenigingen binnenkort weer kunnen opstarten  

“‘Alleen hoge vaccinatiegraad zorgt 
ervoor dat virus geen kans meer krijgt!’

Het nieuws dat er een vaccin ontwikkeld was, klonk bij velen 
als muziek in de oren. Eindelijk was er een realistische uitweg 
uit deze pandemie. Al duurt het voor veel mensen té lang 
vooraleer ze werkelijk hun mouw mogen opstropen en het 
bevrijdende spuitje wordt gezet. Aan de vele vaccinatiecentra 
zal het niet liggen. Die zijn er klaar voor. Wij gingen even 
piepen in dat van Ninove en polsten bij Anja Beeckman van 
het plaatselijk Bewegingspunt of zij gaat voor zo’n inenting. 

Half februari ging het Ni-
noofse vaccinatiecentrum 
in het voormalige belas-
tingkantoor – vlakbij het 

Ninja-shoppingscentrum - open. Een mooie 
centrale ligging, die makkelijk bereikbaar 
is met de fiets, auto of openbaar vervoer. 
Parkeermogelijkheden zijn er aan het cen-
trum en zowel de Lijn als de NMBS zorgen 
op de dag van je vaccinatie voor een gratis 
ticket. Dat kan je online of in het stations-
gebouw aanvragen.  

Wat gebeurt er als je niet 
zelfstandig naar het centrum 
geraakt? 
Dan vraag je best hulp aan je familie of een 
kennis uit je bubbel. Lukt dat niet, bel dan 

het callcenter op het num-
mer 0800 20 507 om een op-
lossing te zoeken. Mensen 
met een beperking kunnen 
zo een gratis taxirit krijgen. 
Val je buiten deze doelgroe-
pen, dan betaal je 5 euro voor 
een taxirit heen- en terug het 
vaccinatiecentrum. Is het on-
mogelijk om je te verplaatsen? 
Neem dan contact op met de huisarts. 
Als je aan de voorwaarden voldoet, kan hij 
je op de lijst voor thuisvaccinatie plaatsen.

Bevrijdend spuitje
Krijg jij een uitnodigingsbrief voor je vac-
cinatie in de bus, dan is het binnenkort aan 
jou. Wat kan je zoal verwachten? 

Bij het binnenkomen ontsmet je je handen 
en wordt je temperatuur automatisch ge-
meten. Aan het onthaalloket kijken ze je ge-
gevens na. Breng zeker je identiteitskaart 
en uitnodigingsbrief mee! Je krijgt een tic-
ket met een volgnummer en wacht dan even 
vooraleer een verpleegkundige met jou in 
gesprek gaat. Heb je twijfels over je medi-
sche toestand, dan kan je dat hier bespre-
ken. Nadat je langverwachte spuitje gezet 
is, rust je nog even een kwartiertje uit in de 

rustruimte. Voel je je dan nog niet 
helemaal lekker, dan is er een 

steward die je bij staat moch-
ten er bijwerkingen zijn. 

Kansen voor het 
verenigingsleven
We polsten even bij Anja 

Beeckman van Bewegings-
punt Ninove of zij overtuigd is 

om zich te laten vaccineren? 
Want verplicht is het niet echt… 

Anja Beeckman: Klopt. We zijn niet verplicht 
om ons te laten vaccineren.  Maar wie dat 
wel doet, beschermt niet alleen zichzelf 
maar ook de anderen.  En als we het virus 
geen kans willen geven om zich nog te ver-
spreiden is het belangrijk dat zo veel moge-
lijk mensen een spuitje laten zetten. Die vac-
cins zijn trouwens veilig. De experts hebben 
ze uitvoerig getest voor ze op de markt 
mochten komen. 

Een flink deel van het sociaal en econo-
misch leven ligt stil. Ook dat van de vele 
verenigingen, waarin jij actief bent…

Beeckman: Ik hoop in ieder geval voor Ni-
nove op een heel hoge vaccinatiegraad, zo-
dat wij hier ook in onze vele verenigingen 
onze normale activiteiten opnieuw kunnen 
opnemen. 

Daar duimen we voor! Op naar en snellere 
levering van de vaccins dus!

Een factuur niet kunnen betalen, is geen schande. Wist 
je dat 1,8 miljoen Belgen het er wel eens moeilijk mee 
hebben? Misschien heb je het tijdelijk financieel wat las-
tiger, ben je je job verloren of gaf je andere dringende 
kosten voorrang. Kan gebeuren.

Het probleem is dat kleine schulden snel grote schulden 
maken. Onbetaalde rekeningen zorgen voor oplopende kos-
ten, die de schuldenberg – en de druk op je schouders –  ver-
der vergroten. 
Met MyTrustO betaal je rekeningen op een realistisch tem-
po. Samen maken we werk van een afbetalingsplan, dat 

we voor jou opvolgen. Zo vermijd je snel oplopende extra 
kosten van incassokantoren, advocaten en gerechtsdeur-
waarders. Vaarwel schuldenstress!

MEER INFO
schuldenaanpak.be

CONTACT
03 220 12 00. We zijn elke werkdag van 9 tot 17 uur tele-
fonisch bereikbaar. Zijn al onze lijnen bezet? Spreek dan 
je telefoonnummer in. We bellen je zo snel mogelijk te-
rug.

MyTrustO-app: Download de app voor iPhone of Android. 
Registreer je eenvoudig met je naam en contactgegevens, 
en vertel ons over je situatie.
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ACV DIENSTVERLENING 

Wist je dat...
… je via www.afspraakACV.be een-
voudig zelf een telefonische afspraak 
kan maken bij ACV Oost-Vlaanderen? 
Een dienstverlener belt je op het door 
jou gekozen moment op. Indien nodig 
zal je op afspraak kunnen langsko-
men. Zo garanderen we de social dis-
tancing en de veiligheid.

… je online je werkloosheidsdossier 
op de voet kan volgen? En je eigen ge-
gevens up-to-date kan houden? Surf 
naar www.mijnacv.be en meld je aan 
met je eID of itsme.

... je werkloosheidsdocumenten 
(stempelkaarten, groene klevers … ) 
vlot kan bestellen via 
www.hetacv.be/bestel-documenten

… je documenten al even vlot kan be-
zorgen via de ACV-brievenbussen? Je 
dichtstbijzijnde ACV-brievenbus vind 
je op www.hetacv/brievenbus.

... je op www.hetacv.be/contact je 
alle contactmogelijkheden op één pa-
gina gebundeld vindt? Zo kan je via 
een postcodemodule het e-mailadres 
van je dichtstbijzijnde ACV-kantoor 
vinden of de contactgegevens van de 
beroepscentrale die je sector en be-
drijf opvolgt. Je vindt er ook vragen-
formulieren over veel voorkomende 
onderwerpen.

Radio Syndical - uw stakerspost!
Maandag 29 maart hielden het 
ACV en het ABVV een nationale 
actiedag met staking. Radio 
Syndical stak vele stakers een 
hart onder de riem.

De vakbonden streven naar een goed loon-
akkoord, maar dat lukt niet omdat de werk-
gevers nog altijd vasthouden aan een maxi-
male loonsverhoging van 0,4%. Zij weige-
ren te onderhandelen voor betere lonen in 
sectoren die dankzij de inspanningen van 
de werknemers grote winsten hebben ge-
maakt. Meer nog, zelfs eerdere akkoorden 
over de aanpassing van sociale uitkeringen 
worden momenteel geblokkeerd.

Voor al wie in zijn kot bleef om te staken, 
maakten ACV en ABVV samen met CirQ vzw 
3 uur live radio. Radio Syndical wilde alle 
werknemers en actievoerders - zeker in 
deze weer hardere coronatijden - een hart 
onder de riem steken met veel muziek, ge-
tuigenissen uit het werkveld van Tongeren 
tot Roeselare en entertainment.
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  ■■ Kon je de live-uitzending niet beluisteren?  Geen nood, op www.radiosyndical.be kan 
je de uitzending integraal herbeluisteren.

Fotozoektocht sociale zekerheid 
in Gent
Vier jongeren van ACV Openbare Diensten 
Gent-Eeklo trokken hun wandelschoenen 
aan en testten de fotozoektocht sociale ze-
kerheid in Gent.

Na vele maanden doorbrengen achter een 
scherm, was het voor Steffi, Sanne, Willem 
en Ahmedi-Muhtar een ware verademing 
om elkaar nog eens, coronaveilig, in het 
echt te ontmoeten.

Met hun mascotte Willem De Kikker onder 
de arm doorkruisten ze het centrum van 
Gent op zoek naar de verschillende foto’s. 

Met vereende krachten zochten ze het ant-
woord op de bijhorende socialezekerheids-
vragen.
Het was niet altijd een evidente opdracht, 
maar toch slaagden ze in hun opzet. Dank-
zij de wandeling ontdekten ze nieuwe plek-
jes én leerden ze enkele handige weetjes 
voor hun verdere loopbaan.

Heb je de fotozoektocht nog niet uitgepro-
beerd? Het is zeker de moeite waard!

>> > Je vindt alle info op www.acvwerkt.
be/fotozoektochten

‘Gelijkheid is 
geen kansspel’
Op maandag 8 maart was het internatio-
nale dag voor vrouwenrechten over de he-
le wereld. Dit jaar sloot een afvaardiging 
van het ACV actief aan bij het “8 maars 
Ghent collectief”, dat een brede waaier aan 
organisaties samenbrengt die elk vanuit 
hun eigen invalshoek vrouwenrechten op 
de kaart willen zetten, en legden ze de na-
druk op gelijkheid.

Tamara De Sadeleer: ‘Aandacht voor vrou-
wenrechten is nog altijd nodig, de pande-
mie vergroot de ongelijkheid zelfs. Vrouwen 
staan in de frontlinie, in onderbetaalde en 
ondergewaardeerde jobs. Denk maar aan 
de vele vrouwen die werken in de zorg, in 
winkels of in de schoonmaak.”

Omwille van corona vond de actie dit jaar 
plaats als een stilstaande betoging, op drie 
pleinen in Gent, waarbij op elk plein een 
specifiek thema uitgelicht werd.

Justine De Kerf: ‘Bij de actie aan de Kouter 
in Gent vroegen we aandacht voor een 
sterke(re) sociale zekerheid, met klemtoon 
op herinvesteren in openbare diensten, en 
riepen we op om het geweld tegen vrouwen 
te stoppen. Om de omstaanders en voorbij-

gangers te sensibiliseren deelden we kras-
lotjes uit, met de boodschap: Gelijkheid is 
geen kansspel. Voor alle duidelijkheid: De 
actie was stilstaand maar zeker niet stil 
(lacht).’

BEWEEG, LEER BIJ EN WIN 

Doe onze wandelzoek-
tocht en win! 
Het ACV organiseert in tien Oost-
Vlaamse steden en gemeenten een 
wandelzoektocht over de sociale ze-
kerheid. Je kan eenvoudig een app 
installeren op je tablet of smartpho-
ne en met je gezin of je vereniging op 
pad gaan. Misschien win jij wel één 
van de geweldige prijzen?

We stippelden tien wandelzoektoch-
ten en één fietszoektocht uit in de pro-
vincie. Een app die je op de smartpho-
ne of tablet kan downloaden, toont je 
de weg en stelt je op bepaalde plaat-
sen een vraag over de sociale zeker-
heid. 

Je kan de zoektocht doen tot 16 mei. 
Er zijn mooie prijzen te winnen, zoals 
een gratis springkasteel op je feest, 
tickets om met de familie naar een 
pretpark te gaan of een weekend voor 
vier aan zee of in de Ardennen.

Deelnemen
Je vindt alle info op www.acvwerkt.
be: de 11 zoektochten met respectie-
velijke afstanden, de app met het par-
cours en de vragen, een korte voor-
stelling van de sociale zekerheid 
(handig hulpmiddel), het wedstrijdre-
glement en de prijzenpot. 

Veel succes!
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1. Plooi één been

2. Rol dan op je zij

3. Ga vervolgens op je buik liggen

4. Probeer op handen en knieën 
te gaan zitten en kruip dan 
naar een stevig meubel (zetel, 
tafel, trapleuning …) 

5. Zoek houvast en probeer je op 
te trekken aan het meubel

ders. Dat doen we omdat heel wat ouderen 
alleen wonen en dus op zichzelf aangewe-
zen zijn. Maar ook wie samenwoont, kan be-
ter zelf proberen recht te komen. Als part-
ner heb je nooit genoeg kracht om iemand 
van de grond te tillen. Voor je het weet, be-
zeert de ander zich of lig je met z’n tweeën 
op de grond.  En dan ben je nog verder van 
huis.’

Wat als het toch niet lukt om zelf recht te 
komen?
Myriam: ‘Stel dat je er niet in slaagt om 
recht te komen, dan is het belangrijk om je-
zelf warm te houden. Als je op een koude 
vloer blijft liggen, kun je op korte tijd veel 
warmte verliezen en sterk afkoelen. Trek 
alles naar je toe wat zich binnen handbereik 
bevindt en als isolatie kan dienen,  zoals 
kussens van zetels, handdoeken, lakens, 
kledingstukken … Probeer dan zo snel mo-
gelijk hulp in te roepen.’

Hoe kan ik op dat moment het beste hulp 
inroepen?
Myriam: ‘Wie wat ouder wordt, neemt best 
enkele voorzorgsmaatregelen. Je doet er 
sowieso goed aan om altijd een telefoon in 

REGIO 15
SAMANA - ONLINE CURSUS
Van stress naar balans
Om goed te kunnen functioneren, 
hebben we positieve stress nodig. Te 
lang aangehouden negatieve stress 
ondermijnt je lichaam en brengt het 
uit balans. Tijdens deze vijfdelige cur-
sus leer je je wapenen tegen stress 
door je bewust te worden van je li-
chaam. Door eenvoudige bewegings-
oefeningen, ademhalingsoefeningen 
en stemgebruik leer je de signalen 
van je lichaam kennen. Je gaat op 
zoek naar je energiegevers en je 
energievreters en je leert hier een 
balans in te vinden. Je leert prioritei-
ten te stellen. Grenzen leren voelen 
en ze op een goede manier leren aan-
geven, kan je heel wat stress bespa-
ren.

Wanneer
Deze online cursus vindt plaats op 
maandag 19 en 26 april, 3, 10 en 17 
mei telkens van 13.30 tot 16.30 uur.

Inschrijven
Inschrijven doe je via oostvlaande-
ren@samana.be, www.samana.be/
onlinevorming of bel 09 267 53 53. 
Prijs: 35 euro voor CM-leden, 10 euro 
voor CM-leden met verhoogde tege-
moetkoming, 75 euro voor niet-leden.

WEBINAR

Als zwanger worden 
niet vanzelf gaat
Tijdens deze webinar staan we stil bij 
de onvervulde kinderwens. Wat be-
tekent het als je ermee geconfron-
teerd wordt? Welke impact heeft het 
op je leven? Wat is kenmerkend voor 
het rouwproces bij een onvervulde 
kinderwens? Met theorie en praktijk-
voorbeelden krijg je meer inzicht en 
(h)erkenning in de dynamieken rond 
ongewilde kinderloosheid.

Daarnaast krijg je ook concrete hand-
vatten waardoor je je sterker voelt in 
dit woelige proces.

Deze webinar wordt gegeven door 
Isabelle Ryckaert. Zij is kinderwens-
consulent, rouwcoach en doorbraak-
coach en ze heeft een grote affiniteit 
met het thema.

Wanneer
Deze webinar vindt plaats op donder-
dag 22 april om 20 uur. 

Inschrijven
Schrijf je in via www.cm.be/agenda. 

Valpreventie

Hoe rechtkomen  
na een val?
Wie wat ouder wordt, heeft een 
grotere kans om te vallen. 
Daarom is voorkomen beter dan 
genezen. Blijf in beweging, train 
je spierkracht en oefen je 
evenwicht. Maar wat als je toch 
gevallen bent? Hoe kom je dan 
weer recht?

REDACTEUR MARJOLEIN CUVELIER

Meestal beperken de gevolgen van een val 
zich tot kleine letsels zoals schaafwonden 
of een paar blauwe plekken. In zulke geval-
len is het meestal mogelijk om zonder hulp 
weer recht te komen. 
Door enkele eenvoudige stappen te volgen, 
sta je zo weer op eigen benen. 

Waarom zelfstandig leren rechtkomen? 
Mijn partner kan me toch helpen na een 
val? 
Myriam De Cuyper: ‘Als ergotherapeut bij 
CM leer ik de mensen aan hoe ze kunnen 
rechtkomen zonder de hulp van iemand an-

de buurt te houden. Zorg voor een gsm of 
een (bij voorkeur draagbare) telefoon, waar 
je gemakkelijk bij kunt, zelfs als je op de 
grond ligt.   Stel in het adresboek nuttige 
telefoonnummers in voor als je hulp nodig 
hebt, of leg bij je vaste telefoon een lijst met 
belangrijke telefoonnummers. Schaf een 
persoonlijk alarm aan als je een vermin-
derd evenwicht hebt en de telefoon niet 
meer kunt bereiken. Zo kun je snel iemand 
oproepen als het nodig is.’

Is dat eigenlijk wel nodig, die bewustma-
king rond valpreventie?
Myriam: ‘Eén op de drie thuiswonende ou-
deren en meer dan de helft van de ouderen 
in woonzorgcentra valt minstens een keer 
per jaar. Dat zijn best hoge cijfers. Naast de 
fysieke gevolgen ontwikkelen mensen soms 
valangst. Die angst kan zo groot zijn dat de 
oudere minder gaat bewegen, waardoor de 
spierkracht en het evenwicht afnemen. 
Daardoor neemt de kans op een val net toe. 
Vallen voorkomen, draagt dus zeker bij tot 
de levenskwaliteit van ouderen.’

Myriam De Cuyper (58)  is ergothera-
peut bij CM. ‘Vallen kan bij ouderen 
een grote impact hebben op de le-
venskwaliteit. Daarom vind ik het erg 
belangrijk om voluit in te zetten op 
preventie.’

Meer info
Meer  weten over een gratis bezoek 
aan huis rond ergobeleiding en woon-
advies? www.cm.be/ergobegeleiding

Meer weten over valpreventie?
www.valpreventie.be 

CONTACT 
CM Midden-Vlaanderen
Een vraag voor CM? Op www.cm.be vind je heel wat info. Je kunt ook een CM-medewerker bellen op 09 224 77 11: elke weekdag van 8.30 uur tot 12 uur en van 13 tot 17 uur, 
behalve op vrijdag tot 16 uur. Heb je vragen over thuiszorg of nood aan advies of extra ondersteuning? Bel 078 152 152 of surf naar www.cm.be/zorglijn voor meer info.

Dienstverlening in de CM-kantoren 
Je kunt enkel langskomen op afspraak. Maak een afspraak op  09 224 77 11. Volg de laatste stand van zaken op www.cm.be
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Het leven is vaak rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en 
weer doorgaan. Net daarom staat Visie graag even stil en stellen we een Bekende 
of Boeiende Vlaming tien vragen om tot rust te komen. 

UITLAATKLEP16

Deze week bisschop Johan Bonny (65) TEKST SIMON BELLENS 
FOTO  ID/FREDERIK BEYENS

Monseigneur,
Jähner. Duitsland is na de oorlog een complete ru-
ine, en wat er nodig is om uit dat absolute dieptepunt 
te klimmen … wat dat van mensen vraagt, welke of-
fers gebracht zijn. We leren vaak over de destructieve 
krachten van de geschiedenis, maar soms heeft een 
land ook al zijn constructieve krachten nodig. Mét de 
gewetenslast van mensen die mee verantwoordelijk 
waren voor dat dieptepunt. Een aantal jaren gelden 
was ik in Syrië, dat ligt er vandaag net zo vernietigd 
bij, daar is dat pure actualiteit.’

6Wat zou je uitvinden om van de wereld een 
betere plek te maken? 
‘Als we groots mogen dromen …  een volledige 

hertekening van alle wereldgrenzen. Toen ik klein 
was, werd in het landbouwgebied waar ik woonde 
een grootschalige ruilverkaveling doorgevoerd. Al-
les werd hertekend, iedereen kreeg een nieuw stuk 
grond om het land efficiënter te gebruiken. Grenzen 
zijn het resultaat van historische conflicten en vre-
desverdragen, historische frustraties werken erin 
door. Maar volkeren lopen over grenzen heen, overal 
zijn vaders en moeders, overal is brood en water no-
dig. Ik zou ervan dromen om de wereld te herverdelen 
voor mensen in plaats van voor naties, volgens waar-
den die we hooghouden in plaats van een historische 
erfenis.’

7Waar op de wereld zou jij je nog thuis kun-
nen voelen? 
‘Sinds ik bisschop ben, ben ik een thuisblijver 

geworden, maar als verantwoordelijke voor de oecu-
menische relaties van de kerk heb ik veel plekken ge-
zien waar ik zou kunnen wonen. Ethiopië is een heel 
mooi land en aan Syrië in de lente houd ik prachtige 
herinneringen, met mooie steden als Aleppo, voor de 
oorlog. In Vlaanderen is mooie natuur jammer ge-
noeg schaars.’

8Wat zou iedereen op school moeten leren? 
‘Minstens twee of drie talen. Van alles wat ik 
geleerd heb, is me dat het meest tot nut ge-

weest. Een taal leren vergt mentale soepelheid en 
studiewerk, en het gaat over hoe je jezelf uitdrukt. 
Dat is voor mij echt humanisme. Elke taal opent een 
perspectief op andere werelden en culturen. Maar 
om te beginnen moet je goed Nederlands leren, dat 
gaat ook steeds moeilijker.’

9Stel dat je eens zou kunnen afspreken met 
een bekend persoon, met wie zou je dan 
eens eer terrasje willen doen? 

‘Mijn grootvader zou ik graag nog eens terugzien. Hij 
is gestorven in het laatste jaar van mijn humaniora en 
nog voor ik gezegd had dat ik priester wou worden. 
Hij werd geboren in 1890 en heeft de Eerste Wereld-
oorlog meegemaakt. Zijn leven als landbouwer leek 
meer op de landbouwers in middeleeuwse miniatu-
ren dan op de landbouwerij vandaag. Ik zou willen 
weten hoe hij kijkt naar de historische kanteling die 

er in één eeuw tijd is geweest. Ik denk dat hij veel 
relativering aan de dag zou leggen. Zijn generatie was 
meer onderworpen aan de onvoorspelbaarheid van 
het leven. Ik vermoed dat ze dichter stonden bij een 
innerlijke vrede dan wij vandaag.’

10Welk beroep zou je uitoefenen, als je 
niet kon doen wat je nu doet?
‘Voor ik naar het seminarie ging, zaten 

nog twee dingen in mijn hoofd. Ik zou me als leer-
kracht kunnen zien, voor een klas voel ik me goed. Het 
tweede was een rechtenstudie, niet voor de magistra-
tuur, maar voor een sociaal engagement. Misschien 
zelfs om de politiek in te gaan, met rechten kun je we-
gen op de organisatie van de samenleving.’ 

1Waarvoor is er te weinig aandacht in de 
samenleving? 
‘Voor de waarden die met geluk te maken 

hebben en niet in het teken staan van werk, pro-
ductiviteit of je functie en status in de samenleving. 
We zitten met z’n allen op een trein van dagelijkse 
issues en de ernst van de dag. Dat is belangrijk, 
maar de vraag is: waar zit ik daarin? Heb ik vrede 
met wie ik ben? Het leven geeft nooit helemaal 
wat je ervan verwacht. Met beperkingen moet je 
leren leven, maar dat kan als je weet waarom ze 
de moeite waard zijn. Aandacht voor innerlijkheid 
houdt in onze samenleving geen gelijke tred met 
de snelheid van technische en wetenschappelijke 
vooruitgang.’

2Welke mooie waarden dank je aan je ou-
ders? 
‘Eenvoud en oprechtheid. Ik kom uit een 

eenvoudig landbouwgezin. Niet opgeven en door-
werken in alle eerlijkheid en oprechtheid was be-
langrijk, mijn vader kon niet leven met een leugen 
in de buurt. Hij voelde snel aan of iets theater was, 
of gemeend. Die intuïtie heb ik geërfd. Ik kan het 
met veel soorten mensen vinden, zolang ik voel dat 
ze echt zijn. In mijn beroep leer ik de samenleving 
kennen en moet ik kunnen aanvoelen wie voor me 
zit. Niet om te oordelen, maar om te weten wat er 
leeft.’

3Wat zou je graag beter kunnen? 
‘De werkelijkheid komt eerst binnen via de 
emoties. Daar moet je de dingen eerst een 

plaats geven. Twee weken geleden was ik bijvoor-
beeld echt boos (n.a.v. de pauselijke afkeuring van 
homoseksuele relaties, red.), maar je moet ook 
over dat gevoel nadenken en er op een redelijke 
manier over communiceren. Tien jaar geleden zou 
ik zo niet gesproken hebben en diplomatischer 
hebben willen zijn. Maar als je geen verontwaar-
diging mag voelen, wat kan je dan voor jezelf en 
anderen doen? In dat samenspel tussen rede en 
emotie wil ik me nog meer oefenen.’

4Waaraan besteed je te veel of net te wei-
nig tijd? 
‘Dat is gemakkelijk: te veel aan alles wat 

werk is en te weinig aan alles wat erbuiten valt. 
Zomaar eens een avond bij familie of vrienden blij-
ven zitten zonder je schuldig te voelen omdat je ei-
genlijk moest werken, dat mis ik. Veel zaken die ik 
belangrijk vind, komen door alle verantwoordelijk-
heden in verdrukking. In het begin van je carrière 
lijkt dat evident, maar zodra ik zestig werd, ben ik 
daar anders over gaan denken.’

5Welk boek heeft onlangs indruk op je ge-
maakt? 
‘Momenteel lees ik Wolfstijd. Duitsland en de 

Duitsers 1945-1955 van de Duitse journalist Harald 


