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2012, 30  jaar  Trefpunt  Zelfhulp  vzw
Een nieuwe lente, een nieuwe look, een nieuw logo 
én een nieuw boek! Dit jaar kunnen we terugblikken 
op dertig jaar zelfhulpondersteuning in Vlaanderen. 
De zelfhulpgids is uit in een fris kleedje - het beste 
bewijs dat lotgenotencontact en - steun groeit en 
bloeit, dank zij onderlinge solidariteit, engagement, 
enthousiasme en erkenning. Het orgelpunt van het 
feestjaar: 26 oktober in Leuven. Details daarvan zal 
u vinden in de volgende krant, op onze site of in uw 
brievenbus.
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zelfhulpgroepen: 
jonge mensen aanspreken
én motiveren

1

Deelnemers aan  
Vlaamse zelfhulpgroe-
pen vallen in grote lijnen 
op te splitsen in twee 
groepen. In de eerste 
plaats zijn er mensen 
die zelf met een pro-
bleem geconfronteerd 
worden; de zogenaam-
de probleemervaarders: 
chronisch zieken, ver-
slaafden, gehandicap-
ten, mensen met een 
psychisch probleem ... 
Vervolgens gaat het om 
familie en vrienden.

Probleemervaarders
De problematiek bepaalt wie lid wordt 
en wie niet. Dat de Grijze Panters eer-
der een ouder publiek aantrekken is te 
begrijpen. En in een zelfhulpgroep voor 
vrouwen met een miskraam of een cou-
veusebaby tref je voornamelijk jonge 
vrouwen aan. Zelfhulpgroepen voor 
vrouwen met borstkanker hebben een 
heel specifiek publiek. De ziekte van 
Bechterew treft meer mannen, dus zijn 
zij meer aanwezig in de zelfhulpgroep 
met deze problematiek. In een homo-
groep heb je alleen mannen. Sommige 
zelfhulpgroepen bakenen vooraf af tot 
wie ze zich richten: alleenstaande man-
nen jonger dan dertig bijvoorbeeld, 
echtgescheiden mannen of vrouwen, 
of jongeren die een verlies te verwerken 
hebben.

Familie en vrienden
Je hoeft een probleem niet zelf te on-
dervinden om naar een groep te stap-
pen. De ouders, partners of kinderen 
van mensen met problemen krijgen het 

dikwijls zelf ook zwaar te verduren. Ook 
voor deze zogenaamde one step remo-
ved groepen bestaat er zelfhulp. Een 
partner kan door ziekte, handicap of 
verslaving opeens een vreemde worden. 
Hoe ga je daar mee om? Zo hebben de 
partners van alcoholisten een eigen ka-
naal: de Al-Anongroepen. Maar ook hun 
kinderen hebben dat met de Al-Ateen-
groepen. Broers en zussen van gehan-
dicapten ontmoeten elkaar in brussen-
groepjes. En voor kinderen van ouders 
met psychische problemen is er KOPP. 
Ook voor ouders van drugsverslaafden 
bestaan dergelijke initiatieven, net zo-
als voor de familie van psychiatrische 
patiënten of gedetineerden. Dikwijls 
zijn ouders ook de initiatiefnemers van 
zelfhulpgroepen voor probleemervaar-
ders. Of ze nemen er bestuurstaken op, 
nemen deel aan vrijwilligerswerk, aan  
bijeenkomsten enzovoort.

WAt WIllEn JOnGE MEnSEn, 
WAt HEBBEn  
JOnGE MEnSEn nODIG?

Ook voor jongeren zijn er een heleboel 
zinvolle redenen om aan activiteiten van 
zelfhulpgroepen deel te nemen of er 
bij aan te sluiten, hetzij als probleem-
ervaarder of als familie of vriend. toch 
horen we van verenigingen regelmatig, 
dat ze het moeilijk hebben om jongeren 

aan te trekken. Daar zijn verschillende 
redenen voor. Wellicht zijn jongelui niet 
voldoende geïnformeerd over de baten 
van deelname aan een zelfhulpgroep. 
Wellicht is de aanpak van mogelijk pas-
sende zelfhulpgroepen voor hen niet 
interessant of geschikt. Wellicht - heel 
banaal, is er soms wel interesse maar 
vinden de jongeren gewoonweg geen 
groep in hun buurt of hebben ze geen 
tijd om er aan deel te nemen.

Die vaststellingen leiden tot  
volgende dubbele strategie: 
1. op jongeren gerichte informatie en 

sensibilisering die duidelijk maakt wat 
een zelfhulpgroep hen kan bieden en 
die de vastgeroeste clichés over zelf-
hulp openbreekt; 

2. het ontwikkelen van een aanbod met 
thema’s, werkwijzen en settings die 
inspelen op de noden en behoeften 
van jongeren.

‘De’ jongeren bestaan niet. natuurlijk is 
er een verschil in benadering wanneer 
een groep of vereniging mikt op jonge 
moeders, op jongeren met een handi-
cap, op broers en zussen van iemand 
met autisme of op jonge mannen met 
een verslavingsprobleem. 



t r e F P u n t  z e l F h u l P3

Algemene aandachts-
punten die voor ‘alle’ 
jongeren gelden:

- Ook jongeren hebben vaak weinig tijd. 
Ze zijn druk bezig met hun studies 
of opleiding, met hun job, met hun 
(kleine) kinderen, hobby’s en vrienden-
kring. Het activiteitenaanbod van groe-
pen moet daarop inspelen (weekdag of 
weekend, begin- en einduur, frequen-
tie). Bij gelegenheid kinderopvang aan-
bieden, tijdens het weekend (‘s voor-
middags) samenkomen of ’s avonds 
door de week wat later, kan voor hen 
handiger zijn.

- Zelfhulpgroepen werken soms erg 
reactief: er is een aanbod waaraan 
geïnteresseerden kunnen deelnemen. 
Voor jongeren is het misschien beter 
om eerder op de kansen te wijzen die 
zelfhulpgroepen bieden (informatie 
verkrijgen, ervaringen van anderen 
vernemen, jouw verhaal kunnen vertel-
len, een kennissen- of vriendenkring 
opbouwen …) en hen vervolgens de 
ruimte te laten het aanbod (specifi eke 
thema’s, werkwijzen, of settings) zelf 
gestalte te geven.

- In dezelfde lijn willen jongeren ook de 
verenigingsstructuur mee bepalen. Ze 
rekenen met andere woorden op in-
spraak en medezeggenschap.

- Misschien wel meer nog dan bij de iets 
ouderen, nemen bij jongeren gezellig-
heid, vriendschap, plezier en vrijetijds-
besteding, een belangrijke plaats in 
hun leven in. Ondanks hun probleem-
situatie willen jongeren een zorgeloos, 
‘doorsnee’ leven lijden; niet vereen-
zelvigd worden met hun ziekte, hun 
probleem. Kortom een ‘normaal’ leven 
lijden.

- Maatschappelijk engagement en de 
wens om veranderingen te bewerkstel-
ligen zijn voor jongeren belangrijk. Ze 
zijn daardoor geïnteresseerd in taboe-
doorbrekende activiteiten, bewustma-
kingscampagnes en belangenbeharti-
gingsacties die ze vaak overgieten met 
een creatieve, ludieke saus.

APARtE GROEPEn 
VOOR JOnGE MEnSEn?

In zelfhulpgroepen komen mensen sa-
men rond een gemeenschappelijk pro-
bleem. Rang, stand, afkomst of leeftijd, 
zijn daarbij niet van tel. ten minste, dat 
is het algemene principe. 

Recent Duits onder-
zoek2 wijst echter uit 
dat jonge mensen 
het erg op prijs stellen 
om voornamelijk samen 
met leeftijdsgenoten 
zelfhulpactief te zijn. 

De levensfase waarin zij zich bevinden 
gaat immers gepaard met erg specifi eke 
uitdagingen: zich losmaken van thuis, 
alleen gaan wonen en een zelfstandig 
leven lijden, de overgang van studie 
naar werk, de eerste langere, serieuze 
relatie, het stichten van een gezin ... Een 
aandoening of een probleem staat nooit 
op zich, houdt altijd verband met de uit-
dagingen die een bepaalde levensfase 
met zich meebrengt. Een vijfentwintig-
jarige reumapatiënte met kinderwens 
en carrièreambities, stelt zich daardoor 
heel andere vragen dan pakweg een 63-
jarige (pre)gepensioneerde grootouder 
met reuma. net omdat jonge mensen 
nog maar aan het begin van hun sociale, 
professionele of relationele leven staan, 
en nog veel plannen en voornemens 
hebben, zijn zij er op beducht dat het in 
een zelfhulpgroep louter over ‘het’ pro-
bleem zal gaan. terwijl zij daarentegen 
het thema heel erg breed willen invul-
len en ruimte zoeken voor gezamenlijke 
belevingen en ondernemingen: samen 
koken, biljarten, de lesse afvaren, een 
boek schrijven of een video maken. Het 
is voor jongeren vaak ook gemakkelijker 
om raad en adviezen van leeftijdsgeno-
ten te aanvaarden. Dat valt te begrijpen. 
Want wie nog maar net op het punt staat 
om zich van zijn ouders los te maken, 
wisselt waarschijnlijk minder gemak-
kelijk ervaringen en intieme gedachten 
uit met mensen die op dezelfde manier 
denken en reageren als je ouders.

Het vooruitzicht van deelname van te 
veel jongeren aan ‘de’ zelfhulpgroep, 
kan ook bij ‘oudere‘ deelnemers onge-
mak veroorzaken. Ze zouden wel eens 
drukte kunnen maken en onrust in de 
vertrouwde structuren, afspraken en ri-

tuelen teweegbrengen. Bovendien wor-
den ouderen zich door de aanwezigheid 
van jongeren soms heel erg van hun 
eigen leeftijd en de daarmee gepaarde 
‘oogkleppen’ bewust en versterken 
discussies met generatiegenoten van 
hun eigen kinderen of kleinkinderen de 
confrontatie met de eigen levens- en fa-
miliegeschiedenis. Die aspecten roepen 
bij oudere of ervarene leden van zelf-
hulpgroepen soms onrust en onzeker-
heden op3.

De uitwisseling van 
ervaring en kennis of 
het beluisteren van 
diverse perspectieven, 
tussen verschillende 
generaties in zelfhulp-
groepen blijkt vaak 
ook interessant. 

Ouderen hebben vaak meer ervaring 
met hoe men met een probleem kan 
omgaan in uiteenlopende situaties. Hoe 
vaak hoor je in groepen niet zeggen: 
‘Had ik dat allemaal maar tien jaar eer-
der gehoord, dan had ik nog veel kun-
nen veranderen’.

tIPS

- Als uw zelfhulpgroep jongeren wil 
aantrekken, zoek dan ook jonge(re) 
contactpersonen, verantwoordelijken 
of aanspreekpartners om die nieuwe 
leden of deelnemers te begeleiden of 
te verwelkomen.

- Geef jonge(re) deelnemers ruimte en 
stimuleer en ondersteun hen om hun 
eigen stempel te drukken op activitei-
ten, of om thema’s of werkvormen te 
ontwikkelen. Gun hen misschien een 
eigen afdeling.

- laat een veelvoud aan thema’s en acti-
viteiten toe dat er rekening mee houdt 
dat jonge mensen in een zelfhulpgroep 
niet alleen maar willen praten over hun 
probleem.

- Bied werkwijzen aan die ruimte bieden 
om samen dingen te beleven, die vrije-
tijdsbesteding aanbieden of sociaal 
engagement toelaten.L iTerATUUr 

1. Met ‘jong’ bedoelen we mensen van pakweg 
18 tot 30 jaar

2. NAKOS-Befragung, Junge Menschen in der Selbsthilfe - 
Junge Menschen in die Selbsthilfe, Berlin, 2009

3. Bruer, H., Hägerbaumer, H., Janssen, H-J., Körtel, 
K., Schneider, W. Brucken bauen; Junge Suchtkranke 
in der Selbsthilfe. Ein Projektbericht für die praktische 
Arbeit, Kassel, 2006
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- Bied een voor jongeren passende set-
ting aan, bijvoorbeeld kinderoppas 
of beter nog spannende kinderactivi-
teiten, tijdens samenkomsten overdag; 
avondvergaderingen waaraan jonge 
ouders kunnen deelnemen nadat ze de 
kinderen te slapen hebben gelegd, … 
op plaatsen die ook zonder auto ge-
makkelijk te bereiken zijn.

- Probeer als ‘oudere’ open te staan 
voor vernieuwing door jongeren mee 
de werking van de vereniging te laten 
bepalen, of, richt een jongerenafdeling 
op.

- Aanvaard mengvormen tussen face-
to- face contacten en virtuele werkwij-
zen op het internet. Versterk uw aan-
wezigheid op de digitale snelweg want 
dat is dé plaats waar men jongeren 
vindt en waar jongeren op zoek gaan 
naar informatie en steun.

- Omarm vrijwillig engagement van jon-
geren ook al is dat vaak tijdelijk en toe-
gespitst op één specifi eke taak.

- Wees bij de bekendmakingsactivi-
teiten van uw vereniging voorzichtig 
met de voorstelling van uw ‘aanbod’ 
of een beschrijving van uw diensten, 
bijvoorbeeld advies, belangenbehar-
tiging. Daardoor loopt  u het risico om 
zelfhulpconsumenten aan te trekken 
veeleer dan solidaire, geëngageerde 
deelnemers die regelmatig hun eigen-
belang willen overstijgen.

De laatste bemerking geldt overigens 
niet alleen voor zelfhulpgroepen die jon-
geren wensen aan te trekken.

Peter Gielen

Niet alleen 
mensen in de 
middenleeftijd 
kunnen baat 
hebben bij een 
zelfhulpgroep 
of patiënten-
vereniging. 

Onrechtstreeks onder-
steunen vele groepen 
via het ‘oudercontact’ 
ook kinderen en jongeren 
met gerichte informatie 
of met het regelmatig 
organiseren van een 
gezinsdag. Sommige 
groepen hebben zelfs 
een aparte jongeren-
werking - met activiteiten 
of gespreksmomenten 
voor en door de jonge ren 
zelf - bvb. rond autisme, 
alcoholverslaving, 
Crohn en colitis ulcerosa, 
diabetes, doof zijn of 
slechthorend, 
epilepsie, psychisch 
zieke ouders, eetstoor-
nissen, holebiseksuali-
teit, hoogbegaafdheid, 
Parkinson, rouwverwer-
king... Een greep uit 
het aanbod:

zelfhulpgroepen: 
jonge1 mensen aanspreken
én motiveren
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AutISME
Autisme is een aangeboren handicap 
die het gevolg is van een andere her-
senwerking. Daarom gaan personen 
met autisme op een ongewone manier 
om met mensen en dingen. Autisme 
beïnvloedt het zien, het luisteren, het 
gevoel, het praten en het aangaan van 
relaties met anderen. Samenwerken en 
samenspraak zijn hierdoor niet vanzelf-
sprekend. 

JOnASS 
((JOngeren met een Autisme Spectrum 
Stoornis) is een vereniging voor jonge-
ren van 13 tot 18 jaar met een normale 
begaafdheid en autisme. Er zijn maan-
delijkse activiteiten tijdens dewelke zij 
met elkaar kunnen praten over hun er-
varingen op school, of over andere on-
derwerpen. De hoofdbedoeling is dat er 
ontmoetingskansen zijn voor jongeren 
met min of meer dezelfde problematiek. 
JOnASS wordt georganiseerd door de 
vrijetijdswerking van KVG Vlaams-Bra-
bant en is ontstaan vanuit een vraag van 
enkele scholen en na bevestiging door 
de ouderwerking van de VVA. Jonass 
is een verlengde van de PASS-groep, 
de activiteiten staan ook op de website 
www.pass-partout.be, met dit verschil 
dat de PASS er is door en voor perso-
nen met autisme en dat er bij JOnASS 
begeleiding voorzien is. Ook jongeren 
zonder autisme of familieleden mogen 
deelnemen.

Meer info:
Griet Reyniers / De Kraanvogel
t. 016/23.51.61
t. 0478/03.32.85
vrijetijd.vlaams-brabant@kvg.be
www.jonass.be

PAS(S)
De PAS(S)-groepen zijn zelfhulpgroepen 
voor en door (jong-)volwassenen met 
autisme. Ook wie vermoedt dat hij of 
zij autisme heeft, is welkom bij PAS(S). 
De afkorting staat voor Personen in het 
AutismeSpectrum of Personen met een 
Autisme Spectrum Stoornis. PAS(S) or-
ganiseert momenten waarop mensen 
met autisme elkaar kunnen ontmoeten, 
ervaringen kunnen uitwisselen én mis-
schien spontaan van elkaar leren. Voor 
wie zoekt naar een diagnose of pas een 
diagnose heeft, kan er herkenning en 
erkenning worden gevonden. Ook een 
ongedwongen babbel met deelgenoten 
is mogelijk. PAS(S) wordt ondersteund 
door de Vlaamse Vereniging Autisme 
(die o.a. de uitnodigingen verstuurt) en 
heeft afdelingen in Brussel, leuven,  
Antwerpen, turnhout, Mechelen, Has-
selt, Gent, het Waasland en Brugge. 
Doorgaans plant elke afdeling één ont-
moeting of activiteit per maand. Voor 
een persoonlijke uitnodiging op de ac-
tiviteiten kan men bellen naar de Autis-
metelefoon: 078/152.252 op maandag-
avond van 20.30 tot 22 uur of mailen 
naar Ann@autismevlaanderen.be. Con-
tactinfo van de verschillende groepen 
vindt men op de website van de VVA.

Meer info:
t. 078/152.252 
maandagavond van 20.30 tot 22u.
Ann@autismevlaanderen.be
http://www.autismevlaanderen.be/
pages/werkingsaspect/passgroep

CROHn
De ziekte van Crohn is een chronische 
darmontsteking van het laatste deel 
van de dunne darm, frequent zelfs van 
een deel van de dikke darm of de vol-
ledige dikke darm. De ziekte treft vooral 
jongvolwassenen, maar kan zich op elke 
leeftijd manifesteren. Bij colitis ulcerosa 
is de dikke darm (colon) aangetast door 
een chronische, vaak terugkerende 
ontsteking van de oppervlakkige slijm-
vlieslaag van de darm. Dit gaat gepaard 
met koorts en zweervorming. De letsels 

kunnen zich uitbreiden naar het gehele 
spijsverteringsstelsel of een deel ervan.
De Crohn- en Colitis ulcerosa Vereniging 
vzw wil een steun zijn voor de patiënt, 
het gezin en de familie en De CCV-vzw 
heeft ook een jongerenwerking. De ac-
centen liggen hier vooral op informatie 
‘op maat’ van kinderen en jongeren.

Meer info:
tom luyckx
t. 0479/75.36.19
luyckx_tom@ccvj.be
www.ccvj.be

DIABEtES
Diabetes (suikerziekte) type 1 komt 
vooral voor bij kinderen en jongeren. 
Hoewel dit maar een kleine groep bete-
kent van het totale aantal mensen met 
diabetes in België, heeft de Vlaamse Di-
abetes Vereniging toch een werkgroep 
die hun belangen behartigt. Via de jaar-
lijkse organisatie van een gezinsdag, 
vakanties, een gezinsweekend richt de 
werkgroep Diabetes Kinderen & Ouders 
zich naar deze specifieke doelgroep: ‘Je 
hebt pas vernomen dat je kind diabetes 
heeft? Wij zijn een luisterend oor voor 
jou. Hoe kan je de school van je kind  
ook kennis laten maken met diabetes? 
We werken daarvoor nauw samen met 
de kinderconventiecentra in Vlaanderen. 
Je zoekt een babysit? Samen met de 
Gezinsbond werken we een passende 
Kinderoppasdienst uit. Gaat je kind 
mee op zee- of bosklas, op kamp met 
de jeugdbeweging ... ? Ook hiervoor 
werken we nauw samen met de kinder-
conventiecentra. Beroepskeuze en rijbe-
wijs ... ? niet altijd evident. Wij helpen 
je verder op weg. We helpen je kind op 
eigen benen staan. De kinderen leren 
lotgenoten kennen tijdens sport en spel. 
Ervaren animatoren worden hiervoor  
bijgestaan door diabeteseducatoren.’

Meer info:
Vlaamse Diabetes Vereniging 
t. 09/220 05 20 
vdv@diabetes.be
www.diabetes.be

zelfhulpgroepen 

voor  jongeren 
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EPIlEPSIE
Epilepsie is een symptoom, een uiting 
van een tijdelijke stoornis in de elek-
trische activiteit van de hersenen. De 
aandoening kan door verschillende oor-
zaken tot uiting komen, bijvoorbeeld 
hersenbeschadiging ten gevolge van 
ongeval, hersenbloeding, zuurstofte-
kort, geboorteletsel of erfelijke factoren. 
In 50% van de gevallen is de oorzaak 
onbekend. De meest gekende vormen 
van epileptische aanvallen zijn: de ab-
sence (korte afwezigheid), de tonisch-
clonische aanval (de grote aanval, de 
meest opvallende vorm die gepaard 
gaat met bewusteloosheid, kramptoe-
stand en schokkende bewegingen) en 
de psychomotorische aanvallen.

VZW IKAROS 
vzw Ikaros staat open voor ouders van 
kinderen met epilepsie, mensen met 
epilepsie, hun familie en alle geïnteres-
seerden. De Ikaros-jongerenwerking is 
er voor kinderen en jongeren uit heel 
Vlaanderen. Er is een jongerengroep 
voor jongeren met epilepsie tussen de 
15 en 25 jaar, en een kinderwerking voor 
kinderen van 6 tot en met 14 jaar. De ac-
tiviteiten worden georganiseerd parallel 
met de informatieve bijeenkomsten vier 
keer per jaar.

Meer info:
Rosanne Blomme-Dorme
t. 09/258.09.50
ikaros@skynet.be
www.epilepsiegroep-ikaros.be

FAMIlIE VAn MEnSEn MEt EEn 
PSyCHISCHE/PSyCHIAtRISCHE 
PROBlEMAtIEK 
Bij opname van een patiënt in een psy-
chiatrische instelling of op een psychia-
trische dienst concentreert de zorg zich 
hoofdzakelijk op de patiënt. Er wordt 
voorzien in diens opvang en begelei-
ding. De familieleden blijven echter met 
veel vragen en emoties achter waarmee 
ze geen blijf weten. Meer en meer ver-
blijft de persoon met psychische proble-
men gewoon thuis en hebben de gezins-
leden heel wat vragen over hoe omgaan 
met iemand die psychisch ziek is. 

KOPP/KOAP WERKInG SIMIlES
Similes is de familievereniging geeste-
lijke gezondheid, een vereniging voor 
familieleden van personen met psychi-
sche problemen. Ze streeft naar een 
moderne gezinsvriendelijke geestelijke 
gezondheidszorg, dichter bij de men-
sen, zonder wachtlijsten, met oog voor 
preventie, arbeid en wonen en naar het 
uitbouwen van inspraak en participatie. 
Similes steunt gezinsleden in hun her-
stel- en verwerkingsproces via informa-
tie-op-maat en met de kracht die uitgaat 
van de ontmoeting tussen lotgenoten. 
Als zoon of dochter van iemand met 
psychische problemen heb je – ook al 
ben je volwassen – specifieke vragen en 
noden. Voor (jong) volwassen kinderen 
van ouders met psychische problemen 
(KOPP) en/of met een afhankelijkheids-
probleem (KOAP). Vanaf 18 jaar.

Meer info:
t. 016/24.42.01
info@similes.be
www.similes.be
www.koppvlaanderen.be 
= verzamelsite van informatie, 
hulpverlening, groepsinitiatieven

PARKInSOn
De ziekte van Parkinson wordt veroor-
zaakt door een tekort aan dopaminege-
halte in de hersenen. Dopamine zorgt 
ervoor dat de spieren onmiddellijk rea-
geren op bevelen van de hersenen. Als 
dit dopaminegehalte verstoord is, zullen 
de spieren slechts langzaam of zelfs niet 
reageren. De eerste symptomen worden 
meestal opgemerkt tussen vijftig en zes-
tig jaar, alhoewel de ziekte op elke leef-
tijd kan optreden. In België zijn er naar 
schatting 2000 tot 3000 mensen jonger 
dan 40 jaar met Parkinson. De diagnose 
komt vaak pas na jaren zoeken, zich ziek 
voelen en onbegrip. Parkinson is niet 
enkel beven, traagheid en stijfheid …  
Er zijn zoveel problemen die niet zicht-
baar zijn zoals depressie en karakterver-
anderingen; deze zijn een hypotheek op 
de relatie, het gezin, de carrière en ook 
op de financiële toestand, ...

JOPARK En RADIOPARKIES
Jopark is een internetcommunity uitge-
groeid tot een virtuele zelfhulpgroep en 
afdeling van de Vlaamse Parkinsonliga. 
Site en chat bieden patiënt en omgeving 
een sociaal netwerk aan in een ‘virtuele  
community’. Oorspronkelijk – en in de 
eerste plaats - bedoeld voor jong- par-
kies werd het een platform voor patiënt 

en zijn omgeving (familie en vrienden), 
en richt zich naast de joparker (diagnose 
<50j) tot de patiënt die jong van hart is 
en die de snelle, moderne manier van 
communicatie en interactie verkiest, die 
bij JoPark gehanteerd wordt. En wellicht 
een primeur in zelfhulpland: radiopar-
kies – internetradio voor en door (jonge) 
mensen met Parkinson.

Meer info:
info@jopark.eu
www.jopark.eu
radioparkies.webs.com

ROuWVERWERKInG
Wanneer je iemand verliest kom je te-
recht in een moeilijke, verwarrende pe-
riode. Verschillende gevoelens zoals 
verdriet, angst, eenzaamheid, boosheid, 
gemis,... overspoelen je. Ondertussen 
draait de wereld verder alsof er niets 
aan de hand is. In zo’n periode is het 
ook voor jongeren belangrijk dat ze an-
deren ontmoeten bij wie ze hun verhaal 
kunnen doen en bij wie ze even kunnen 
stilvallen. Jongerenpastoraal (IJD) orga-
niseert verschillende gespreksgroepen 
in Antwerpen, limburg en Vlaams-Bra-
bant voor kinderen (12-15 jaar), jonge-
ren (15-25 jaar) en jongvolwassenen (18- 
30 jaar). Op vijf avonden komt een 
groepje van vijf tot acht jongeren en 
twee begeleiders samen om ervarin-
gen uit te wisselen. Er wordt gepraat 
over hoe een rouwproces verloopt, over 
moeilijke gevoelens, over reacties van 
de omgeving, verdrietige dagen, troost 
en kracht, en hoe nu verder? Deelname 
aan de groep is gratis. Ondertussen 
hebben al heel wat jongeren deelgeno-
men aan zo’n groep. De stap er naartoe 
was vaak aarzelend, maar de meeste 
jongeren getuigen achteraf dat het hen 
deugd deed om samen met anderen  
te kunnen lachen en huilen en om de er-
kenning en herkenning te voelen.

Meer info:
IJD Antwerpen
t. 03/454.11.44
ijdantwerpen@ijd.be
IJD Hasselt / An-Katrien Jacobi
t. 011/24.90.30
an-katrien.jacobi@ijd.be
IJD Vlaams-Brabant en Mechelen / 
Erik Van Vaerenbergh
t. 015/29.84.56
erik.van.vaerenbergh@ijd.be
www.ijd.be



t r e F P u n t  z e l F h u l P7

Hooggevoeligheid 
of hoogsensitiviteit 
is een persoonlijk-
heidskenmerk dat bij 
15 à 20 % van de 
bevolking voorkomt. 
Hooggevoeligen 
beschikken over een 
gevoeliger zenuwstelsel 
dan anderen en zijn 
zich daardoor meer 
en sneller bewust van 
subtiliteiten in hun 
omgeving, hetgeen in 
veel situaties een 
voordeel is. 

Hooggevoeligen raken 
makkelijk overweldigd 
door een te zeer 
stimulerende omgeving.

In 2002 introduceerde Elaine Aron, uni-
versitair docent psychologie en psycho-
therapeut, het begrip ‘hoogsensitiviteit’, 
een karaktereigenschap die voordien 
nog geen plaats had gekregen in de per-
soonlijkheidspsychologie en maar al te 
vaak verward werd met introversie, ver-
legenheid, geremdheid en allerlei andere 
verkeerde etiketten. 

Hoogsensitiviteit is 
geen ziekte of stoornis. 
Het is een neutrale 
eigenschap die heel wat 
positieve aspecten in 
zich draagt. 

Zo zijn hooggevoeligen die niet over-
prikkeld zijn vaak erg goede luisteraars 
en hebben ze een sterk empathisch ver-
mogen. Wanneer ze echter overprikkeld 
worden, hebben ze vaak de behoefte 
zich terug te trekken uit een situatie die 
hen overweldigt of reageren ze net heel 
chaotisch. Op zulke momenten moeten 
ze zich als het ware eerst opnieuw ‘op-
laden’ en zijn ze tijdelijk ‘buiten gebruik’. 

Hooggevoeligheid uit zich op drie terrei-
nen. ten eerste is er de lichamelijke ge-
voeligheid. Hooggevoeligen zijn gevoe-
liger voor pijn, voor medicatie, merken 
subtiele geur- en smaakverschillen op, 
ontwikkelen sneller allergieën. Op emo-
tioneel gebied nemen hoogsensitieve 
personen gemakkelijk de stemming van 
anderen over en kunnen ze erdoor aan-
gedaan zijn. Maar dit zorgt er ook voor 
dat ze zich heel goed kunnen inleven in 
anderen. Ze zijn gevoelig voor een sfeer 
die ergens hangt en merken spanningen 
en confl icten tussen personen gemak-

kelijk op. ten derde kunnen hoogsensi-
tieve personen enorm van streek raken 
door veranderingen in gewoontes of 
in hun omgeving. tenslotte hebben ze 
vaak een groot rechtvaardigheidsgevoel 
en vinden ze zingeving erg belangrijk.

Wanneer een hoogsensitief persoon 
echter voortdurend overprikkeld wordt, 
bij niemand terecht kan met zijn /haar 
emoties, niet geleerd heeft op een 
goede manier met zijn/ haar gevoelig-
heid om te gaan,… kan de eigenschap 
wel voor problemen zorgen. Ook onze 
maatschappij, die steeds meer gericht 
is op presteren en snelheid, is niet af-
gestemd op mensen met een uiterst ge-
voelig zenuwstelsel. Daarom bestaat de 
kans dat hoogsensitieve kinderen pro-
bleemgedrag ontwikkelen. Volwassenen 
kunnen dan weer stressgerelateerde 
aandoeningen krijgen zoals zware ver-
moeidheid, depressie, burn-out, CVS 
en fi bromyalgie. Wanneer iemand echter 
op een goede manier leert omgaan met 
zijn/haar hooggevoeligheid, kan hij/zij 
zich ontpoppen tot een prachtige veel-
kleurige vlinder met een arsenaal aan 
creatieve ideeën en kunnen ook anderen 
de vruchten plukken van zijn/haar hoge 
opmerkzaamheid. 

> VlAAMSE VEREnIGInG 
VOOR HOOGSEnSItIEVE 
PERSOnEn VZW 

> HEt HSP-PRAAtKAFFEE ... 
MEER OF MInDER DAn ZElF-
HulP?

> pag. 8

TeKST

Aline Serverius, klinisch psycholoog en 
vrijwilliger bij HSP Vlaanderen.

Bronnen 
- Hoogsensitieve personen. Hoe blijf je overeind als de 

wereld je overweldigt? Elaine N. Aron. Uitgeverij Archipel, 
Amsterdam, 2002.

- Mijn kind is hooggevoelig. Wegwijzer voor ouders, leer-
krachten en hulpverleners. Ilse Van den Daele en Linda ’T 
Kindt. Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2011.

hooggevoeligheid of 
hoogsensitiviteit  
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VlAAMSE VEREnIGInG 
VOOR HOOGSEnSItIEVE 
PERSOnEn VZW
De Vlaamse Vereniging voor Hoog-
gevoelige Personen (HSP Vlaanderen) 
werd in 2004 opgericht door Ilse Van 
den Daele en fungeert als eerste infor-
matiepunt in Vlaanderen wat betreft het 
begrip hoogsensitiviteit. Daarnaast is ze 
een steunpunt voor alle hooggevoeligen 
en een verwijskanaal naar verdere hulp 
en begeleiding. Zelf organiseert HSP 
Vlaanderen specifi eke therapie, cursus-
sen en activiteiten, zowel voor volwas-
senen als voor kinderen. Zo zijn er voor 
de kinderen onder meer de kinderkam-
pen, voor jongeren van 15 tot 20 jaar 
‘gespreksplekken’ en voor volwassenen 
de praatkaffees, voordrachten, cursus-
sen, consultaties en ontmoetingsdagen. 
Voor de leden is er tweemaandelijks een 
nieuwsbrief ‘De cocon’. 

Meer info:
hspvlaanderen.be

HEt HSP-PRAAtKAFFEE ... 
MEER OF MInDER 
DAn ZElFHulP?
HSP Vlaanderen defi nieert het HSP 
Praatkaffee als een plaats waar hoog-
gevoelige personen contact kunnen 
leggen met elkaar. Ze hebben de moge-
lijkheid om hun ervaringen te delen, tips 
uit te wisselen of gewoon een babbel te 
slaan. Hooggevoeligheid is niet altijd het 
centrale thema, maar het is een gemene 
deler en een vertrekpunt om elkaar beter 
te leren kennen. Het HSP-Praatkaffee 
wil een vertrouwde en veilige haven zijn 
in een overweldigende wereld, een plek 
om ‘op verhaal’ te komen.

een deelneemster getuigt:
‘Ik herinner me mijn eerste bezoek nog 
levendig. Ik nam al mijn moed samen 
en met knikkende knieën vertrok ik rich-
ting HSP-Praatkaffee te Gent. Ik had 
geen idee wat ik mocht verwachten. Het 
was alsof ik terug zes jaar was en voor 
het eerst naar de lagere school ging, 
met allerlei vragen die door mijn hoofd 

spookten. Wie zal er zijn? Wat moet ik 
zeggen en wat moet ik doen? Wat mag 
ik verwachten? Het lachende gezicht dat 
de deur opende, nam heel wat angst bij 
me weg. Nancy, begeleidster van het 
Praatkaffee, verwelkomde me alsof ze 
begreep hoe beangstigend dit allemaal 
is. Ze stelde me meteen op mijn gemak 
door uit te leggen hoe het Praatkaffee in 
zijn werk gaat. Het Praatkaffee verloopt 
zoals de groep zich voelt. Als mensen zin 
hebben om over luchtige onderwerpen 
te praten, dan wordt de avond gevuld 
met gelach. Diepgaande onderwerpen 
komen ook vaak aan bod maar de bege-
leiding houdt dit wat in de gaten. Hoog-
gevoeligen nemen nogal vaak stemmin-
gen over en het is niet de bedoeling dat 
mensen met een zwaar gevoel naar huis 
gaan. Humor is een goed middel om al-
les wat te relativeren. Praten mag maar 
hoeft niet. Men kan ook enkel luisteren, 
observeren en hier en daar tips oppik-
ken. Niet iedereen is hooggevoelig op 
dezelfde manier, er komen dus vaak heel 
wat verschillende ervaringen en tips aan 
bod. HSP’s zijn unieke individuen, met 
een eigen manier van zijn. Het is een 
zoektocht, een persoonlijk groeiproces 
om er beter mee te leren omgaan. Iedere 
HSP bewandelt die zoektocht op eigen 
tempo en ritme. Zo’n HSP-Praatkaffee 
valt volgens mij niet strikt onder de noe-
mer van ‘zelfhulpgroep’ gezien hoog-
gevoeligheid beschouwd wordt als een 
karaktertrek, een ‘structuur’. Toch heb-
ben deze laagdrempelige en vrijblijven-
de ontmoetingskansen een zeer sterke 
‘zelfhulpwaarde’. Door samen ideeën en 
tips uit te wisselen staan HSP’s sterker in 
hun schoenen en kunnen ze assertiever 
door het leven gaan, leren ze de positie-
ve aspecten van hun hooggevoeligheid 
in de verf te zetten. Ze kunnen de maat-
schappij leren iets meer ademruimte te 
creëren. En geef toe, dit is voor iedereen 
welkom, niet?’

Meer info:
Maandelijkse praatkaffees in 
Antwerpen, Mechelen, Sint-niklaas, 
Gent, Hasselt, Kortrijk en Oostende
www.hspvlaanderen.be
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VZW AnGElMAn SynDROOM 
BElGIË
Het Angelman Syndroom is een aange-
boren neurologische stoornis. Onder-
zoeken lijken aan te tonen dat de struc-
tuur van de hersenen normaal is, maar 
dat de neuronale functies gestoord zijn. 
Deze storing vertraagt het aanleren van 
vaardigheden. Angelmanpatiënten blij-
ven zich hun hele leven ontwikkelen, 
maar in een langzaam tempo. Dit ont-
wikkelingsproces kan bevorderd wor-
den door intensieve begeleiding en een 
stimulerende omgeving. In 2011 werd bij 
een groepje ouders duidelijk dat het tijd 
werd om zich te verenigen en begin dit 
jaar ging de vzw Angelman Syndroom 
Belgïe officieel van start. Ouders die 
vragen hebben rond een mogelijke of 
recente diagnose van hun kind, kunnen 
die via mail of telefonisch stellen. Hulp-
verleners die graag in contact komen 
met andere hulpverleners die ervaring 
hebben met het syndroom brengt de 
vereniging met elkaar in contact. Er is 
tweemaal per jaar een familiedag.

Meer info:
Peter Sel
t. 0475/75.27.82
post@angelmansyndroom.be
www.angelmansyndroom.be

ZElFHulPGROEP GOKKEn 
lIMBuRG
De Zelfhulpgroep Gokken limburg werd 
in april 2010 opgestart door enkele ex-
gokverslaafden die binnen de praat-
groep van CAD limburg vzw de kracht 
van lotgenotencontact ervaren hadden. 
Doel is door elkaar te ondersteunen blij-
vend te stoppen met gokken. Dit doen 
ze door bij elkaar positieve gedachten 
en gedragingen te stimuleren die een 
gokvrij leven mogelijk maken. Ze creëren 
een veilige sfeer waarbinnen het moge-
lijk is gokgerelateerde gedachten tijdig 
uit te spreken om niet opnieuw in valkui-
len te trappen. In vertrouwen willen ze 
respect hebben voor ieders verhaal met 
oog voor het menselijke omdat iedere 
persoon meer is dan enkel ‘de gokker’. 
De groep komt twee keer per maand sa-
men: de 1ste en 3de donderdag van de 
maand van 18.30 tot 20.30u. in de Anne 
Ruttenstraat 42 te Hasselt. Wie nieuw is 
neemt best eerst telefonisch contact op 
met Jan.

Meer info:
t. 0471/70.91.31

Deze afdeling van vzw uilenSpiegel 
komt tweemaandelijks samen. De groep 
is er voor mensen die een psychose 
hebben gehad en wordt begeleid door 
ervaringsdeskundigen. Soms wordt een 
externe spreker uitgenodigd. na het 
toelichten van het thema van de dag is 
er tijd voor vragen en uitwisseling. Ook 
niet-leden van de vzw uilenSpiegel zijn 
welkom. Deelname gratis, seintje vooraf.
Onderstaande vergaderingen:  

zat. telkens van 14.30 tot 16.30 uur.
Café Marie-thérèse, Martelarenplein 1,  
3000 leuven (vlakbij station).

Meer info:
nadia
t. 0475/96.03.97
psychosegroep@hotmail.com
uilenspiegel.net/psychosegroep.html

Bewust Veranderen is een nieuwe zelf-
hulpgroep voor alcoholisten, hun part-
ners en/of familieleden met samenkom-
sten in Ekeren (Antwerpen). Ze stellen 
zich graag aan u voor: ‘Eén van de troe-
ven van onze benadering is dat we ge-
lijktijdig maar vrijblijvend een wekelijkse 
vergadering hebben voor onze partners’. 
Velen voelen deze mogelijkheid aan als 
een grote steun. Beide groepen verga-
deren onafhankelijk van elkaar in af-
zonderlijke lokalen en met de duidelijke 
afspraak dat al wat besproken wordt 
in elke groep niet naar buiten gebracht 
wordt. De twee groepen vergaderen elke 
woensdagavond van 20 tot 22 uur. 

Alcoholisme wordt  
benaderd als een ziekte 
die niet alleen de  
persoon zelf, maar ook 
partner en gezin tot in 
de fundamenten raakt. 

Iedereen is welkom: singles, koppels, 
allochtoon en autochtoon, homo of he-
tero, meerderjarige jongeren of gepen-
sioneerden. Er is geen enkele band met 
welke religieuze of filosofische overtui-
ging dan ook. De anonimiteit wordt strikt 
gewaarborgd. 

Bewust Veranderen 
steunt voor haar  
werking en vergaderin-
gen op het beproefde 
12-stappenprogramma 
‘Minnesotamodel’ van 
de Anonieme Alcoholis-
ten en Al/Anon. 

Kom gerust vrijblijvend langs op woens-
dagavond met of zonder je partner voor 
‘een goede babbel’ van persoon tot  
persoon of neem contact op voor ver-
dere inlichtingen. Vertrouwelijkheid is 
gegarandeerd.’ 
Bijeenkomsten elke woensdagavond 
vanaf 19.30 uur (effectieve vergaderin-
gen: 20-22 uur) in zaal ‘De Geesten’, 
Waterstraat 12/14 te Ekeren. Deelname 
aan de vergadering(en) is gratis. 

Meer info:
- Erik/Edith 
 t. 03/324.17.32
- Mieke/Herman
 t. 03/542.43.87
- Annie
 t. 0477/19.09.33
bewustveranderen@live.be
www.bewustveranderen.be

Bewust Veranderen

Psychosegroep

zat. 17 maart  > Ben je tevreden over de behandeling van je psychose? 
zat. 26 mei  > Psychose: een zegen of een vloek? 
zat. 28 juli  > Hoe vermijd je een psychose? 
zat. 29 september  > thema nog te bepalen 
zat. 24 november  > Psychose en trauma: een onvermijdelijk duo?
zat. 26 januari 2013  > Psychosebehandeling: kan het ook anders?

Onder voorbehoud van wijzigingen, controleer ‘agenda’ op website.
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Actueel overzicht 
van zelfhulpgroepen 
in Vlaanderen met 
omschrijving van werking 
en contactinfo. 

Deze gids wijst de weg naar de vele zelf-
hulpgroepen en patiëntenorganisaties 
die Vlaanderen rijk is. In een zelfhulp-
groep vinden mensen elkaar als lotge-
noot rond een probleem of situatie die 
de levenskwaliteit bedreigt. Zij vinden er 
toegankelijke informatie, ondersteuning 
en ervaringsdeskundigheid. De Zelf hulp- 
gids geeft een actueel overzicht van 
de groepen met een omschrijving van 
de werking en contactinfo. Een alfabe-
tische index maakt opzoeken gemakke-
lijk. Deze praktische wegwijzer is handig 
voor hulpverleners, hun cliënten of pa-
tiënten, bibliotheken en andere informa-
tiecentra. 

Meer info:
u kan de gids bestellen bij 
trefpunt Zelfhulp vzw
bij voorkeur via e-mail, of telefonisch
trefpunt.zelfhulp@soc.kuleuven.be
t. 016/23.65.07
€ 25 (incl. verzending)

Zelfhulpgids 2012 
Wegwijzer naar zelfhulpgroepen 
en patiëntenorganisaties 
in Vlaanderen.
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Tegenwoordig loopt 
ongeveer één op acht 
vrouwen het risico 
ooit in haar leven borst-
kanker te ontwikkelen. 
Wanneer je ermee 
geconfronteerd wordt, 
komt er veel op je af. 
Zelfs na de behandeling 
is het zoeken 
hoe je leven weer op 
te pakken. 

‘Alles wat je wilde weten over het om-
gaan met borstkanker maar niet durfde 
vragen, of gewoon vergat te vragen door 
je ‘chemokop’: je vindt het in dit na-
slagwerk.’ Kristien Van den Bon (auteur 
Borstkanker en boezemblues).

Het eerste deel van dit boek is een prak-
tische en emotionele handleiding die 
nuttig is tijdens en na je behandeling. 

In het tweede deel leer je hoe je een an-
dere relatie met je lichaam, gedachten 
en emoties kan aangaan dankzij Mind-
fulness-Based Stress Reduction. Hierbij 
wordt specifi eke aandacht gegeven aan 
hoe je mindfulness kan integreren in je 
dagelijkse leven en hier kan iedereen zijn 
voordeel mee doen. 

Door rust te vinden 
in de onrust 
leer je anders om te 
gaan met de gevolgen 
van je borstkanker.

Dit boek is geschreven voor mensen die 
getroffen zijn door borstkanker en meer 
bewust in het leven willen staan. Door 
middel van de oefeningen en tips in het 
boek leer je anders om te gaan met de 
gevolgen van je borstkanker door rust te 
vinden in de onrust. Verder wordt onder 
andere ook aandacht besteed aan in-
timiteit en seksualiteit, borstkanker bij 
mannen en hoe de omgeving best met 
jouw situatie omgaat. Hulpverleners 
kunnen dit boek gebruiken om samen 
met de persoon met (borst)kanker mind-
fulnessvaardigheden te trainen.

Meer info: 
Mindfulness bij borstkanker. 
Gids tijdens en na je behandeling
nathalie Cardinaels
Acco, oktober 2011
€ 20

Nathalie Cardinaels 
is klinisch psychologe en cognitief 
gedragstherapeute. 
Ze werkt in een algemeen ziekenhuis 
met mensen met borstkanker en 
chronische pijnpatiënten en geeft 
Mindfulness-Based Stress Reduction 
trainingen aan mensen met kanker na 
afl oop van hun behandelingen. 
Daarnaast heeft Nathalie 
psychologenpraktijk De Meiboom 
in Hasselt opgericht.

Mindfulness 
bij borstkanker 
Gids tijdens en na je 
behandeling.
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Ilse Van den Daele en linda t’Kindt, 
boegbeelden van HSP Vlaanderen, 
brachten onlangs dit boek uit in de op-
voedingsreeks van lannoo. In het boek 
maak je onder meer kennis met Seppe 
de Schildpad. Schildpadden zijn echte 
overlevingskunstenaars. Ze passen zich 
makkelijk aan en springen zuinig om met 
hun energie. Seppe de Schildpad weet 
hoe je je doeltreffend afschermt. Hij kan 
kop, poten en staart intrekken, en zelfs 
zijn schild volledig afsluiten als het hem 
te veel wordt. Seppe doet alles op zijn 
eigen tempo en komt er op zijn manier 
ook! Hij vindt het fi jn zijn wijsheden en 
tips met je te delen. 

Meer info:
Mijn kind is hooggevoelig. 
Wegwijzer voor ouders, leerkrachten en 
hulpverleners
Ilse Van den Daele en linda t’Kindt
lannoo, 2011
Bestel ‘Mijn kind is hooggevoelig’ 
bij HSP Vlaanderen
€ 25 (incl. verzending)  
reknr. 737-0195231-13 
levering: binnen de 3 weken.

Een aangrijpend boek over een onder-
werp waar we liever over zwijgen. Jan 
Bleyen vertelt een ontroerende geschie-
denis: over kinderen die buiten de baar-
moeder geen leven hebben gekend. 
Anders dan een volwassene laat een 
doodgeboren kind amper sporen na. 
leven en dood vallen plotseling pijn-
lijk samen. toch bestààn doodgeboren 
kinderen in de beleving van hun ouders. 
Ze krijgen een tastbare plaats in de tijd. 
Jan Bleyen beluisterde talrijke verhalen 
van deze ouders, over vroeger en nu en 
bewerkte deze voor zijn boek. Hij con-
stateert een nieuwe omgang met ver-
lies: van loslaten naar vasthouden, van 
verzwijgen naar verbeelden. Doodgebo-
ren laat op aangrijpende wijze zien dat 
rouwen niet alleen uit treurnis bestaat 
maar ook uit scheppingskracht. Daar-
mee raakt deze geschiedenis aan de 
kern van het menselijk bestaan: hoe te 
leven met sterfelijkheid en verlies.

Doodgeboren

Mijn kind 
is hooggevoelig
Wegwijzer voor 
ouders, leerkrachten en 
hulpverleners. 

Jan Bleyen (1980) is historicus en 
doceert Mondelinge Geschiedenis aan 
de Katholieke Universiteit van Leuven. 

Zijn interesse gaat vooral uit naar 
antropologische geschiedenis. 

In 2005 publiceerde hij De dood 
in Vlaanderen, over recente ontwikke-

lingen in de omgang met verlies. 
Hij promoveerde in 2009.

Meer info:
Doodgeboren. 
Een mondelinge geschiedenis 
van rouw. Jan Bleyen
uitgeverij De Bezige Bij,
WPG uitgevers België nv 
(verkoop en distributie België)
 www.debezigebij.nl
€ 19,90
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‘Ik heb dit boek met en voor Karen ge-
schreven. Karen is 25 en heeft een 
zeldzame psychiatrische stoornis, DIS 
(Dissociatieve Identiteits Stoornis). Ze 
leeft met ‘binnenmensen’. Meer dan 
20 goede en kwade alters zorgen voor 
oorlog in haar hoofd. Ze heeft geen 
controle over wat die zeggen en doen. 
‘Maximus’ is de ergste – die geeft ‘Flor’ 
dikwijls de opdracht mesjes te gaan 
kopen en haar te snijden. De kleintjes, 
‘Marie’ en ‘Tess’ zijn lief; dat zijn goede 
alters. Karen weet nog niet zo lang dat ze 
DIS heeft. Door de ernstige problemen 
waarmee ze al jaren te kampen heeft, 
was het stellen van een juiste diag-
nose moeilijk. Nu ze weet wat ze heeft, 
is dat wel een geruststelling. Toch blijft 
het leven voor Karen een voortdurende 
strijd, soms zelfs een echte hel. Ze moet 
elke dag vechten: tegen de stemmen 
in haar hoofd, tegen het snijden, tegen 
dwanghandelingen, tegen stress, tegen 
zelfmoordneigingen. Dit boek is haar 
aangrijpend levensverhaal. Het is een re-
laas van wat zij heeft ervaren en gevoeld, 
al die jaren, tot op heden ... ’
Ann Driessen, journaliste

Meer info:
Oorlog in mijn hoofd
Karen, in samenwerking met 
Ann Driessen. 
€ 15, te koop in boekhandel, internet
www.kramat.be
www.anndriessen.be

Binnen het kader van ASS is zintuiglijke 
prikkelverwerking een actueel thema 
waarover op dit moment op alle niveaus 
menig dialoog gevoerd wordt. Op het in-
leefparcours sASSkia & midASS beleef 
je met al je zintuigen hoe moeilijk het 
kan zijn in deze overprikkelende wereld 
te leven. Daarnaast ervaar je de kwets-
baarheden en uitdagingen van kinderen 
en jongeren met autisme en krijg je meer 
zicht op hun sterktes en bijzondere kwa-
liteiten.

Ze reikt handvaten aan en beschikt over 
een uitgebreid aanbod concreet materi-
aal betreffende aanpak en sensorische 
prikkelverwerking. sASSkia & midASS 
richt zich naar iedereen die met en voor 
kinderen en jongeren met ASS leeft en 
werkt. Autismeplus werkt met uitleenfor-
mules en vormingspakketten op maat.

Meer info:
t. 0470/05.18.27
info@autismeplus.be
www.autismeplus.be

Oorlog in 
mijn hoofd

Sociale 
Landkaart 
2012

Inleefparcours
autisme

De Belgische sociale zekerheid herbergt 
zoveel voorzieningen dat velen door de 
bomen het bos niet meer zien. De ‘Soci-
ale landkaart’ schept klaarheid. 

Een overzicht van 
alle voorzieningen voor 
ouderen, chronisch 
zieke personen, mensen 
met een laag inkomen 
en personen met een 
handicap. 

In deze editie 2012 werden alle gege-
vens grondig bijgewerkt én werd er uit-
gebreid ingegaan op nieuwe thema’s 
of recente wijzigingen, zoals de nieuwe 
indexbedragen van 1 februari 2012, het 
rijbewijs voor personen met verminder-
de rijvaardigheid of orgaantransplantatie 
en -donatie. Een trefwoordenlijst en een 
adressenbestand vervolledigen dit on-
misbaar werkinstrument op zakformaat.

Meer info:
Sociale landkaart 2012
€ 52 (basisprijs)
€ 42 (abonnementsprijs of CM-leden)
Abonnees van de Sociale landkaart 
ontvangen jaarlijks automatisch 
de nieuwe editie tegen de voordelige 
abonneeprijs.
www.uitgeverijvandenbroele.be
www.uitgeverijvandenbroele.be

sASSkia & midASS 
informeert & sensibiliseert 
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Brussels 
Zakboekje 2012
Het Brussels Zakboekje bevat een 
2000-tal adressen van welzijns- en gezond-
heidsvoorzieningen, openbare en privé-
instellingen die voor Nederlandstaligen van 
sociaal belang kunnen zijn. 
De geactualiseerde versie verschijnt jaarlijks 
in het begin van het jaar. Het boekje is ook 
online beschikbaar: www.bwr.be

Meer info:
Brussels Zakboekje 2012

Brusselse Welzijns- en 
gezondheidsRaad

€ 10 voor niet-leden
info@bwr.be
www.bwr.be

GREnSOVERSCHRIJDEnD 
GEDRAG DOOR 
HulPVERlEnERS
Ik ben op zoek naar vrouwen die grens-
overschrijdend gedrag hebben ervaren 
van een osteopaat/kinesist die werk-
zaam is in limburg (noordoosten). 
Contact opnemen kan via mail.
bloemeke52@gmail.com

HERPES GEnItAlIS
Een koortsblaasje op de lip is het gevolg 
van het herpesvirus. Het kan echter ook 
genitaal voorkomen en doorgegeven 
worden. Zelfs een condoom biedt niet 
altijd volledige bescherming. Eens je 
het virus oploopt zit het in je lichaam en 
raak je het nooit meer kwijt. De eerste 
aanval is het meest ernstig, maar tijdens 
het eerste jaar dat je het virus oploopt 
ebt het meer weg. Op zich is het geen 
ernstige of verschrikkelijke ziekte. Het 
sociaal stigma dat er opkleeft is meer 
confronterend. In België is het blijkbaar 
een taboe, niemand zegt er iets over, het 
is alsof het niet bestaat. Ook huisdokters 
of specialisten zijn niet ‘helemaal mee’. 
Dit veroorzaakt bij dragers van het virus 
frustratie, sociaal isolement, depressie... 
In nederland, Engeland, Amerika, ... is 
dit taboe minder hardnekkig. Er bestaan 
zelfs datingssites voor mensen die het 
virus dragen. Ik wil in België ook een 
platform waarop mensen, zoals ik, hun 
vragen, frustraties kwijt kunnen. lotge-
noten begrijpen elkaar nu eenmaal be-
ter. Dus als er iemand is die mensen met 
herpes wil steunen door een website en/
of zelfhulpgroep op te richten - laat me 
iets weten, ik kan je hulp gebruiken. 
Reacties graag via mail.
wegmettaboe@yahoo.com

>> publicaties

Brusselse Welzijns- en 

info@bwr.be
www.bwr.be
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In 2012 bestaat de wet 
‘patiënten rechten’  
10 jaar. Ervaringen van 
patiënten leren dat  
patiëntenrechten nog 
altijd niet goed gekend 
zijn, zowel bij patiënten 
als bij zorgverstrekkers. 

Om deze wet beter bekend te maken 
bij alle huidige en toekomstige patiën-
ten, organiseert het Vlaams Patiënten-
platform vzw in samenwerking met het 
trefpunt Zelfhulp vzw in iedere Vlaamse 
provincie een vorming. tijdens deze 
vormingen wordt uitleg verschaft bij de 
verschillende artikels van de wet zoals 
het inzagerecht, recht op toestemming, 
recht op een vertegenwoordiger, klacht-
recht, ... In een tweede deel worden 
aangebracht hoe je als patiënt met je 
rechten omgaat in contacten met zorg-
verleners. 

vorMingen:
- lEuVEn: zaterdag 9 juni 2012
- GEnt: zaterdag 16 juni 2012
- AntWERPEn: woensdag 20 juni 2012
- KORtRIJK: dinsdag 26 juni 2012
- HASSElt: vrijdag 29 juni 2012

telkens van 13.30 tot 16.30 uur.

Meer info:
Deelname: gratis.
Inschrijven vereist vóór 1 juni 2012,
bij het Vlaams Patiëntenplatform vzw
Groenveldstraat 15, 3001 Heverlee
t. 016/23.05.26
info@vlaamspatientenplatform.be
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www 
hetclownshuis.be
‘www.hetclownshuis.be’ is een interac-
tieve web site voor langdurig zieke kin-
deren. langdurig zieke kinderen kunnen 
er inloggen om actief deel te nemen aan 
webcammen of chatten met een clown 
en met andere langdurig zieke kinderen, 
spelletjes spelen en filmpjes bekijken. 
Webcammen en chatten met andere 
langdurig zieke kinderen. Omwille van 
veiligheidsredenen kunnen enkel leden 
inloggen en wordt aan elk kandidaat-
kind een brief bezorg ter ondertekening 
door ouder en arts. 

www 
buddywerking.be
naar de film gaan, wandelen of gewoon 
een gezellige koffieklets houden: voor 
ex-psychiatrische patiënten is het alles-
behalve vanzelfsprekend. Hoe welkom 
is dan het eenvoudige gezelschap van 
een maatje of ‘buddy’! Op 13 plaatsen 
liep een Buddyproject. Door de goede 
resultaten wordt de werking in gans 
Vlaanderen uitgebreid via de Centra 
voor Geestelijke Gezondheidszorg en 
met steun van de Vlaamse overheid.

Vormingen 
patiëntenrechten



juni 2012
vormingen patiëntenrechten
Leuven - gent - Antwerpen  
Kortrijk - Hasselt 

vrij. & zat. 23-24 maart 2012
Kangoeroebeurs 2012
De factorij (Hig) - Schaarbeek 

zon. 22 april 2012
Parkinson Werelddag
iCC - gent

zat. 5 mei 2012
ontmoetingsdag jongdementie
gebouwen KBC - Leuven

zat. 7 juli 2012 
Pijnbeurs ‘Sapientia’ 
sporthal - Deerlijk

KAnGOEROEBEuRS 2012
Op de kangoeroebeurs vindt men infor-
matie over hulpmiddelen en aangepast 
materiaal voor kinderen met een han-
dicap. Men kan de hulpmiddelen actief 
uitproberen. De beurs gaat door in de 
gemeentehallen van Merelbeke op vrij-
dag 23 maart (13 -19 uur) en zaterdag 
24 maart (10 – 18 uur). De toegangsprijs 
is € 3; kinderen tot 12 jaar gratis; een 
gratis ticket kan men afprinten van de 
website.

Meer info:
dekangoeroe.be

PARKInSOn WERElDDAG
Op zondag 22 april (10.30-15.30 uur) 
kunnen Parkinsonpatiënten, partners en 
familie en geïnteresseerden elkaar tradi-
tioneel vinden in het ICC aan het Citadel-
park in Gent. In de voormiddag is er een 
lezing over niet-motorische stoornissen 
bij Parkinson door Dr. Van landeghem, 
neuroloog AZ Sint-Augustinus Wilrijk. In 
de namiddag is er een workshop over 
‘oppassen voor burn-out’ voor partners; 
een workshop rond alternatieve thera-
pie; yoga; tai-chi en mindfulness. Deel-
name mits € 10 vooraf te storten voor 
10 april. 

Meer info:
Vlaamse Parkinson liga vzw 
t. 013/66.43.50
parkinsonliga@skynet.be
parkinsonliga.be

OntMOEtInGSDAG 
ROnD JOnGDEMEntIE
Op zaterdag 5 mei organiseren Exper-
tisecentrum Dementie Memo en de 
Vlaamse Alzheimer liga een ontmoe-
tingsdag voor kinderen van personen 
met jongdementie en patiënten met 
jongdementie in de gebouwen van KBC 
leuven. Jan Van Rompaey is modera-
tor van de dag. In de voormiddag is er 
een voordracht over ‘wat betekent jong-
dementie’ door Dr. Julie van der Zee. In  
de namiddag zijn er workshops. 

Meer info:
Vlaamse Alzheimer liga vzw
t. 0800/15.225 gratis infolijn
t. 014/43.50.60
www.alzheimerliga.be 

DE PIJnBEuRS 
Fibroveerke vzw, patiëntenvereniging 
voor mensen met fibromyalgie en cvs 
organiseert de pijnbeurs ‘Sapientia’ op 
zaterdag 7 juli 2012 van 13 tot 19 uur 
in de sporthal van Deerlijk, met informa-
tie en demonstraties over pijntherapie, 
spreekbeurten en workshops. 
nu reeds kaarten in voorverkoop: € 5.
Kaarten aan de ingang: € 7.

Meer info:
info@fibroveerke.be
www.fibroveerke.be

D r i e m A A n D e l i j k s  t i j D s c h r i F t 
t r e F P u n t  z e l F h u l P  v z w

Deze krant is een realisatie van het TZ-team. Artikels mogen worden overgenomen mits bronvermelding.  
De volgende editie verschijnt half juni 2012. Graag uw bijdragen of mededelingen vóór 10 mei 2012 aan  
de redactie: Trefpunt Zelfhulp vzw, Parkstraat 45 bus 3608, B-3000 Leuven, Tel. 016/23.65.07 
trefpunt.zelfhulp@soc.kuleuven.be, www.zelfhulp.be

V.U.: Koen Matthijs, Centrum voor Sociologisch Onderzoek, Parkstr. 45 bus 3601, 3000 Leuven
Vormgeving: Astrid Mattheeuws
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