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tie. Jongeren gebruiken spelenderwijs 
youTube, facebook, flickr of Twitter. 
weblogs, wiki’s of podcasts maken is 
voor hen bijna vanzelfsprekend. Een we-
reld zonder web 2.0 hebben ze immers 
nooit gekend. Uit onderzoek blijkt dat 
de gsm met afstand hun favoriete com-
municatie-instrument is. 98 procent van 
de tieners heeft zo’n toestel. Daarmee 
verstuurt hij of zij dagelijks gemiddeld 
71 sms’jes. Om met mekaar te ‘praten’ 
gebruiken ze MSN of Skype. En 81 pro-
cent van de tieners logt ten minste één 
keer per dag in op facebook om te zien 
wat er te vernemen of ondernemen valt.

DE INfORMATIETSUNAMI

Door digitalisering gaat communicatie 
tegenwoordig alsmaar sneller, wordt 
als maar korter en niet belemmerd door 
geografi sche of andere toegankelijk-
heidshindernissen zoals prijs, tijd of taal. 
Die ‘moderne’ communicatie verandert 
ook de klassieke media: in vele kranten 
worden de foto’s groter en bonter, werkt 
men met infografi eken en kortere tek-
sten die pregnantere en daardoor soms 
minder genuanceerde boodschappen 
brengen.

Het internet, de gsm, televisie en radio 
spelen daarbij stilaan een veel grotere 
rol dan de traditionele printmedia zoals 
kranten, tijdschriften en boeken. Bij de 
min-vijfentwintigjarigen bepalen vooral 
de interactieve media de communica-

JONGEREN BEREIKEN 
= JONGEREN INSCHAKELEN

Het fundamentele uitgangspunt van 
bekendmaking en ledenwerving is con-
tact met een welbepaalde doelgroep tot 
stand brengen. vervolgens dat contact 
te consolideren of uit te bouwen 
rekening houdend met de socia-
le omstandigheden van de gevi-
seerde doelgroep. Doelgroepen 
hebben immers uiteenlopende 
meningen en standpunten, ver-
wachtingen en kennis. ze be-
wegen zich ook telkens in een 
eigen sociale ruimte en worden 
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Zelfhulpgroepen: 
jonge mensen aanspreken 
én motiveren DEEL 2

In ons informatie tijdperk 
moeten en kunnen 
jonge mensen vandaag 
beduidend meer 
informatie verwerken 
dan iedere voorgaande 
generatie. 
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zelfhulpgroepen: 
jonge mensen 
aanspreken
én motiveren
met verschillende sociale situaties ge-
confronteerd. 

Jonge mensen hebben wel degelijk 
specifi eke informatiegewoonten en 
-verwachtingen ten aanzien van zowel 
woord als beeld.

Zelfhulpgroepen die 
jonge mensen willen be-
reiken moeten daarom 
niet alleen proberen om 
de houdingen, noden 
en wensen van jongeren 
te verstaan, maar ook 
hun ontmoetings- 
en ervaringswerelden 
te vatten: hun taal, 
hun communicatiepatro-
nen, hun waarden. 

voor zelfhulpgroepen betekent dit het 
verlaten van platgetreden, algemene be-
kendmakingspaden en meer maatwerk. 
En er is niets beter dan daarvoor met-
een jongeren zelf in te schakelen. Uit het 
jeugd- en jongerenwerk blijkt immers 
duidelijk dat het belangrijkste referentie-
kader voor jongeren, hun leeftijdsgeno-
ten zijn. 

Persoonlijk aangesproken worden over 
deelname aan een zelfhulpgroep door 
lot- én leeftijdsgenoten is vaak veel ef-
fi ciënter dan het beste informatiemateri-

aal. Die lot- en leeftijdsgenoten spreken 
immers dezelfde taal en kunnen infor-
matie over de groep op een geheel ei-
gen maar voor jongeren bevattelijke en 
attractieve wijze overbrengen. 

vraag daarom jonge mensen welke 
voorstelling zij van een ‘goede’ zelfhulp-
groep hebben. vraag hen eens om uw 
bestaand informatiemateriaal tegen het 
licht te houden of nieuw materiaal spe-
cifi ek gericht op jongeren mee te schrij-
ven of te ontwerpen. Bied hen daarbij 
voldoende ruimte om creatief te zijn, laat 
hen zelf geschikte verspreidingskanalen 
ervoor zoeken en vraag of ze bereid zijn 
het aanspreekpunt voor leeftijdsgenoten 
te zijn. Hou echter steeds in het ach-
terhoofd dat de jongerendoelgroep een 
heel eigen idee van zelfhulpactiviteiten 
en lotgenotencontact kan hebben. wees 
dus voldoende ‘lenig’ om in die ideeën 
mee te gaan.

DE JUISTE BOODSCHAP

vele jongeren hebben nog nooit van 
zelfhulp of lotgenotencontact gehoord. 
weten al helemaal niet dat er vele uit-
eenlopende zelfhulpgroepen zijn. Of 
stellen er zich oudere mensen bij voor 
die alleen maar praten. 

wanneer u informatie naar jongere 
mensen wil verspreiden of de werking 
van uw vereniging aan hen bekend 
wil maken, dan stelt u zich bij het ont-
wikkelen van het materiaal daarvoor, 
best eerst de volgende vragen:

> Hoe kunnen we bij hen interesse voor 
onze vereniging wekken (wat spreekt 
jongeren aan)?

> Hoe kunnen we de vooroordelen, 
de reserves of de drempelvrees die ze 
eventueel tegenover onze vereniging 
hebben, weerleggen of vermijden (wat 
zou jongeren kunnen tegenhouden)?

> Hoe kunnen we jongere mensen 
de positieve effecten van deelname 
aan een zelfhulpgroep diets maken?

> wat willen we waar en wanneer mee-
delen (hoe stemmen we ons materiaal 
op de omstandigheden af)?
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HET JUISTE MEDIUM 

flyers, folders, brochures en tijdschrif-
ten zijn wellicht de meest gebruikte 
communicatie-instrumenten van zelf-
hulpgroepen. En ook al kan een ver-
eniging vandaag niet meer zonder een 
degelijke internetsite, toch blijft printma-
teriaal tot de basisuitrusting van de ver-
enigingscommunicatie behoren.

wanneer zelfhulpgroepen jongere men-
sen willen aanspreken, moet het com-
municatie-instrument zeer zorgvuldig 
gekozen worden. 

Met drukwerk en 
het internet kan je 
allerlei spannende en 
interessante kanten uit. 
Die hebben echter niet 
alleen een fi nanciële 
prijs. Ook de investe-
ring op het vlak van 
beschikbare tijd en inzet 
moeten ingecalculeerd 
worden. 

Sommige zaken zijn helemaal niet duur 
maar kosten heel veel tijd en energie. 
vooral wanneer een vereniging in het 
web 2.0 wil stappen met online fo-
rums, chats of blogs, moet men besef-
fen dat informatie maar aantrekkelijk is 
als ze regelmatig wordt geactualiseerd, 
dat forums en chats constant begeleid 
moeten worden en blogs voortdurend 
aangevuld.

Hoe dan ook en voor welk communica-
tie-instrument men ook kiest, ze moeten 
interesse bij jongere mensen wekken: 
het moet aanspreken, interessant en 
bui ten het gewone zijn.

DE JUISTE vORM

Eens het medium gekozen, begint het 
eigenlijke werk: hoe gaat het materi-
aal er uit zien, welke beelden, kleuren, 
logo’s teksten en slogans gaan we ge-
bruiken? Ontelbare marketingbureaus 
en reclamejongens/meisjes breken zich 
het hoofd over hoe men de ene of ande-
re doelgroep het best bereiken kan. Dat 
levert de meest uiteenlopende campag-
nes op, soms goed, soms minder. 

Een vuistregel is steeds dat wie zich aan 
jongere mensen wil opdringen of met 
hen wil ‘aanpappen’, het doel ver voorbij 
schiet. vraag u daarom af: 

Hoe jongere mensen 
bij de uitwerking van 
uw bekendmakings-
materiaal betrekken 
zowel naar inhoud als 
naar vorm toe. 

Of zijn er andere capabele mensen die 
mee richting kunnen geven of helpen: 
leerkrachten of studenten grafi ek, com-
puterwetenschappen, ... wie weet vindt 
u ze wel tussen uw leden.

TIP: In communicatie-instrumenten van 
zelfhulpgroepen zien we vaak symboli-
sche beelden: wolken, handjes, bomen, 
weggetjes en logo’s. Zelden staan er 
mensen op terwijl die nochtans de ziel 
van de groepen zijn. Dat is begrijpelijk, 
want men pakt niet graag met een pro-
bleemsituatie uit en ook reclameachtige 
foto’s vermijdt men liever. Toch is het 
ook jammer want met een juiste foto kan 
je in één klap laten zien op wie de vereni-
ging of activiteit zich richt. En dat hoe-
ven zeker geen herkenbare foto’s van 
‘echte’ deelnemers te zijn. Stripachtige 
fi guren of tekeningen kunnen evenzeer. 
En op de website van de jongerenafde-
ling van de Duitse Crohnvereniging staat 
bijvoorbeeld een ruggelingse groepsfoto 
met daaronder de tekst ‘wie ons wil le-
ren kennen, moet zeker naar onze vol-
gende samenkomst komen’.

DE JUISTE wEG

Als uw vereniging jongere mensen wil 
aantrekken, moet u niet wachten tot ze 
bij u komen om een folder mee te ne-
men. vaak wacht u dan tevergeefs. zelfs 
de mooiste folders of meest trendy bro-
chures zijn nutteloos wanneer ze enkel 
op een schap stof liggen te verzamelen. 
En ook een fl itsende, uitermate informa-
tieve website levert niets op als niemand 
haar url kent. 

Al meteen van bij het 
plannen en budgetteren 
van publiciteitsmateriaal 
moet men goed 
rekening houden met 
de verspreiding ervan. 

En vergeet bij het verdelen van uw 
materiaal ook het internet niet, zelfs 
voor gedrukte spullen. En, ten slotte, 
zoek gepaste intermediairen die kor-
ter bij jongeren staan om u te helpen 
bij de verspreiding van uw communica-
tiemateriaal: jeugd- en jongerenwerkers, 
gezinsconsultatiebureaus, ziekenfond-
sen en -huizen, verwante zelfhulpgroe-
pen, enz.
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TIPS
> Denk goed na over uw doelgroep.
> Ontwerp uw communicatie-

instrumenten aangepast aan leeftijden 
(kleuren, typografi e, grafi ek).

> Probeer u te onderscheiden van 
ander materiaal.

> Benadruk vooral de voordelen 
van deelname aan een zelfhulpgroep 
(in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
een opsomming van de activiteiten 
die u organiseert).

> zoek daarvoor aanknopingspunten 
in de leef- en belevingswereld van 
jongere mensen.

> Overdrijf niet met tekst.
> wees niet te abstract in taal- en 

beeldgebruik.
> vermijd het opzettelijk gebruik van 

jongerentaal (men zal uw onkunde 
snel doorprikken).

> Communiceer uw kernboodschap 
klaar en duidelijk.

> Liever kleur dan zwart/wit.
> Blijf bij alles wat u doet authentiek en 

trouw aan uw uitgangspunten.

Peter Gielen

Rugproblemen kunnen 
verschillende oorzaken 
hebben: een wervel-
verschuiving, scoliose, 
verstijving van de 
ruggegraat (Bechterew), 
botontkalking (osteo-
porose) of hernia. 
Hernia komt vrij veel voor 
en is een verzamelnaam 
voor allerlei uitstulpingen 
van organen. 

Discushernia is de uitstulping van het dis-
cusmateriaal buiten de gewrichtsruimte 
tussen de wervels. Deze uitstulping keert 
niet spontaan terug naar haar plaats: het 
‘uitgestulpt zijn’ veroorzaakt geen pijn, 
wel de druk die de hernia op de ‘dura’ 
veroorzaakt. De dura is het vlies dat het 
ruggenmerg en de zenuwtakken omgeeft. 
zodra een discushernia in het ruggen-
mergkanaal dringt, gaat dit gepaard met 
pijn door druk op de dura. Deze pijn is qua 
hevigheid en plaats afhankelijk van de 
grootte en van de richting van de hernia.

zelfhulpgroepen: 
jonge mensen aanspreken
én motiveren
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Verhaal van een rugpatiënte:

‘Even mezelf voorstellen. Ik ben geboren 
in 1966. Ik heb gestudeerd voor ver-
pleegkundige en ben in 1987 beginnen 
werken. Tot 1990 werkte ik voltijds in 
het ziekenhuis op de dienst heelkunde, 
in onze gemeente. Het was best wel 
zwaar werk, want pas geopereerden 
moeten vaak vertild worden en je staat 
er ook vaak alleen voor. Toen reeds liet 
mijn rug zich al gevoelen, maar niet zo 
erg. Met wat kinesitherapie of manuele 
therapie kwam het weer in orde. In 1990 
werd dan onze eerste zoon geboren. Ik 
wou deeltijds werken om zo meer vrije 
tijd te hebben als jonge mama. Ik zocht 
ander werk – geen enkel probleem – ver-
pleegkundigen met de massa gezocht 
– en kon aan de slag als thuisverpleeg-
kundige, deeltijds. Het was zeer leuk 
werk en prima te combineren met ons 
gezin. De rugklachten bleven wel af en 
toe de kop opsteken. In 1993 werd onze 
dochter geboren en nadien ging ik weer 
aan de slag. De pijn in mijn rug kwam 
al wat vlugger terug, maar was draaglijk. 
Met wat ontstekingsremmers en manu-
ele therapie bleef ik aan de slag. Tot hier 
toe was ik nog nooit thuis gebleven voor 
mijn rugpijn. In 2001 werd die evenwel 
heel fel. Op de CT-scan bleek ik een her-
nia op L4-L5 te hebben. Ik had ‘geluk’, ik 
had toen een stagiaire bij mij, die kon me 
helpen bij de verpleging en zo kon ik ook 
toen aan de slag blijven. 

Een jaar later moest ik toch stoppen met 
werken, want ik kon bijna niet meer op 
mijn benen staan en had hevige pijn, uit-
stralend naar de rechtervoet met tintelin-
gen en een koudegevoel. De NMR-scan 
was duidelijk, 2 hernia’s op L4-L5 en L5-
S1 en discusdegeneratie. Ik ging te rade 
bij dokter B. en die gaf me de oplossing: 
opereren. Ik moest zelf beslissen, enkel 
de hernia’s wegnemen of hernia’s weg-
nemen en materiaal plaatsen dat mijn 
rug zou ondersteunen. Zelf raadde hij 
me aan om materiaal te plaatsen. Hij zei 
dat als hij enkel de hernia’s wegnam, ik 
enkele jaren nadien toch terug geope-
reerd zou moeten worden om materi-

aal te plaatsen. Terug gaan werken zou 
dan ook prima gaan verzekerde hij me. 
Hij stelde voor om Dynesis te plaatsen. 
Dit zijn schroeven met een ondersteu-
nend veersysteem. Het zou een goede 
ondersteuning geven en mijn rug zou 
nog flexibel blijven. Ik ging nog bij een 
andere orthopedist te rade en die sprak 
ook over opereren. Ik was nog zo jong, 
35 jaar, en wou graag werken, dus be-
sliste ik om mij te laten opereren.’

Op 18 juni 2002 wordt L. geopereerd 
maar het verhoopte resultaat blijft uit 
en door een slecht geplaatste schroef 
wordt het zelfs erger. ‘Ondertussen is 
het 2010 en ken ik geen leven meer zon-
der pijn en vele beperkingen. Mijn soci-
ale leven stelt niets meer voor, natuurlijk 
springt er af en toe wel eens iemand bin-
nen, maar als je dagelijks thuis bent zijn 
de dagen lang en eentonig. Ik kan ook 
nergens naar toe, want het zitten, staan 
en gaan bezorgen me veel pijn. Toch wil 
ik niet méér pijnstilling nemen, want on-
dertussen ben ik nog maar 43 jaar en als 
verpleegkundige ken ik hiervan goed de 
grenzen. Gelukkig heb ik mijn gezin dat 
er altijd voor me is. Voor hen wil ik dan 
ook leven. Moest ik hen niet hebben dan 
zou ik dit leven met pijn niet meer wil-
len, maar iemand zonder constante pijn 
kan dit niet begrijpen. Ik probeer er voor 
mijn gezin te zijn. Want zij verdienen een 
vrouw en mama. 

Dit kost wel veel van mijn krachten. Je 
gaat continu boven je pijngrens om 
steeds weer verder te doen en een zo 
normaal mogelijk leven te leiden. Als 
pijnpatiënt sta je nog steeds niet sterk, 
want pijn kan niet gemeten worden. Zeer 
veel dank voor mijn gezin dat er altijd 
voor mij is en een toffe huisdokter die 
mij kent en steeds begrijpt.’

L. 

Verkorte versie,  
het volledige verhaal  
werd ons bezorgd door  
vzw Ruggensteun.

RUGGENSTEUN vzw 
(vereniging voor chronische  
rugproblemen)

De allereerste bedoeling van de groep 
is mensen met chronische rugproble-
men te helpen en te ondersteunen, daar 
waar dokters tekortschieten; te helpen 
door de eenzaamheid te doorbreken en 
het mogelijk te maken contacten te leg-
gen met andere patiënten. Niet alleen 
discushernia komt aan bod maar ook 
andere rugproblemen zoals Bechterew, 
scoliose, osteoporose, wervelverschui-
vingen enzovoort. De groep wil in geen 
geval een klaaggroep zijn, maar een ge-
spreksgroep. veel belang wordt ook ge-
hecht aan meer voorlichting aan kinde-
ren en jongeren om hen te leren omgaan 
met hun rug door een goede houding 
en oefeningen aan te leren. Er wordt 
gestreefd naar een betere tegemoetko-
ming voor revalidatie en hulpmiddelen, 
de begeleiding na een operatie en het 
geven van meer informatie over ver-
schillende letsels in samenwerking met 
artsen. 

Per regio worden maandelijks praatna-
middagen ingericht om nog meer aan de 
noden van rugpatiënten te kunnen vol-
doen. Er wordt een driemaandelijks tijd-
schrift ‘Ruggensteun-Info’ verspreid met 
allerlei informatie onder andere ook over 
het bekomen van tegemoetkomingen. 
verdere informatieverstrekking gebeurt 
via de folder en de brochure ‘Ken uw 
rug’. Tevens kan men voor alle psycho-
sociale en maatschappelijke problemen 
terecht bij de vereniging. wenst u gratis 
info te ontvangen, neem dan gerust con-
tact op met onderstaand adres.

Meer info:
Theo verbeke
Beekstraat 61, 8500 Kortrijk
T. 0476/48.96.08
theo.verbeke@telenet.be
www.ruggensteun.be 

rugproblemen 
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Het raakt meer 
mensen dan je denkt. 
In België alleen al 
leiden 65 000 mensen 
aan een zeldzame 
ziekte.

woensdag 29 februari was het ‘Rare 
Disease Day’. RaDiOrg.be, het nationaal 
platform voor zeldzame ziekten, orga-
niseert jaarlijks deze dag om zeldzame 
ziekten beter bekend te maken bij een 
ruimer publiek. vicepremier Laurette 
Onkelinx, tevens minister van sociale 
zaken en volksgezondheid, opende 
de conferentie. Tijdens haar mandaat 
werd het fonds voor zeldzame ziekten 
en weesgeneesmiddelen opgericht om 
concrete voorstellen uit te werken die de 
levenskwaliteit verbeteren van patiënten 
die getroffen worden door een zeld-
zame ziekte. De nauwe samenwerking 
met de mensen op het veld mondde uit 
in de publicatie van Aanbevelingen en 
voorstellen voor een Belgisch Plan voor 
zeldzame ziekten. De nationale confe-
rentie van 29 februari 2012 plaatste één 
van de hoekstenen van deze aanbeve-
lingen in het licht: de multidisciplinaire 
expertisecentra. De voordelen van deze 
expertisecentra worden uitgebreid voor-
gesteld en besproken: 

zeldzame ziekten  
Betere levenskwaliteit 

voor mensen met 
een zeldzame ziekte

Multidisciplinaire 
expertisecentra =
een snellere diagnose, 
een verbeterde zorg 
dankzij multidisciplinaire 
teams, beter inspelen 
op de globale behoeften 
van de patiënt; zowel 
medisch, paramedisch 
als psychosociaal. 

vandaag worden in België slechts een 
aantal zeldzame ziekten opgevolgd in 
de referentiecentra: mucoviscidose, 
stofwisselingsziekten en neuromuscu-
laire ziekten. De voorgestelde nationale 
strategie wil de werking van deze cen-
tra uitbreiden naar andere zeldzame 
aandoeningen en een nationaal register 
samenstellen en aanvullen, om zo te ko-
men tot een coherent systeem voor zorg 
en behandeling van meer – zo niet alle 
- zeldzame zieken. 

Meer info:
Jonathan ventura, coördinator 
T. 478/72.77.03
offi ce@radiorg.be
www.radiorg.be (met gedetailleerd 
verslag van de dag)

Rare Disease Day

Laurette Onkelinx
‘Nationaal Plan krijgt 
steeds meer vorm’
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Meervoudig of  
Multiple Systeem Atrofie 
(MSA) is een progres-
sieve neurologische 
aandoening, die zowel 
volwassen mannen als 
vrouwen treft.  
MSA wordt ver oorzaakt 
door het afsterven van 
zenuw cellen in specifie-
ke zones van de herse-
nen. 

Deze celdegeneratie veroorzaakt pro-
blemen met beweging, evenwicht en 
automatische functies van het lichaam, 
zoals controle over de urineblaas.

Deze tweetalige vzw voorziet naast infor-
matie en morele steun ook in de uitlening 
van gespecialiseerde hulpmiddelen die 
MSA-patiënten bijstand bieden bij hun 
spraakmoeilijkheden, bewegingsproble-
men of bij de dagelijkse verzorging. zij 
volgt en steunt het wetenschappelijk 
onderzoek naar de ontbrekende sleutel 
om het raadsel van MSA op te lossen en 
de overlevingskansen van patiënten te 
doen toenemen. via de website worden 
vorderingen in het onderzoek gecom-
municeerd. Elke MSA patiënt is welkom. 
De vzw is actief lid van RaDiOrg.be

Meer info:
Rita Schouppe-Moons
T. 03/283.58.72
contact@msa-ams.be
MSA-AMS.be

MSA- 
Patiënten-
vereniging 
vzw
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Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW’s) 
in een nieuw jasje
De CAw’s bundelen een uitgebreid pallet aan preventie, onthaal-, hulp- en dienstver-
lening, onder andere via gezins-, relatie- en scheidingsbegeleiding en -bemiddeling, 
jongerenadvies, crisisopvang, thuislozenzorg, slachtofferhulp, partnergeweld, schuld-
hulpverlening, opvoedingsondersteuning ... ‘Iedereen kan er terecht met welzijnsvra-
gen’, zegt welzijnsminister Jo vandeurzen. ‘een dalende koopkracht, een grotere 
kloof tussen arm en rijk, steeds meer alleenstaanden, en vele mensen zonder so-
ciaal en familiaal vangnet doen het belang van de caw’s alleen maar toenemen.’ 

1712
vanaf 13 maart bestaat er 1 centraal nummer voor elk vermoeden van geweld: 1712  
van 9 uur tot 17 uur kan iedereen - DISCREET EN GRATIS - op dit nummer terecht met 
vragen en meldingen. Het meldpunt integreert de bestaande meldpunten, aanspreek-
punten en onthaalwerkingen van de vertrouwenscentra kindermishandeling (vK) en de 
centra algemeen welzijnswerk (CAw). Deze organisaties kunnen vertrouwen op heel 
wat expertise in partnergeweld, slachtofferhulp en ouderenmisbehandeling. 
het nummer 1712 voor alle vormen van geweld en misbruik 
- voor vragen en concrete meldingen
- voor vermoedens en feiten
- voor alle doelgroepen: kinderen, volwassenen en ouderen
- voor slachtoffers en daders
- voor intrafamiliaal en extrafamiliaal geweld
- voor een vervolgtraject binnen hulpverlening of binnen justitie

Autiwoonzorg vzw
Deze nieuwe vzw’s werden opgericht door ouders, vrienden, partners, familie, broers 
en zussen van normaalbegaafde personen met autisme om te werken aan een woon-
oplossing voor hen en vanzelfsprekend samen met hen, met een partnerschap met 
aanbieders van zorg en met mogelijke partners voor wonen. Inmiddels zijn er twee 
vzw’s: Autiwoonzorg Leuven en Autiwoonzorg Limburg. In de toekomst hopen ze ook 
in andere provincies van start te gaan. Naast het uitbouwen van woonprojecten op 
maat willen ze ook werk maken van ‘inloophuizen’ als een laagdrempelig en aangepast 
infopunt en ontmoetingsruimte voor personen met autisme en hun omgeving; een cen-
trum ter ondersteuning van professionele netwerken; een ruimte waar vorming wordt 
gegeven voor alle geïnteresseerden. In Leuven is er al zo’n ruimte in de gebouwen van 
RISO vlaams-Brabant, Eenmeilaan 2, 3010 Kessel Lo - nabij het station, met een open 
deur elke eerste maandag van de maand.

Extra plaatsen voor begeleiding 
kinderen/jongeren met NAH
Open Therapeuticum Leuven Jeugd (OTL) ontving recent de erkenning als Multifunc-
tioneel Centrum (MfC) voor kinderen en jongeren met een niet-aangeboren hersenlet-
sel of NAH. Deze erkenning resulteert in de verdubbeling van het aantal beschikbare 
plaatsen voor begeleidingstrajecten op maat van en voor deze kinderen en jongeren. 
OTL coördineert het groeipad van het kind/jongere; biedt intensieve persoonlijke be-
geleiding en mobiliseert het netwerk van betrokken diensten, hulpverleners en onder-
wijsinstanties. 

Meer info: 
Nog vragen? Op zoek naar hulp?
T. 078/15.03.00
Je wordt doorgeschakeld naar 
een CAW in je eigen provincie.
onthaal@caw.be

Meer info: 
Op 7 plaatsen in Vlaanderen 
bemannen medewerkers van vK en 
CAw een meldpunt: 1712. 
Via een doorschakelsysteem 
komt de beller terecht bij het meldpunt 
in zijn eigen regio.

Meer info: 
Roger De wachter 
bestuurder vzw Autiwoonzorg
info@autiwoonzorg.be
www.autiwoonzorg.be

Meer info: 
OTL
T. 016/23.69.96
info@opentherapeuticum.be
www.opentherapeuticum.be

nieuwtjes
uit de professionele sector

in een nieuw jasjein een nieuw jasje

17121712

Autiwoonzorg vzwAutiwoonzorg vzw

kinderen/jongeren met NAHkinderen/jongeren met NAH
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uit de professionele sector

In ons land zijn er om 
en bij de 400 patiënten-
verenigingen. Het idee 
dat een patiënt een rol 
te spelen heeft in 
het gezondheidsbeleid 
is echter lang niet overal 
aanvaard. Een rapport 
van de Koning Boude-
wijnstichting dat tot 
stand kwam met een 
belangrijke input van 
het Trefpunt Zelfhulp, 
probeert daar nu 
beweging in te krijgen. 

Sinds jaren doet de KBS inspanningen 
om de patiënten en de organisaties die 
hun belangen verdedigen, te laten er-
kennen als volwaardige partner in het 
gezondheidszorgbeleid, net als in onze 
buurlanden. Ook dit rapport wil daartoe 
bijdragen. Het kan een belangrijke bron 
van inspiratie zijn voor wie aanzetten en 
ideeën zoekt om patiënten inspraak te 
geven. De voorwaarde is dat men vooraf 
voldoende sensibiliseert, opleidt en de 
uitwisseling van ervaringen via netwer-
ken stimuleert zodat er een vruchtbare 
bodem ontstaat voor een echte partici-
patie van patiënten.

Het betrekken van de patiënt kan op 
verschillende manieren. In Engeland is 
er bijvoorbeeld een directe vertegen-
woordiging van burgers. wanneer het 
National Institute for Health and Clinical 
Excellence haar ‘klinische richtlijnen’ 
opstelt, luistert ze naar de aanbevelin-
gen van een panel dat bestaat uit ge-
wone burgers. Ook de zorginstellingen 
zelf kunnen luisteren naar de patiënt, net 
als de diensten voor de eerstelijnszorg. 

fINANCIERING

Het rapport bekijkt ook de fi nanciële 
kant. Inspraak heeft een prijs. En die 
komt bovenop de kosten die de vereni-
gingen maken om hun basisopdracht 
uit te voeren, namelijk informatie ver-
strekken, luisteren naar patiënten, hen 
begeleiden … Het rapport onderscheidt 
en vergelijkt verschillende vormen van 
fi nanciering. Eén daarvan is de gekruiste 
fi nanciering. Die bestaat er in dat men 
middelen put uit een gemengd fonds, 
gevoed door verschillende bronnen. Het 
rapport wil een hefboom zijn, de dialoog 
op gang brengen en de geesten laten rij-
pen. Met het oog op een breed politiek 
debat over de kwestie, heeft de Koning 
Boudewijnstichting een reeks ontmoe-
tingen met partijen uit de politiek en de 
gezondheidssector. Eens ons verjaar-
dagsfeest van 26 oktober 2012 achter 
de rug, zal het Trefpunt zelfhulp in sa-
menspraak met zelfhulpgroepen en pa-
tiëntenverenigingen, op zoek gaan naar 
kwaliteitscriteria voor verenigingen. Het 
lijkt ons immers best om daar zelf een 
degelijke aanzet voor te geven.

Eens ons verjaardagsfeest van 
26 oktober 2012 achter de rug, gaan we 
dieper in op het belang van dit rapport 
voor de zelfhulpgroepen door 
een interview in deze krant met 
Prof. Dr. Yvo Nuyens, voorzitter van 
de werkgroep ‘erkenning en fi nanciering 
van patiëntenverenigingen’ en 
stichter van het Trefpunt Zelfhulp. 
Ook zullen we dit najaar in samenspraak 
met zelfhulpgroepen en patiënten-
verenigingen, op zoek gaan naar 
kwaliteitscriteria voor verenigingen. 
Het lijkt ons immers best om daar zelf 
een degelijke aanzet voor te geven. 

Het rapport ‘Hefbomen voor 
een betere patiëntenparticipatie’ 
kan gratis worden gedownload: 
www.kbs-frb.be

uit Blikveld nr. 88
1ste trimester 2012
Koning Boudewijnstichting

geef patiënten 
een stem

Gebruikersverenigingen kunnen klach-
ten, opmerkingen en suggesties terug-
spelen naar de bevoegde diensten, met 
het oog op het verbeteren van de zorg-
kwaliteit.

PATIëNTENvERENIGINGEN

Andere aanbevelingen in het rapport 
hebben het over de rol van patiënten-
verenigingen. In veel gevallen zijn zij de 
aangewezen gesprekspartners. Dank-
zij hun ervaring kan men hen zowel bij 
operationele als strategische beslis-
singen betrekken. ze zijn ook in staat 
om de verantwoordelijken te helpen om 
delicate keuzes te maken, bijvoorbeeld 
wanneer het gaat over de terugbeta-
ling van bepaalde medicamenten of het 
uitbouwen van sommige zorgtrajecten. 
Maar die grote aanspreekbaarheid bete-
kent ook dat het geheel van patiënten-
verenigingen een structuur nodig heeft. 
Die structuur is er vandaag niet, omdat 
de verenigingen zich op informele wijze 
hebben ontwikkeld. Het rapport buigt 
zich daarom ook over de erkenningscri-
teria, zonder echter de dynamiek af te 
blokken die eigen is aan een patiënten-
vereniging. Een al te strenge reglemen-
tering valt te vermijden. wel is het vol-
gens het rapport, nuttig om een formele 
erkenningsprocedure uit te werken op 
verschillende niveaus en duidelijke kwa-
liteitscriteria te defi niëren.
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we slikken met zijn allen massaal an-
tidepressiva en ons zelfmoordcijfer is 
schrikwekkend hoog. Iedereen kent wel 
iemand die in behandeling is bij een psy-
choloog of een psychiater. verhalen over 
eetstoornissen en depressies zijn geen 
uitzondering meer. 

Psychische aandoe-
ningen worden verklaard 
aan de hand van een 
‘foutje in onze hersenen’ 
of een ‘tekort/teveel van 
een bepaald stofje’. 
Mensen grijpen steeds 
sneller naar een pilletje, 
terwijl er kwistig wordt 
gestrooid met labels 
zoals ASS, ADD, ADHD, 
OCS, BPD. 

wat is er aan de hand? Ligt dit aan de 
maatschappij waarin wij leven? Heb-
ben we vandaag te kampen met nieuwe 
problemen op het vlak van geestelijke 
gezondheid in vergelijking met pakweg  
25 jaar geleden? 

In Te Gek gaat Annick Ruyts op zoek 
naar antwoorden op deze vragen. ze 
reist doorheen ons hoofd en onze ma-
nier van kijken en leven. ze gaat langs bij 
psychiaters en psychologen die de vin-
ger aan de pols houden van ons gees-
telijke welzijn. ze vertelt over haar ont-
moetingen met mensen die ooit in hun 
leven de diagnose kregen van burn-out, 
borderline, gameverslaving, autisme, 
ADHD en schizofrenie, met kinderen uit 
vechtscheidingen en geïnterneerden. 

Een ongelooflijk  
boeiende reis doorheen 
het hedendaagse  
psychische landschap.

Meer info: 
Te Gek. Over de onrust in ons hoofd. 
Annick Ruyts 
van Halewyck, okt. 2011 
€ 19,95

Te Gek  
over de onrust in ons hoofd
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Het syndroom van  
Turner is bij de meeste 
mensen onbekend. 
Toch is het een van  
de meest voorkomende 
genetische aandoenin-
gen bij vrouwen:  
het komt bij 1 op  
2.500 meisjes voor. 
De oorzaak is een  
afwijking aan een  
geslachtschromosoom 
bij vrouwen 

Deze afwijking resulteert in een aantal  
lichamelijke afwijkingen. Ook de psy-
chologische ontwikkeling verloopt an-
ders. Naarmate Turnervrouwen ouder 
worden ontstaan me dische risico’s. 

vroeger werd alle informatie mondeling 
doorgegeven. Enkele jaren geleden ont-
stonden uit verschillende bronnen (zelf-
hulpgroep, zorgverleners) de eerste in-
formatieboekjes, maar die zijn ab soluut 
niet meer actueel. Uit onderzoek bleek 
dat de medische opvolging van Turner-
vrouwen vaak niet goed was. Ongeveer 
driekwart van de patiënten kreeg onvol-
doende zorg. Om dat te verbeteren was 
het stimuleren van zelfstandigheid bij 
jonge Turnermeisjes belangrijk. 

Naast goede informatie zijn ook interac-
tieve hulpmiddelen nodig om deze infor-
matie te verwerken en de Turnermeisjes 
tot zelfstandige partners in hun gezond-
heidszorg te laten evolueren. De plan-
ning van de zorg voor deze patiënten is 
erg ingewikkeld omdat veel verschillen-
de vakgebieden betrokken zijn. Hiertoe 
kan goede verslaggeving op papier pa-
tiënten en artsen ondersteuning bieden.

In een uniek samen-
werkingsproject  
met patiënten, artsen,  
kinderendocrinologen 
en psychologen werd 
recent dit bijzonder 
voorlichtingsmateriaal 
ontwikkeld onder  
de naam ‘Leven met het 
syndroom van Turner’. 

De informatie werd opgesplitst in apar-
te boekjes naargelang de leeftijdsfase  
(kinderen en hun ouders, tieners en jon-
ge vrouwen). Daarnaast is er het inter-
actief aspect: kinderen kunnen zelf hun 
groeicurve bijhouden en met behulp van 
een spreekbeurtpakket informatie geven 
aan klasgenootjes. Jonge vrouwen leren 
door het bijhouden van hun gegevens in 
een medisch paspoort om deel te ne-
men aan de zorg. 

Het infopakket besteedt veel aandacht 
aan het psychosociale aspect door 
enkele testen rond assertiviteit en aan-
vaarding. Het bevat praktische informa-
tie over omgaan met een dochter met 
Turner, omgaan met andere kinderen,  
het vinden van een partner, omgaan met 
infertiliteit. Dankzij dit infopakket leren 
Turnerpatiënten omgaan met Turner. 

infomap 

Leven met TurnerDe last 
v/h leven 

Toen zijn broer op 29 augustus 1994 een 
einde aan zijn leven maakte, zat Bart 
Demyttenaere met veel persoonlijke en 
ook meer algemene vragen. Hij ging op 
zoek naar antwoorden, met het boek ‘De 
last van het leven’ als resultaat. Deze 
bestseller uit 2000, die toen veel loven-
de pers kreeg, was aan een herwerkte 
en uitgebreide editie toe. 

Na de persoonlijke  
openingsbrief aan  
zijn overleden broer 
volgt Demyttenaere  
een nuchtere aanpak:  
hij geeft definities en 
cijfers en weerlegt  
allerlei hardnekkige  
misvattingen. 

Het boek bevat ook een exhaustief over-
zicht van bekende zelfmoordenaars uit 
de Lage Landen en van de jeugdlitera-
tuur die zelfmoord tot thema maakt. 
Daarnaast ging de auteur het gesprek 
aan met tal van nabestaanden. Hoe 
beklijvend en pijnlijk de getuigenissen 
soms ook zijn, ze bieden herkenbaar-
heid, raadgevingen en troost aan ieder-
een die in zijn leven met (de idee aan) 
zelfmoord wordt geconfronteerd. ‘De 
last van het leven’ is een boek dat la-
cunes in de informatie over zelfmoord 
opvult. De neerslag van internationale 
rapporten én persoonlijke gesprek-
ken komen aan bod, waardoor het een 
genuanceerd en informatief boek over 
zelfmoord is geworden. Met adressen 
en telefoonnummers van alle initiatieven 
die zich met preventie en hulpverlening 
bezighouden. 

Meer info: 
De last van het leven. 
Bart Demyttenaere 
van Halewyck, jan. 2012 
€ 19,95

Meer info:
De infomap is bestemd voor  

leden van de zelfhulpgroep  
Turnerkontakt,  

ook niet-leden kunnen die  
bekomen mits motivatie.

De map wordt gratis verstrekt. 
Portkosten bedragen e 7,20.

Te bestellen bij Rob Demeester
Heygemstraat 63

1700 Sint-Martens-Bodegem
T. 02/569.52.59

rob-demeester@scarlet.be
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Iemand die de diagnose kanker te ho-
ren krijgt, wordt vaak overstelpt met veel 
vragen en onzekerheden. Met medische 
vragen kan de patiënt altijd terecht bij de 
behandelend arts, maar wat met de rest: 
emotioneel en psychisch, sociaal en fi -
nancieel? Heel veel organisaties bieden 
extra ondersteuning aan, maar zijn niet 
altijd even bekend bij de doelgroep. 
Daarom ontwikkelde de Limburgse Kan-
kerkoepel samen met de Limburgse 
logo’s en de Provinciale Dienst Gezond-
heid deze verwijsgids, wel beperkt tot 
de provincie Limburg. 

Meer info:
Gratis exemplaren te bestellen bij: 
Limburgs Gezondheidsoverleg 
Sara Baptist 
T. 011/23.82.38
logolimburg@limburg.be
download mogelijk via 
www.kankerinlimburg.be

Verwijsgids 

Zorgaanbod en 
hulpmiddelen 
voor mensen met 
kanker & hun naasten, 
in Limburg.

Met medische vragen 
kan de patiënt altijd 
terecht bij de behande-
lend arts, maar wat met 
de rest: emotioneel 
en psychisch, sociaal 
en fi nancieel? 
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Ook artsen kregen een belangrijke 
boodschap mee van de Stichting te-
gen Kanker: sta open voor de mogelijke 
voordelen van niet-klassieke behan-
delingen. Bij correct gebruik zijn die er. 
vele mensen gebruiken niet-klassieke 
behandelingen en voelen zich daar be-
ter door. Snoer hen zeker niet de mond 
met scepsis of misprijzen, maar vraag 
ernaar, licht hen in, praat erover!

Meer info:
Download conferentieboek 
in pdf-formaat mogelijk via: 
http://www.cancer.be/
images/over-kanker/behandeling/
conferentieboek.pdf

Niet praten over 
niet-klassieke 
behandelingen kan 
kankerbehandeling 
schaden!

Centrale boodschap van de infodag van 
de Stichting tegen Kanker op vrijdag 
9 december 2011 was: vervang in geen 
geval uw klassieke behandeling door 
een niet-klassieke. Deze laatste heb-
ben geen enkel bewezen positief effect 
op de genezingskansen en overleving. 
volgt u naast een klassieke behandeling 
tegen kanker ook nog een niet-klassieke 
zoals homeopathie, fytotherapie, voe-
dingssuplementen of zelfs relaxatietech-
nieken, yoga of mindfulness? Dat kan 
zijn nut hebben voor uw levenskwaliteit, 
maar het is bijzonder belangrijk dat uw 
oncoloog en andere behandelende art-
sen hiervan op de hoogte zijn. Het ‘baat 
het niet, dan schaadt het niet’-principe 
is hier niet van toepassing. 

Sommige stoffen,
zelfs al gaat het om 
‘banale’ voedings-
supplementen en 
vitaminepreparaten, 
doen afbreuk aan 
chemotherapie, 
andere veroorzaken 
een ongewenste 
wisselwerking of zijn 
kwakzalverij. 

Intimiteit en seksualiteit kunnen psy-
chisch welbevinden en verbondenheid 
versterken. wij zijn ons ervan bewust 
dat zeker vlak na de diagnose mensen 
met kanker allicht andere prioriteiten 
hebben dan hun seksualiteit. Maar de 
wereldgezondheidsorganisatie noemt 
seksualiteit niet zomaar ‘een centraal 
aspect van het menselijk bestaan’. 

Ook mensen met 
kanker hebben hun 
verlangens inzake 
seksualiteit. Daarom 
deze brochure. 

Meer info:
De infofolder voor hulpverleners 
en de brochure voor 
mensen met kanker en hun partner 
zijn verkrijgbaar via 
logolimburg@limburg.be
T. 011/23.82.32
online raadplegen via 
www.limburgsekankerkoepel.be 

Niet-klassieke 
behandelingen & kanker
Conferentieboek en standpunt 
Stichting tegen Kanker. 

Kanker & 
seksualiteit
Brochure en folder.
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PARTNERRELATIE 
Ik was slachtoffer van ontrouw, onres-
pectvolle behandeling en manipulaties ... 
en besloot na lange tijd, waarbij de em-
mer overliep na geweld, mijn partner te 
verlaten. De pijn is soms nog groot, de 
emoties laaien nog regelmatig hoog op, 
er is nog veel binnenin dat ik nog niet 
kan plaatsen ... Een zelfhulpgroep hier-
voor is er momenteel niet en bij mijn we-
ten ook (nog) geen blog. zo blijven wij in 
de kou staan, dat kan toch niet, wetend 
dat zoveel mensen in hetzelfde schuitje 
zitten! Ik zoek ‘lotgenoten’, wij kunnen 
elkaar zeker helpen! 
Contact via klaproos@live.be

MAAGLAST/MAAGzUUR 
Ik ben 47 jaar en ik zoek lotgenotencon-
tact betreffende het onderstaand maag-
probleem.
In januari 2010 liet ik een gastroscopie 
uitvoeren voor refluxoesofagitis graad 
B. Met medicatie is dit intussen gene-
zen. In augustus en september 2011 liet 
ik opnieuw een gastroscopie uitvoeren, 
gevolgd door een 24u pH meting en 
slokdarm manometrie. Uit deze onder-
zoeken bleek dat er geen specifieke af-
wijking is. Er is een ontregelde werking 
van de maag. Niettegenstaande ik me-
dicatie neem en specifieke voeding, heb 
ik nog steeds maaglast (o.a. ongemak, 
zuuroprispingen, ...). 
Ik wil mij verder informeren, informatie 
en gedachten wisselen. Graag zou ik 
in contact komen met mensen met het-
zelfde probleem. Alvast bedankt voor 
uw reactie via mail. 
ingridenkoen.rs@telenet.be

>> publicaties

Stress is eigen aan onze westerse wereld en een beetje kan gezond zijn – maar waar 
ligt de grens? wie ‘begaan’ is met de medemens moet weten tot waar zijn eigen 
grenzen reiken. ‘In balans’ zijn, is het streven naar een evenwicht tussen draaglast 
en draagkracht. 

Met heel herkenbare voorbeelden reikt de auteur 
kapstokken aan om te leren mild te zijn voor jezelf, 
je eigen grenzen te leren kennen, gevoeliger te 
worden voor de ‘sprankelmomenten’ in je leven. 

Het boekje gaat over aandacht geven aan jezelf en over voorwaarden, het broze 
evenwicht, de valkuilen en de kleine dagdagelijkse aandachtspunten die je energie 
opnieuw doen stromen. Het belooft geen wonderen maar wil een gids zijn voor het 
bewandelen van andere paden dan de huidige, of om te bemoedigen tout-court. Het 
boek motiveert en laat je zien dat je meer dan de moeite waard bent. Een aanrader!
Dit is het tweede boekje in de reeks ‘Gezond Leven’ – een gezamenlijke uitgave van 
het wit-Gele Kruis en Decom. De auteur Els De Rijck is van opleiding geneesheer-
hygiënist in de jeugdgezondheidszorg en is gefascineerd door alles wat preventie, 
welbevinden en zelfzorg aanbelangt. 

Meer info:
waar wacht je op? 
Omgaan met stress en streven naar balans.
Els De Rijck
€ 9,95 (inclusief verzending)
T. 02/739.35.72
hilde.de.groef@vlaanderen.wgk.be
witgelekruis.be/decom.be

Waar wacht je op ?
Omgaan met stress  
en streven naar balans. 
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Daar komen 
de zomermaanden! 
Verenigingen die 
een trip willen plannen 
kunnen inspiratie vinden 
op volgende sites:

www.pasar.be
Pasar – het vroegere vakantiegenoe-
gens - gaat voluit voor recreatie en va-
kantie dichtbij. Gezellige en interessante 
uitstapjes, wandelingen, fi etstochten en 
bezoeken zonder vele honderden kilo-
meters te moeten rijden. Je kan kiezen 
om een uitstap op eigen houtje uit te 
stippelen of om deel te nemen aan een 
van de 3000 activiteiten die de Pasar-
afdelingen jaarlijks organiseren.

www.uitinvlaanderen.be
UiTinvlaanderen.be is een initiatief van 
de vlaamse minister van Cultuur en 
werd ontwikkeld door CultuurNet vlaan-
deren. Op UiTinvlaanderen.be (voor-
heen cultuurweb.be) kan je terecht voor 
de meest volledige cultuur- en vrijetijds-
agenda voor vlaanderen en Brussel.

www.dagtripsgroepen.be
daguitstappen voor groepen in west-
vlaanderen. Je vindt er als reisverant-
woordelijke van jouw vereniging of 
groep wel 101 tips voor trips in de 4 
regio’s van west-vlaanderen. De Kust, 
het Brugse Ommeland, de Leiestreek en 
de westhoek.

www.jeka.be
JEKA staat voor sociaal toerisme: su-
pervoordelige groepsreizen voor jonge-
ren en verenigingen met actie, cultuur en 
avontuur in het buitenland. 

www.toegankelijkreizen.be
Het Infopunt Toegankelijk Reizen is 
een dienst van Toerisme vlaanderen, 
gegroeid uit een samenwerking met 
verschillende organisaties en diensten 
van en voor mensen met een handicap. 
Opdracht van het Infopunt is de ontbre-
kende informatie over reizen met een 
handicap aanvullen.
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Met dit boek tracht de vzw Ruggensteun lotgenoten een hart on-
der de riem te steken en tegelijkertijd mensen bewust te maken 
hoe iemand plots in een andere wereld terechtkomt door de pijn.
Dit boek telt 232 pagina’s met 30 verhalen van rugpatiënten. 

Aansluitend op de verhalen staat 
een interview met Luc Appermont die 
zelf rugklachten heeft en enkele tips 
geeft hoe hij daar mee omgaat.

Meer info:
‘Pijn, je hoort nu bij mij’. 
verhalen van rugpatiënten. 
Oorzaken en behandelingen.
vzw Ruggensteun, Theo verbeke
T. 0476/48.96.08
theo.verbeke@telenet.be
Dit boek is te verkrijgen in 
de boekhandel voor € 19,50 
of kan rechtstreeks bij 
Ruggensteun vzw besteld worden 
aan € 19,50 (verzending inbegrepen). 
voor € 25 wordt men lid 
van de vereniging tot eind 2012 
en krijgt men het boek cadeau. 

je hoort nu bij mij ’. 
Verhalen van rugpatiënten. 
Oorzaken & behandelingen.
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zat. 8 sept. 2012
Symposium lymfklierkanker
Het Pand - Gent 

zat. 22 sept. 2012
infonamiddag sociale voorzieningen 
voor borstkankerpatiënten 
Jan Yperman ziekenhuis - ieper 

zat. 24 nov. 2012
infonamiddag hormonale therapie  
bij borstkankerpatiënten 
Jan Yperman ziekenhuis - ieper 

vrij. 26 okt. 2012
30-jarig bestaan Trefpunt Zelfhulp  
faculteit Sociale Wetenschappen  
aan de KU Leuven

SyMPOSIUM LyMfKLIERKANKER 
‘OMTRENT LyMfOMEN’
Op zaterdag 8 september organiseert 
de Patiëntenvereniging Hodgkin en 
non-Hodgkin lymfomen west- en Oost-
vlaanderen haar tweejaarlijks sympo-
sium in Het Pand te Gent. Tijdens dit 
symposium wordt uitgebreid ingegaan 
op het ziektebeeld, de behandeling, de 
nevenwerkingen van de behandeling 
en het verbeteren van de levenskwali-
teit eens in remissie. Deelname: leden 
€ 20, niet-leden € 25 (met wandelbuf-
fet), enkel bijwonen spreekbeurten € 10. 
Inschrijven tegen uiterlijk 1 september. 

Meer info:
Chantal Denblijden
T. 059/23.85.65
f. idem
hodgkinzelfhulp.wvl@pandora.be

vIERING 30 JAAR 
TREfPUNT zELfHULP
Op vrijdag 26 oktober vieren we het 
30-jarig bestaan van ons centrum. Het 
feest vindt plaats op de campus van de 
faculteit Sociale wetenschappen aan 
de KU Leuven. Bedoeling is de meer-
waarde van zelfhulpdynamiek en lotge-
notencontact in de kijker te plaatsen. 
Noteer nu al de datum. Een uitnodiging 
met het volledige programma ontvangt  
u binnenkort per e-mail. 

INfORMATIENAMIDDAGEN  
vOOR BORSTKANKERPATIëNTEN
De zelfhulpgroep voor vrouwen en 
mannen met borstkanker ‘Leven zoals 
voorheen’ organiseert regelmatig info-
momenten op verschillende locaties. De 
afdeling Ieper-Poperinge organiseert  in 
die zin op zaterdag 22 september een 
info namiddag over sociale voorzienin-
gen voor borstkankerpatiënten en op 
zaterdag 24 november een info-namid-
dag over hormonale therapie. Locatie: 
Jan yperman ziekenhuis te Ieper, van 14 
tot 16 uur.

Meer info:
Magda Rubben
T. 057/33.39.62
magdarubben@hotmail.com 
levenzoalsvoorheen.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 september 2012. Graag uw bijdragen of mededelingen vóór 10 augustus 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
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