
Andere diabetici kunnen de sensoren ook verkrij-
gen via gespecialiseerde centra voor diabetici mits 
betaling van een supplement.

Helaas zal niet iedereen deze nieuwe methode 
kunnen gebruiken of niet altijd. Sommigen zijn al-
lergisch voor de sensoren. 

In bepaalde situaties is het bovendien beter om de 
vertrouwde priktest te gebruiken. Dit kan bijvoor-
beeld het geval zijn als uw glucosewaardes sterk 
schommelen.

Het is belangrijk dat u voldoende opleiding krijgt 
om deze nieuwe methode onder de knie te krijgen.

Om de centra voor diabetici niet te overbelasten, 
wordt gevraagd om te wachten tot uw volgende af-
spraak bij uw diabetescentrum om het gebruik van 
deze nieuwe methode te bespreken.
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 Terugbetaling sensor voor diabetici

Er is een nieuwe methode om het glucosege-
halte in het bloed te bepalen.  Deze metho-
de zal ook door de ziekteverzekering terug-
betaald worden.  Wij geven u een overzicht 
van de belangrijkste wijzigingen.

Voorheen moest u als diabetespatiënt het glucose-
gehalte in uw bloed meerdere keren per dag con-
troleren met behulp van een prik.  Er bestaat nu 
een nieuwe manier om het glucosegehalte te me-
ten zonder prikken.  Deze methode bestaat uit een 
pleister die op de huid gekleefd wordt. De pleister 
bevat een piepklein naaldje dat de suikerwaardes 
meet. De bloedwaardes kunnen daarna uitgelezen 
worden met een meettoestel. Deze methode biedt 
uiteraard een hoger comfort en er komt geen bloed 
aan te pas.

De pleisters kosten 60 EUR per stuk en u heeft er 
maandelijks 2 nodig. Het toestel om de bloedwaar-
des te meten kost eenmalig ook 60 EUR.

De HZIV voorziet vanaf 1 juli 2016 een volledige 
terugbetaling van zowel de pleisters als het meet-
toestel voor volwassenen met diabetes type 1.

Kinderen met diabetes type 1 die ouder dan 
4 jaar zijn, kunnen ook een volledige terugbeta-
ling krijgen vanaf 1 augustus 2016.
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 Draag zorg voor uw slaap

Wist u dat we een derde van ons leven sla-
pen?  Dit is geen nutteloos tijdverdrijf: de 
kwaliteit van onze nachten bepaalt name-
lijk de kwaliteit van onze dagen. Net zoals 
voor eten en sporten, kunnen we stellen dat 
onze gezondheid behoefte heeft aan slaap. 

Hieronder vindt u enkele tips voor een gezonde 
nachtrust:

• Zorg voor een rustgevende slaapkamer (don-
ker, 18-20 graden, opgeruimd en netjes);

• Probeer steeds rond hetzelfde uur te gaan 
slapen en op te staan;

• Voer een avondritueel in om in de stemming te 
geraken om te gaan slapen;

• Vermijd stimulanten voor het slapengaan (kof-
fie, frisdrank, thee, chocolade en tabak);

• Zorg voor de nodige ontspanning voor u naar 
bed gaat (niet intensief gaan sporten);

• Breng uw avond niet voor een scherm door 
(computer, smartphone, tablet,...).

 

Wees alert voor de volgende signalen:

• U bent voortdurend moe, al van bij het op-
staan;

• U ondervindt moeilijkheden om in te slapen;

• U wordt 's nachts vaak wakker;

• U wordt te vroeg wakker en kunt niet meer 
inslapen.

Als u reeds een tijdje aan één of meerdere van 
bovenstaande stoornissen lijdt, spreek er dan over 
met uw huisarts. Hij zal uw situatie onderzoeken en 
nagaan of de stoornissen door stress veroorzaakt 
worden of dieper liggende oorzaken hebben. 

Deze stoornissen wijzen niet per se op een ziekte 
of een ernstige aandoening... U kunt zich ook af-
vragen welke belang u aan slaap toekent: slaapt u 
genoeg? 

Het kan ook een teken zijn dat u snurkt of lijdt aan 
slapeloosheid, slaapapneu of dagslaperigheid.

Bij twijfel kan de arts bijkomende onderzoeken 
voorschrijven in een slaapkliniek of laboratorium. 
In de loop van de nacht controleren de slaapspeci-
alisten verschillende aspecten: 

• De kwaliteit van uw slaap en de verschillende 
cycli/stadia van uw slaap.

• De micro-ontwaakperiodes waarvan we ons 
niet altijd bewust zijn, maar die vermoeidheid 
veroorzaken.

• De ademhaling om snurken, apneu,... op te 
sporen.

Na analyse van de resultaten kunt u doorverwezen 
worden naar een pneumoloog, NKO-arts, neuro-
loog, psychiater of psychotherapeut. Zij schrijven  
een oplossing, behandeling of therapie voor om 
uw slaapkwaliteit te verbeteren. 

Goed slapen is belangrijk: slaapstoornissen kun-
nen ernstige incidenten of ongevallen veroorzaken.
Een aangepaste behandeling kan andere medische 
kosten of schade vermijden. Besteed dus de nodige 
aandacht aan uw nachtrust en verbeter meteen uw 
levenskwaliteit!

Slaapkliniek

Alarmsignalen

Slaapwel



Van zodra uw schuldeisers dit plan aanvaard heb-
ben, dient u dit enkel nog op te volgen en na te 
komen.

De schuldbemiddelaar blijft beschikbaar indien u 
nog raad nodig heeft over de keuzes en de gevol-
gen ervan. U kunt vragen om hem regelmatig te 
ontmoeten. U kunt de bemiddeling ook op ieder 
moment stopzetten: het is een hulpmiddel, geen 
voogdij. De schuldbemiddelaar kan ook zijn dienst-
verlening stopzetten indien u niet meewerkt.
 

Om u te helpen geeft u hem alle nuttige informatie  
en houdt u hem op de hoogte van eventuele wijzi-
gingen. Merk hierbij op, dat de schuldbemiddelaar 
onderworpen is aan het beroepsgeheim.

Voor een overzicht van de aangeboden diensten 
kunt u contact opnemen met:

• Voor de Nederlandstalige Gemeenschap: 
www.centrumschuldbemiddeling.be of op het 
gratis nummer 1700.

• Voor het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest:  
www.mediationdettes.be of op het nummer 
02/217 88 05.

 Schuldbemiddeling

Schulden kunnen zwaar wegen op uw bud-
get. Hoe leeft u met minder? Voeding, kle-
dij, huisvesting, verplaatsingen,... wordt het 
moeilijk om de eindjes aan elkaar te kno-
pen? Wacht niet langer en doe een beroep 
op de schuldbemiddelaar.

Een schuldbemiddelaar is een erkend beroep. Hij 
bemiddelt op uw verzoek tussen uzelf (de schulde-
naar) en de personen/bedrijven waar u een schuld 
hebt openstaan (de schuldeisers). Samen wordt 
naar een minnelijke schikking gezocht om uw 
schulden af te betalen.

Ondanks het feit dat u zijn hulp ingeroepen heeft, 
blijft hij neutraal en onafhankelijk. Hij is er om u te 
helpen uw schulden af te lossen en zal u adviseren. 
Zijn tussenkomst is gratis.

Tijdens het eerste gesprek zal de schuldbemidde-
laar u uitleggen hoe hij werkt en wat van u ver-
wacht wordt.  

Samen analyseert men eerst uw financiële situatie: 

• Wat zijn uw inkomsten?

• Hoeveel bedragen uw schulden?

• Wat zijn uw courante uitgaven?

• Wat zijn uw behoeften?

U bepaalt samen met hem het minimumbedrag dat 
u nodig heeft om behoorlijk te leven (huisvesting, 
voeding,...). Met het geld dat rest zal een terug-
betalingsplan voor uw schuldeisers uitgewerkt wor-
den. Vervolgens dient u met dit plan in te stemmen.
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Contacten

Zijn rol

Wat is een schuldbemiddelaar?

Uw rol

De collectieve schuldenregeling

Als de schuldbemiddeling niets oplevert, bijvoorbeeld omdat uw schuldeisers het afbetalingsplan 
weigeren, kunt u een beroep te doen op de collectieve schuldenregeling. Hierbij gaat het om een 
rechtszaak en zal uw dossier door een rechter opgevolgd worden. Via deze procedure krijgt u de 
mogelijkheid om uw schulden af te betalen. Het gaat hierbij niet om een minnelijke schikking: u bent 
verplicht om uw verbintenissen na te leven.



• Op het strand of in de bergen, in functie van de 
activiteit die u doet, heeft u een ander type bril 
nodig (raadpleeg uw opticien);

• De bescherming is ingedeeld in vier categorie-
en van 0 tot 4: van de zwakste tot de sterkste 
bescherming. Bij klasse 4 is het bijvoorbeeld 
verboden om een voertuig te besturen.

Ook de ogen van uw kinderen moeten beschermd 
worden. Denk hierbij aan een aangepast montuur, 
dat vaak onbreekbaar is en met leuke motieven 
versierd. Ook deze vindt u bij de opticien. Vliegt 
de bril er meteen terug af, zorg dan tenminste voor 
een petje of zonnescherm om te vermijden dat de 
UV-straling hun netvlies onherroepelijk beschadigt. 

Vergeet bovendien niet dat jonge kinderen zich so-
wieso op het heetst van de dag, tussen 12 en 15 
uur, beter niet in de zon bevinden.

Aarzel niet een arts of opticien te raadplegen.

Er bestaan zonnebrillen in alle maten en kleuren en 
tegen de meest uiteenlopende prijzen. Een goede 
zonnebril hoeft echter geen fortuin te kosten. Vraag 
raad, vergelijk de modellen en kijk eventueel uit 
naar een goede promotie.
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 Zonnebril

De Belgische zomer is nog niet helemaal 
voorbij en tussen twee regenvlagen door 
komt de zon er misschien nog eens piepen 
(tenzij u de zon uiteraard nog in een ver en 
warm land gaat opzoeken). Geniet in dit 
geval van de zalige zonnestralen... maar 
vermijd waar mogelijk de risico's! 

Geregeld verneemt u in de media: be-
scherm uw huid en vermijd de warmste 
uren. Net zoals uw huid, moeten ook uw 
ogen beschermd worden tegen zonnestra-
len en de weerkaatsing ervan op het strand 
(of de sneeuw op de skipistes). En niets doet 
dit beter dan een zonnebril.

Zonnestralen geven ons licht, en zijn dus op zich 
zeer nuttig, geen reden tot klagen. Maar het licht 
bevat ook ultraviolette straling (UV) en hoewel deze 
onzichtbaar zijn, zijn ze niet ongevaarlijk. Deze UV-
straling zorgt er enerzijds voor dat u met een mooi 
kleurtje thuiskomt, maar anderzijds veroorzaken ze 
ook kanker als uw huid te lang blootgesteld wordt.

UV-straling is niet alleen schadelijk voor uw huid 
maar ook voor uw ogen. Ogen zijn namelijk heel 
complexe en kwetsbare organen die u absoluut 
moet beschermen.

Een opticien is de persoon bij uitstek om u hierbij 
te helpen. Wees op uw hoede met fantasiebrillen 
of goedkope kopieën van bekende merken die op 
straat of in souvenirwinkels verkocht worden.

Deze brillen (die bovendien vaak duur zijn) kunnen 
gekleurd glas bevatten dat echter niet beschermt te-
gen de zonnestralen. Of erger: het gekleurde glas 
vermindert de lichtsterkte waardoor uw pupil gaat 
uitzetten. U heeft dan wel de indruk dat uw ogen 
beschermd zijn maar in plaats daarvan bereiken de 
schadelijke UV-stralen ongehinderd uw ogen.

Lees de vermeldingen op uw bril: 

• Het CE-logo wijst op een kwaliteitsgarantie;

• "UV400" geeft aan dat de schadelijke UV-stra-
len gefilterd worden.

HZIV-info wordt gedrukt op recycleerbaar papier met ecologische inkt. De verpakking is biologisch afbreekbaar.

Een bril kiezen

Een zonnige kijk...

Bescherm de ogen van het hele gezin

De prijzen


