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Of je nu kampt met een zeldzame ziekte, een veelvoorkomende aandoening
of een psychosociaal probleem, contact met lotgenoten kan heilzaam
zijn. Sonia, Sofie, Jan, Sabine en Gemma zetten zich vol overgave 
in voor lotgenoten en putten daar ook zelf veel kracht uit.

DE KRACHT 
VAN LOTGENOTEN

ook niemand een antwoord geven. Al
bij al is mijn verwerkingsproces heel
goed verlopen, maar het zou toch pret-
tig geweest zijn mocht ik hebben kun-
nen terugvallen op iemand die
hetzelfde meegemaakt had. Al snel
merkte ik dat ik ook zelf veel aan die
contacten met lotgenoten heb. Het
helpt me mijn ziekte als het ware te
omarmen, ze te aanvaarden en er op
een positieve manier mee om te gaan
Want ook al is ieders verhaal verschil-
lend, er zijn toch ook veel raakpunten.’
Sonia: ‘dat velen van ons heel ingrij-
pende, soms verminkende behandelin-
gen ondergaan hebben, bijvoorbeeld.
Want dat is toch een heel belangrijk as-
pect bij gynaecologische kankers. een
heel gevoelig aspect ook, waar vaak
nog een taboe op rust.’
Sofie: ‘Maar ook dergelijke onderwer-
pen willen we niet uit de weg gaan.
vandaar ook dat we recent nog een in-
fosessie gewijd hebben aan seksualiteit
en intimiteit. voor elke ziekte geldt dat je
partner een stukje mee ziek is, maar de
relationele en seksuele impact is bij gy-
naecologische kankers toch nog van
een andere orde.’ 
Sonia: ‘We hebben nog heel veel plan-
nen met esperanza, zijn nog volop aan
het uitzoeken hoe we ons het best orga-
niseren en hoe we zoveel mogelijk lotge-
noten kunnen bereiken. We zijn noch
dokters, noch psychologen, maar we
willen graag onze hoop met deze vrou-
wen delen. Niet voor niets heet onze
vereniging esperanza, het Spaanse
woord voor hoop. Uiteraard is er ook
ruimte voor angst, verdriet en kwets-
baarheid, maar vooral ook dat hoop-
volle willen we heel graag uitdragen.’
Meer info: contacteer.esperanza@gmail.com of
www.allesoverkanker.be/lotgenotengroepen/
esperanza.

Sonia: ‘Ik ben bij esperanza terechtge-
komen toen de groep nog maar net in
de startblokken stond. In juli 2014 werd ik
geconfronteerd met een gynaecologi-
sche kanker, waarover ik liever niet in
detail ga. er volgde een zware operatie.
Ik kon gelukkig op de steun van vrien-
den en familie rekenen, maar voelde
toch ook de behoee aan contact met
lotgenoten. veel vrienden vonden het
geen goed idee dat ik naar zo’n lotge-
notengroep zou gaan. Ze waarschuw-
den me dat ik in een poel van ellende
en geweeklaag zou terechtkomen.
Maar niets was minder waar. Bij espe-
ranza vond ik vrouwen die net heel posi-
tief in het leven staan, er het beste uit
willen halen. vrouwen die voortdurend
hun grenzen moeten verleggen ook,
want gynaecologische kankers zijn vaak
agressief en heel wat vrouwen herval-
len. Hun voorbeeld helpt mij weer meer
zelfvertrouwen te krijgen en met de in-
grijpende lichaamsverandering die mijn
ziekte met zich meebrengt te leren om-
gaan. Intussen heb ik een rol opgeno-
men in het bestuur van esperanza. Het
samenhorigheidsgevoel, het iets voor
andere vrouwen kunnen betekenen
doet ook mijzelf veel deugd. esperanza
gee me de kans mijn ziekte op een po-
sitieve manier mee te nemen in mijn
leven, want ook al gaat het nu beter
met me, zo’n gynaecologische kanker
kan je nooit helemaal achter je laten.’
Sofie: ‘Mijn argument om me aan te slui-
ten bij esperanza was vooral dat ik
graag een luisterend oor wil kunnen bie-
den, mochten andere vrouwen op een
dag in een even uitzonderlijke situatie
belanden als ik. Ik kreeg in mei 2014 na-
melijk de diagnose vulvakanker, een
zeldzame kankersoort en al helemaal
uitzonderlijk als je nog niet eens veertig
bent. op veel van mijn vragen kon dan

Sonia (62) en Sofie (39) zetten zich in 
voor eSperanza, een lotgenotengroep voor
vrouwen met/na gynaecologiSche kanker
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Sabine: ‘Het ongeval waarbij mijn beide ouders om het
leven kwamen en waaraan mijn zoon een niet-aange-
boren hersenletsel (NAH) overhield, is intussen bijna zes-
entwintig jaar geleden. In die tijd bestond er nog geen
rouwbegeleiding of slachtofferhulp en ook van lotgeno-
tengroepen was er nog geen sprake. dus zochten wij
noodgedwongen onze eigen weg. een van de manie-
ren om het verdriet te verwerken, was voor mij boeken
schrijven. In mijn eerste boek schreef ik ons eigen ver-
haal neer. In 2006 volgde er een boek waarvoor ik met
gezinnen ging praten die iets gelijkaardigs meegemaakt
hadden. In die gesprekken merkte ik dat er behoee
was aan lotgenotencontact. dat kon ik heel goed be-
grijpen. Zelf hebben wij destijds veel steun gevonden bij
de andere ouders in het kinderrevalidatiecentrum in Pul-
derbos waar dries revalideerde. Praktisch, maar ook
emotioneel. Ik lanceerde een oproep naar mensen die
mee hun schouders onder zo’n lotgenotengroep wilden
zetten en in 2008 hebben we de vzw over-Hoop opge-
start. de vereniging richt zich zowel tot ouders als tot de
jonge verkeersslachtoffers zelf. op ontmoetingsdagen
zijn ook broers, zussen en grootouders welkom.’
‘Het aspect ontmoeting, steun vinden bij elkaar, is zon-
der twijfel het belangrijkste doel van over-Hoop. daar-
naast willen we mensen ook informeren en hebben we
een belangrijke signaalfunctie naar de overheid en
hulpverlening. Maar waar ik zelf het meest trots op ben,
wat me echt blij maakt, is de jongerenwerking die in de
schoot van over-Hoop ontstaan is. Brain-Storm wordt
getrokken door vier jonge mensen met een NAH en een
aantal vrijwilligers. Het doel van Brain-Storm is samen
leuke dingen doen. dat op zich is al heel waardevol,
want veel van deze jongeren leven sociaal behoorlijk
geïsoleerd en nu merk je dat dat echt een vrienden-
groep begint te worden. daarnaast biedt de jongeren-
werking hen ook echt groeikansen. Zo was er onlangs
nog een jongen die in het kader van een activiteit van
Brain-Storm voor het eerst in zijn leven alleen de trein ge-
nomen hee. Als we daar met onze vereniging de aan-
leiding toe kunnen zijn, dan is ons opzet meer dan
geslaagd.’
Meer info: www.over-hoop.be.

gemma: ‘vandaag is de ziekte van
Crohn goed bekend, maar toen mijn ze-
ventienjarige zoon er in 1980 mee ge-
confronteerd werd, konden de artsen
de symptomen nauwelijks thuisbrengen.
In een paar weken tijd veranderde
Johan van een gezonde jongen in een
uitgemergeld en zwaar ziek kind, op
sterven na dood. Ik was wanhopig en
besloot contact op te nemen met het
populaire radioprogramma Service-Tele-
foon in de hoop op die manier iemand
te vinden die mijn kind kon redden. Ik
was compleet overrompeld door de
honderden reacties die volgden op mijn
noodkreet. Niet van artsen die ons kon-
den helpen, zoals ik gehoopt had, maar
van mensen die - net als wij - vruchte-
loos op zoek waren naar informatie over
de ziekte, naar steun en houvast ook.’
‘Mijn zoon werd op het nippertje gered

dankzij het doortastende optreden in
het UZ leuven, waar we uiteindelijk be-
land waren. Johan was door het oog
van de naald gekropen, maar ik bleef
maar in mijn hoofd zitten met al die
mensen die me gecontacteerd had-
den. Ik moest toch iets voor hen doen.
Zo groeide het idee een patiëntenver-
eniging op te richten om mensen te in-
formeren, hun belangen te verdedigen
en onderzoek te stimuleren. Intussen be-
staat de Crohn en Colitis Ulcerosa ver-
eniging al 34 jaar. de ziekte van Crohn is
nog steeds niet te genezen en patiën-
ten met inflammatoire darmziekten zijn
nog altijd op zoek naar nuttige informa-
tie. die proberen we hen te geven. via
ons driemaandelijkse tijdschri, via de
website, via infosessies. We organiseren
ook geregeld bijeenkomsten en uitstap-
pen voor patiënten en hun omgeving,

verlenen onze medewerking aan we-
tenschappelijk onderzoek naar de ziek-
ten en proberen ook via de overheid
maatregelen te verkrijgen die het leven
van colitis- en crohnpatiënten zo aange-
naam mogelijk moeten maken. Medi-
sche hulp kunnen wij de patiënten
jammer genoeg niet bieden, maar die
dingen kunnen wij wel doen en daar blijf
ik me dan ook actief voor inzetten. Hoe
zou ik anders kunnen? Niet alleen mijn
zoon en mijn dochter zijn crohnpatiën-
ten, ook twee van mijn kleinkinderen lij-
den aan de ziekte die een zware
impact hee op hun leven. Als moeder
en grootmoeder doe je dan toch alles
wat je kan?’
Meer info: www.ccv-vzw.be.
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een specifieke lotgenoten-
groep of wil je zelf een 

zelfhulpgroep opstarten? Neem
dan zeker eens een kijkje op
www.zelfhulp.be, de webstek
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jan: ‘Zes jaar geleden merkte ik dat ik steeds meer last
kreeg met schrijven. Ik dacht dat er iets scheelde met
mijn arm en vroeg mijn kinesist om raad. Hij stuurde me
meteen door naar de neuroloog. daar viel al snel het
verdict: ik had de ziekte van Parkinson. Ik was pas 35.
Natuurlijk komt zo’n diagnose aan, maar het ligt niet in
mijn natuur om bij de pakken te blijven neerzitten. op
zoek naar meer informatie over de ziekte kwam ik al snel
bij de Parkinsonliga terecht. Aanvankelijk volgde ik alles
vanop een zekere afstand, maar drie jaar geleden
kreeg ik de kans een rol op te nemen in het bestuur. Ik
bekommerde me om de pr en ontwikkelde ook de
nieuwe website. In mijn contacten met lotgenoten viel
het me op dat je als jonge patiënt de ziekte toch anders
belee dan wanneer je zestig of zeventig bent. veel van
de jonge patiënten werken nog, hebben een jong gezin
en een actief sociaal leven. dat brengt heel specifieke
problemen met zich mee. vanuit die vaststelling groeide
het idee een jongerenwerking op te starten voor patiën-
ten onder de 55 jaar.’
‘ons jongerennetwerk is intussen twee jaar actief. We
spreken heel bewust van een netwerk omdat we geen
afgesloten groep willen zijn, maar een los verband van
lotgenoten die met elkaar in contact komen, bevriend
raken, steun vinden bij elkaar, ook over leeijdsgrenzen
heen. onze kerngroep komt regelmatig samen en wil
vooral de mogelijkheid bieden om op een veilige ma-
nier, in alle vertrouwen je hart te kunnen luchten tijdens
een professioneel begeleide praatsessie of een andere
activiteit. Positiviteit, elkaar ondersteunen en aanmoedi-
gen zijn daarbij sleutelwoorden. daarnaast organiseren
we ook ieder jaar een nationale jongerendag en ne-
men we deel aan de activiteiten van de Parkinsonliga.’
‘Ik merk dat een eerste keer naar een van onze activitei-
ten komen voor veel patiënten nog een drempel is,
maar zodra ze die stap gezet hebben, geven de mees-
ten aan er veel deugd van te hebben, zich ook meteen
aanvaard en erkend te voelen. ook in mijn eigen leven
betekent ons jongerennetwerk een absolute meer-
waarde. door me in te zetten voor anderen heb ik ook
mijn eigen leven meer betekenis kunnen geven. van-
daag ben ik zelfs op het punt gekomen dat ik zou dur-
ven te beweren dat ik dankbaar ben voor die parkinson.
Niet op lichamelijk vlak weliswaar, maar wel voor wat
mijn ziekte me op sociaal en emotioneel vlak gebracht
hee. Ik ben erin geslaagd van mijn ziekte iets positiefs te
maken en probeer nu met dat positieve verhaal ook an-
deren te helpen.’ 
Meer info: www.parkinsonliga.be. De volgende Nationale 
Jongerendag vindt plaats op 29 mei 2016.

• door Veerle Maes
• Foto’s Bob Van Mol
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