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andere een opluchting. Het is bekend 
dat een dramatische gebeurtenis voor 
sommige mensen zelfs een positief 
keerpunt in hun leven kan zijn. Een ne-
gatieve ervaring hoeft zeker niet altijd 
een blijvende catastrofe te zijn. 

Een tijdje geleden interviewde de krant 
De standaard paul graf, voorzitter van 
de antwerpse Vereniging voor gelaryn-
gectomeerden. Hij heeft ten gevolge van 
keelkanker geen strottenhoofd en dus 
ook geen stem meer. Hij ervaart echter 
meer levenskwaliteit na de diagnose en 
behandeling dan ervoor:
 
‘In vele opzichten is mijn leven mooier 
dan voorheen. Mijn vrouw en ik zijn nog 
dichter naar elkaar gegroeid. Vroeger 
was ik altijd maar aan het werk. Nu ge-
niet ik meer van de mooie dingen: van 
kunst en muziek, van een mooie foto, 
van iemand die goed kan zingen.’ 

(DS, 7-8 juli 2012, p21-22)

Het leven verloopt zelden rimpelloos, 
maar met afwisselende hoogtes en 
laagtes. periodes van rust, onbezorgd-
heid en tevredenheid worden nu en dan 
verstoord door onverwachte gebeurte-
nissen. Dat kan gaan van kleine onge-
makken en ergernissen tot zeer ingrij-
pende gebeurtenissen zoals een ziekte, 
het verlies van een geliefd iemand, angst 
en verdriet. aanvankelijk dachten we-
tenschappers dat deze kleine en grote 
gebeurtenissen op iedereen hetzelfde 
effect hadden, maar al snel bleek dat 
helemaal niet het geval te zijn. Veel heeft 
te maken met de manier waarop men 
een gebeurtenis ervaart en beoordeelt.  
Zo kan een scheiding voor de ene mens 
een tragische gebeurtenis zijn, voor de 

OMgaan MEt MOEILIJkHEDEn, 
VOOr IEDErEEn anDErs

Hoe mensen reageren op de problemen 
waarmee ze worden geconfronteerd, 
hangt sterk af van de aard en de ernst 
van het probleem en de situatie waarin 
men zich bevindt. sommige mensen 
blijken beter het hoofd te kunnen bieden 
aan moeilijkheden dan anderen. 
Wetenschappers zijn er nog niet 
helemaal uit of dit nu een aange-
boren talent is of niet. De neiging 
om positief of negatief in het le-
ven te staan is een basishouding 
die in je persoonlijkheid veran-
kerd zit, maar waar je wel kan 
aan werken.   
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Zelfhulpgroepen: 
een leerschool voor  
copingstrategieën

Niets is beter voor 
de ziel dan droefenis 
te verzachten.

Uit het Frans: 
Rien n’est meilleur à l’âme, que de faire 
une âme moins triste.

Bron:  Sagesse (1881) 
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Mensen reageren 
op een eigen, unieke 
wijze op de moeilijk-
heden van het leven. 
Dit wordt in de vaklitera-
tuur ‘coping’ genoemd: 
de manier waarop 
mensen strategieën 
ontwikkelen om het 
hoofd te bieden aan 
wat hen overkomt. 

Vooral in stressonderzoek neemt coping 
een belangrijke plaats in. Zo blijkt bij-
voorbeeld dat langdurige stress of aan-
slepende moeilijkheden kan leiden tot 
lichamelijke en psychische problemen. 
Maar evengoed zijn er mensen die er 
goed in slagen het hoofd te bieden aan 
heel wat psychische druk. 

Veel heeft te maken met de bril waardoor 
men naar de gebeurtenissen kijkt, hoe 
men ze ervaart en wat men er tenslotte 
mee doet. Dat is natuurlijk allemaal erg 
persoonsgebonden. 

Een mens maakt bij wijze van spreken 
een bliksemsnelle scan van wat zich op 
een bepaald ogenblik voordoet: wat ge-
beurt er en wat betekent dit voor mij? 

Vervolgens reageert men:
- met een beleving (bijvoorbeeld angst, 

verdriet, onmacht, kwaadheid), 
- met een gedrag ( bijvoorbeeld weglo-

pen, wenen, stampvoeten, vloeken) en 
- met een oplossing (bijvoorbeeld infor-

matie zoeken, afl eiding zoeken, con-

frontaties vermijden, ervaringen delen, 
zich laten gaan, ... ). 

Zo tracht men het probleem op te los-
sen of zich aan te passen aan de nieuwe 
omstandigheden. 

niet iedere oplossing is echter effectief: 
afl eiding en vergetelheid zoeken in al-
cohol verdrijft de problemen misschien 
tijdelijk naar de achtergrond, maar lost 
ze uiteraard niet op. Integendeel, op ter-
mijn heeft men er een (alcohol)probleem 
bij. In de literatuur wordt dit omschreven 
als inadequate of niet effectieve coping: 
het verbetert de situatie niet, het lost het 
probleem niet op. andere voorbeelden 
van weinig doeltreffende coping zijn on-
der meer de problemen doelbewust uit 
de weg gaan, het ontkennen van moei-
lijkheden, hulp weigeren, zich isoleren 
van de anderen of zich wentelen in een 
slachtofferrol. 

copinggedrag dat wel leidt tot gewens-
te effecten wordt adequate en effectieve 
coping genoemd. Enkele voorbeelden: 
door ervaringen te delen met anderen 
voelt men zich minder eenzaam, meer 
gesteund en geholpen, de zoektocht 
naar en het vinden van goede informa-
tie kan leiden tot preventie van gezond-
heidsklachten, een gezondere levensstijl 
en meer welzijn en gezondheid. goede 
voorbeelden van anderen kunnen bo-
vendien inspirerend werken en lotgeno-
tencontact helpt vaak de eigen situatie 
te relativeren en te nuanceren. 

uit onderzoek blijkt dat mensen met een 
effectieve copingstrategie zelfs een ho-
gere pijngrens hebben: ze ervaren pijn 
minder snel als onhoudbaar en bij een 
operatie hoeft er minder morfi ne te wor-
den toegediend.

Zelfhulpgroepen: 
een leerschool voor  
copingstrategieën

DE IDEaLE aanpak?

Er bestaan tal van zelfhulpboeken en 
websites boordevol tips voor een ge-
lukkiger en meer vervuld leven ( bv ‘the 
World Book of Happiness’, ‘De geluks-
coach’, ‘fit in je hoofd’, … ) maar hun 
omvang alleen al maakt duidelijk dat er 
geen waterdicht draaiboek bestaat met 
een beproefd stappenplan voor moei-
lijke situaties. En het is ook niet steeds 
eenvoudig om al deze tips zomaar in de 
praktijk om te zetten. Het is niet mogelijk 
vooraf een norm te stellen over wat wel 
en wat niet doeltreffend zal zijn in het 
omgaan met onverwachte situaties. al-
les is sterk situatie -en persoonsgebon-
den. Zo zal de diagnose van een ernsti-
ge ziekte door iedereen anders worden 
ervaren, afhankelijk van verschillende 
factoren. komt de diagnose plots of had 
men een vermoeden? Is men vertrouwd 
met de aandoening (familiaal voorko-
men) of helemaal niet? Welke ervaringen 
heeft men met de ziekte? Heeft men ver-
trouwen in de beschikbare zorg? Is men 
positief of eerder negatief ingesteld, een 
vechter of angsthaas? kent men men-
sen in een vergelijkbare situatie? Hoe 
goed is men omringd met aandacht, 
liefde en zorg? 

Naargelang de situatie, 
de omstandigheden 
en onze persoonlijkheid 
heeft ieder van ons 
zijn eigen voorkeur om 
problemen het hoofd 
te bieden.

Onderzoek wijst uit dat de manier 
waarop men met ziekte omgaat een 
grote rol speelt in het ziekteverloop. 
De ingesteldheid maakt de ziekte meer 
of minder hanteerbaar en bevordert of 
belemmert het herstel. niet alleen hoe 
men omgaat met de ziekte maar ook het 
bestaan van een stevig sociaal netwerk 
(familie, vrienden, collega’s) beïnvloedt 
in hoge mate de ziekte en het herstel. 
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hoewel vaak erg verschillend,  
vallen copingstrategieën  
toch ruwweg onder te brengen  
in vier grote categorieën: 

1. Probleem- of situatiegericht. Hoe 
kan ik het probleem of de situatie be-
naderen? Onder ogen zien, ontken-
nen, actief aanpakken, doen verdwij-
nen, niets doen?

2. Emotiegericht. Hoe kan ik er anders 
naar kijken, anders ervaren en bele-
ven? Een uitdaging, aanvaarding, be-
rusting, dramatisering?  

3. Reductiegericht. Hoe kan ik spannin-
gen, invloeden van buitenaf en pijn-
lijke gevoelens verzachten? (Bijvoor-
beeld medicatie, roken, drinken ... )

4. Expressiegericht. Hoe kan ik uiten 
wat er in me omgaat? Me laten gaan, 
afreageren, agressie, depressie?

De utrechtse Coping lijst (uCl) 
maakt van deze categorieën  
nog een onderverdeling in zeven  
verschillende schalen die ongetwij-
feld veel herkenbaarheid bieden. 

1. Actief benaderen. In dit geval bekijk 
je de situatie van alle kanten, je zet de 
zaken op een rijtje, maakt een balans 
op van pro’s en contra’s. Je gaat na 
op welke manier het probleem kan 
opgelost worden en je gaat er vol ver-
trouwen mee aan de slag.

2. Palliatieve reactie. Dit is een aflei-
dende of een verzachtende reactie. Je 
zoekt afleiding om niet voortdurend 
aan het probleem te moeten denken 
of er je op te focussen. Je zoekt ma-
nieren om je beter te voelen, ook al is 
het maar van korte duur. Dat kan gaan 
van relaxatie en ontspanning zoeken 
tot medicatie, roken en drinken.

3. Vermijden. Je omzeilt de probleem-
situatie door confrontaties te vermij-
den. Je praat er niet over, je duwt het 
weg, laat de zaken op zijn beloop of 
je wacht gewoon af wat er verder zal 
gebeuren.

4. Sociaal gedrag. Je zoekt troost en 
begrip bij anderen, je deelt je zorgen 
met anderen, je vertelt je verhaal en 
vraagt hulp en advies aan anderen. 

5. Passiviteit. Je voelt je weggeblazen 
en je laat je meeslepen in een nega-
tieve spiraal. Je trekt je terug, vermijdt 
contacten met anderen en je lijkt als 
verlamd om iets aan je situatie te 
veranderen. Je piekert veel, schuld-
gevoelens steken de kop op en een 
depressie ligt op de loer.

6. Expressie van emoties. Hier laat je je 
gevoelens de vrije loop: verdriet, woe-
de, angst en onmacht worden geuit, je 
laat je gaan.

7. Geruststellende en troostende ge-
dachten. Je overtuigt jezelf dat alles 
goed komt, je probeert positief te 
denken, je trekt je op aan goede voor-
beelden en relativeert je eigen situatie. 

Naargelang de persoon-
lijkheid zal men gemak-
kelijker een aansluitende  
copingsstijl hanteren.  

Hoe mensen met problemen omgaan 
is natuurlijk niet in zeven stijlen uit te 
drukken. De werkelijkheid is veel ge-
nuanceerder en naargelang de situatie 
kunnen verschillende stijlen zelfs samen 
voorkomen. De ene copingstijl is niet 
beter of slechter dan de andere. Vaak 
worden deze stijlen ook door een en 
dezelfde persoon door elkaar gebruikt. 
In iedere moeilijke situatie kan een an-
der copingmechanisme het meest doel-
treffend zijn. Meestal wordt de actieve 
aanpak en de sociale steun als meest 
heilzaam ervaren. Maar in sommige si-
tuaties zoals bijvoorbeeld het verlies van 
een geliefde of de diagnose van een on-
geneeslijke ziekte kan dit juist voor meer 
stress zorgen omdat men de situatie op 
geen enkele manier kan veranderen. 
Ontkennen en vermijden beschouwt 
men algemeen als minder doeltreffend, 
maar soms kan dit ook louterend zijn, 
bijvoorbeeld bij de diagnose van een le-
vensbedreigende aandoening. Ontken-
nen kan dan tijdelijk een soort mentale 
rust inbouwen, waardoor men zich beter 
kan voorbereiden op wat komen gaat. 

Extraverte mensen zullen bijvoorbeeld 
gemakkelijker sociale steun zoeken én 
toelaten dan meer teruggetrokken ty-
pes. Mannen hebben een voorkeur voor 
cognitieve strategieën, vrouwen reage-
ren meer met geruststellende gedach-
ten en een passief reactiepatroon. Lager 
opgeleide mensen scoren iets lager op 
actief benaderen en sociale steun zoe-
ken en oudere mensen lijken hun proble-
men eerder cognitief in plaats van actief 
te benaderen.  

ZELfHuLpgrOEpEn: 
EEn OnuItputtELIJkE BrOn 
Van HuLp BIJ  
cOpIngstratEgIEën

De eerder aangehaalde copingstrategie-
en vinden we bijna allemaal terug in het 
hulpaanbod van zelfhulpgroepen. aan-
kloppen bij of actief deelnemen aan een 
zelfhulpgroep lijkt dus een uitstekende 
manier te zijn om leren om te gaan met 
moeilijke en pijnlijke situaties. 

Mensen die zich naar een zelfhulp-
groep richten zijn vooral op zoek naar 
informatie en lotgenotencontact. Deze 
zoektocht naar informatie is een mooie 
illustratie van ‘een actieve benadering’ 
van het probleem, zoals in de ucL werd 
weergegeven. Ook het behartigen van 
de belangen van de leden en het meer-
werken aan wetenschappelijk onder-
zoek zijn vormen van een actieve en ra-
tionele aanpak waar mensen zich vaak 
erg door geholpen voelen. 

Lotgenotencontact, een ander aspect 
van het zelfhulpaanbod, verwijst naar de  
nood aan en het zoeken naar ‘sociaal 
contact’, onderlinge steun en het delen 
van ervaringen. 

De hoop en de wens  
om mensen te ontmoe-
ten in een vergelijkbare 
situatie, met hen  
te praten, te luisteren  
en te leren van hun  
ervaringen.  
Dit is voor velen dé 
belangrijkste reden om 
naar een zelfhulpgroep 
toe te stappen. 

tijdens gespreksbijeenkomsten en ver-
schillende andere vormen van lotgeno-
tencontact krijgen mensen de kans hun 
hart te luchten en emoties te uiten zon-
der veroordeeld of beoordeeld te wor-
den. Lotgenoten herkennen en erkennen 
gevoelens van kwaadheid, verdriet, on-
macht en laten deze ook toe. Zowel de 
sociale steun als de kans om emoties te 
uiten in een zelfhulpgroep helpt mensen 
daadwerkelijk op een constructieve ma-
nier hun problemen aan te pakken. 
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In een zelfhulpgroep is er ook aandacht 
voor de nood aan geruststellende ge-
dachten: het is een hart onder de riem 
om vast te stellen hoe mensen er in sla-
gen, ondanks ziekte, pijn en tegenslag, 
om toch een boeiend en rijk gevuld le-
ven uit te bouwen. Dat is vaak een ge-
ruststelling en een bron van moed en 
hoop voor mensen die recent met een 
ingrijpend probleem werden geconfron-
teerd. 

In een zelfhulpgroep wordt sterk inge-
zoomd op problemen waar mensen mee 
worden geconfronteerd en hoe men er 
kan leren mee omgaan. Mensen die de 
confrontatie liever vermijden zullen zich 
dan ook niet zo gemakkelijk tot een zelf-
hulpgroep richten. De groep is echter 
steeds laagdrempelig, zeer open en toe-
gankelijk voor wie op een later moment 
die stap toch wil en kan zetten.  

tenslotte doen groepen vaak inspannin-
gen om wat lucht en licht in hun activitei-
ten te brengen: een etentje, een uitstap, 
een bezoek aan een bedrijf of museum, 
wat humor ... Het zijn voorbeelden van 
ontspanningsactiviteiten, het bieden van 
ademruimte, wat afl eiding en verzach-
ting. En ook dat is een manier om met 
onwelzijn om te gaan.

BEsLuIt

Hoe mensen het hoofd bieden aan wat 
hen overkomt is zeer persoonsgebon-
den, afhankelijk van de situatie en van 
de omgeving. Onderzoek wijst uit dat 
heel wat mensen gebaat zijn met:
- een actieve benadering van hun pro-

blemen (informatie zoeken en vinden, 
contact zoeken met mensen in een 
vergelijkbare situatie ... )

- een fl inke portie sociale steun (proble-
men en ervaringen delen met anderen, 
lotgenotencontact ... ), 

- zich kunnen uiten (het eigen verhaal 
vertellen, luisteren naar anderen ... ) en 

- gerust gesteld worden (goede voor-
beelden van anderen, positieve inge-
steldheid).

  
Zelfhulpgroepen komen met hun aan-
bod van activiteiten en hulp tegemoet 
aan deze noden en zijn daardoor een 
belangrijke hulp in het leren omgaan 
met ziekte en handicap, pijn, verdriet en 
verlies. 

Mensen die de stap naar een vereniging 
moeilijk kunnen of willen zetten, kunnen 
ook op andere manieren van het hulp-
aanbod van groepen gebruik maken. 
grasduinen op hun website, inschrijven 
op een nieuwsbrief of deelnemen aan 
een studiedag kan evengoed bijdragen 
tot meer inzicht, welzijn en gezondheid. 

annemie Vandermeulen

Viert u op 
26 okt. 2012 
ook mee? 

Samen 
ontrafelen we 
het geheim 
van zelfhulp-
dynamiek!

Uit het Duits: 
Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber 
wir haben nicht alle den gleichen Horizont.

Konrad Adenauer, Duits politicus 1876-1967 

Meer info:
Er bestaat veel wetenschappelijk onderzoek en literatuur rond 
copingstijlen, mechanismen en indelingen, te veel om hier te 
vermelden. Zo zijn er naast de ‘Utrechtste Copinglijst’ (UCL) nog 
andere indelingen zoals bijvoorbeeld de ‘Vragenlijst aangaande 
Coping met Specifi eke Situaties of Symptomen’ (VACSS) en de 
‘Ways of Coping Checklist’ (WCCL). De afdeling psycho diagnostiek 
van de KU Leuven ontwikkelde ook een Leuvense Copinglijst (LCL). 
Wie graag meer wil weten over onderzoek en literatuur rond 
copingmechanismen kan zich wenden tot het Trefpunt Zelfhulp. 

> vervolg p. 3

We leven allen onder 
dezelfde hemel, 
maar we hebben niet 
allen dezelfde horizon.
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Dit jaar bestaat 
Trefpunt Zelfhulp vzw, 
als informatie- en onder-
steuningscentrum voor 
en over zelfhulpgroepen 
in Vlaanderen, 30 jaar. 
Dat willen we vieren! 

Het gaat over belangeloze inzet van 
mensen, solidariteit en verbondenheid, 
positief in het leven staan, therapie-
trouw, meer aandacht voor pre ventie in 
de zorg, minder eenzaamheid, minder 
onnodig gebruik van zorg, betere com-
municatie en zelfs minder taboes en 
meer tolerantie.

Met vertegenwoordigers van zelfhulp-
groepen, welzijns- en gezondheidswer-
kers, beleidsmakers en onderzoekers 
vieren we die dag het feest van 30 jaar 
trefpunt Zelfhulp vzw. tijdens bege-
leide groepsgesprekken gaan we na 
welke accenten we als ondersteunings-
centrum in de toekomst best leggen.
Om de dag feestelijk af te sluiten, 
reikt de academische overheid van de 
ku Leuven via de bevoegde minister 
Jo Vandeurzen, een facultair eredocto-
raat uit aan alle Vlaamse zelfhulpgroe-
pen. als blijk van waardering, onthult de 
decaan van de faculteit sociale Weten-
schappen een symbolisch kunstwerk.

LOCATIE
auditorium Max Weber

faculteit sociale Wetenschappen 
ku Leuven

parkstraat 51, 3000 Leuven

WANNEER
Vrijdag 26 oktober 2012

INSCHRIJVEN 
via www.zelfhulp.be of 016 23 65 07

aantal plaatsen is beperkt.

DEELNEMERSBIJDRAGE
€ 20 incl. publicatie, lunch, receptie 

rek.nr. BE47 4317 1609 4180
vóór 1 oktober 2012

zelfhulpdynamiek
een (te) goed 
bewaard geheim ?
26 okt. 2012

10.00 u Onthaal 

10.30 u Welkom en inleiding
 prof. dr. koen Matthijs, Voorzitter van trefpunt Zelfhulp vzw  

10.40 u 1982: waarom trefpunt zelfhulp oprichten?
 em. prof. dr. Yvo nuyens, oprichter van trefpunt Zelfhulp, 
 voormalig programmadirecteur Wereldgezondheidsorganisatie  

10.50 u trefpunt zelfhulp: terugblik, heden en toekomst
 annemie Vandermeulen en peter gielen, 
 stafmedewerkers trefpunt Zelfhulp  

11.15 u Sleutels voor een zorgzame samenleving:
 - sociale steun - em. prof. dr. Manu keirse 
 - Informatie - dr. Jan Bleyen 
 - Belangenverdediging en participatie - mevr. Ilse Weeghmans 

12.00 u zelfhulpgroepen hebben het allemaal.
 drs. Jozefi en godemont  

12.30 u lunch  

13.45 u Wat kunnen we voor u betekenen? 
 groepsgesprek met zelfhulpgroepen, patiëntenverenigingen 
 en gezondheidswerkers over nieuwe noden.  

15.15 u Intermezzo 
 Wat als ... er geen zelfhulpgroepen bestonden?  

15.30 u Muzikale opluistering 
 door annelies Dille en greet steeman  

15.40 u uitreiking facultair eredoctoraat
 - Laudatio door de voorzitter van trefpunt Zelfhulp, 
  prof. dr. k. Matthijs 
 - uitreiking eredoctoraat door een vertegenwoordiger 
  van de academische overheid van de ku Leuven aan 
  minister Jo Vandeurzen 
 - Overhandiging van het eredoctoraat aan alle vertegenwoordigers 
  van de Vlaamse zelfhulpgroepen 
 - Onthulling van een herinneringskunstwerk van 
  Leuvens kunstenaar Dirk Boulanger door prof. dr. k. Malfl iet, 
  decaan faculteit sociale Wetenschappen 

16.10 u Muzikale opluistering 
 door annelies Dille en greet steeman  

16.20 u receptie 
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Ouders  
van kinderen 
met selectief 
mutisme
selectief mutisme is een psychische 
aandoening waarbij kinderen in spe-
cifieke situaties zoals op school, in de 
familie, bij de opvang, ... niet spreken. 
Deze kinderen blokkeren als er van hen 
verwacht wordt dat ze praten of als ze 
beoordeeld worden.

selectief mutisme komt voor bij onge-
veer zeven op de duizend kinderen. Het 
komt vaker voor bij twee- of meertalige 
kinderen, een groep die in onze samen-
leving toeneemt. als men deze stoornis 
niet behandelt, kan ze uitmonden in een 
sociale fobie. toegankelijke informatie 
over selectief mutisme kan ouders op 
tijd op weg helpen naar gespecialiseer-
de begeleiding.

Selectief mutisme is 
geen kwestie van kop-
pigheid of niet willen.  
Het is een extreme vorm 
van sociale angst. 

Op 8 februari werd in Brussel de eerste 
Vlaamse bijeenkomst van ouders met 
kinderen met selectief mutisme gehou-
den. Ouders, leerkrachten en therapeu-
ten kwamen samen om ervaringen uit te 
wisselen en een netwerk van ervarings-
deskundigen op te richten. 

Er werd een facebook-pagina ‘selec-
tief mutisme Vlaanderen’ opgemaakt, 
waarmee de initiatiefnemers ‘selectief 
mutisme’ bekender willen maken, bij 
ouders, bij leerkrachten maar ook bij 
professionals in de gezondheids- en 
welzijnssector. Daarnaast is er ook een 
facebookgroep ‘Ouders over selectief 
mutisme’ waar ouders in beslotenheid 
kunnen praten met elkaar en ervaringen 
uitwisselen. 

Meer info:
selectief.mutisme@skynet.be  
facebookpagina 
‘selectief mutisme Vlaanderen’

Familie
platform 
Geestelijke 
Gezond 
heid vzw
Het familieplatform geestelijke gezond-
heid vzw is een pas opgericht samen-
werkingsverband van acht familieorga-
nisaties die actief zijn in het domein van 
de geestelijke gezondheid. Zij hebben 
elkaar gevonden in een gemeenschap-
pelijk project: 

het behartigen van  
de belangen van  
gezinnen met noden  
op het vlak van geeste-
lijke gezondheid.

Het familieplatform bundelt en versterkt 
de impact van haar acht ledenorganisa-
ties: de alzheimerliga, an-Bn, centrum 
Zit stil, de Huntingtonliga, similes, ups 
& Downs, Vlaamse Vereniging autisme 
en Werkgroep Verder. Ze neemt de 
maatschappelijke opdracht van haar 
ledenorganisaties niet over maar voegt 
er een dimensie aan toe. Om dit te rea-
liseren werkt het familieplatform aan  
de uitbouw van een uitwisselings- en 
kennisplatform ten dienste van de leden-
organisaties en ontwikkelt ze belangen-
behartiging rond gemeenschappelijke 
thema’s. 

Met de slogan ‘geef families een stem!’ 
is het familieplatform ook volop op zoek 
naar vrijwilligers die de rol van familie-
vertegenwoordiger willen opnemen, en 
zo willen meewerken aan een gezins-
vriendelijke geestelijke gezondheidszorg.

Meer info:
t. 016/65.65.60
Bereikbaar op dinsdag en donderdag 
van 13.00u-15.00u.
info@familieplatform.be
www.familieplatform.be
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nieuwtjes
uit de professionele sector

Thuismonitoring van chronische behandelingen: 
facebook van de zorgsector ?
Vlotte communicatie tussen de patiënt, 
zijn mantelzorgers en de eerste en tweede lijn.

remecare is een vernieuwend elektronisch zorgdossier dat de info-uitwisseling bij 
complexe thuishospitalisatie (onder de hoede van een gespecialiseerde arts) zo ef-
fi ciënt mogelijk moet maken. De patiënt, maar ook zijn familie, thuisverpleegkundige, 
huisarts kan in de onlinetoepassing allerlei gegevens invoeren. parameters zoals de 
bloeddruk, gewicht, hartritme, maar ook symptomen zoals duizeligheid, pijn, ... foto’s 
van wonden uploaden, bloedanalyses doorgeven en intikken welke geneesmiddelen 
de patiënt neemt, kan ook. Het programma analyseert automatisch al die gegevens 
en zodra er risicovolle waarden zijn, wordt de coördinator in het ziekenhuis ingelicht. 
Dit creatief project werd ontwikkeld door remedus, een bedrijf dat zich specialiseert 
in ‘thuishospitalisatie’. 

Voorlopig gaat het nog om twee proefprojecten, met steun van flanders care. reme-
dus werkt samen met het universitair Ziekenhuis gasthuisberg in Leuven, om patiën-
ten met chronische longziekten te begeleiden en met het OLV-ziekenhuis in aalst, om 
hartpatiënten te helpen. 

Doordat ze meer betrokken worden bij hun eigen ziekte en behandeling, zijn patiënten 
beter gemotiveerd. De zaken worden niet zomaar boven hun hoofd beslist, wat veel 
mensen een machteloos gevoel geeft. aan de basis ligt een sterk geloof in het principe 
van zelfzorg: patiënt en familie nemen mee de zorg in handen. 

gelezen op www.weliswaar.be/remecare

Info- en gegevensuitwisseling over 
gezondheid in Europa
HEIDI is een nieuwe databank die volgens het Wiki-principe werkt. Een wiki is een 
webtoepassing, waarmee documenten gezamenlijk kunnen worden bewerkt. Een be-
kend voorbeeld is Wikipedia. De term is afgeleid van het woord wiki wiki, dat uit het 
Hawaïaans komt en ‘snel, vlug, beweeglijk’ betekent. Het is een ideaal concept om 
de kennisdeling te vergroten. HEIDI is de afkorting van Health in Europe: Information 
and Data Interface. alles wat met gezondheid in Europa te maken heeft, kan in de 
databank. Informatie over bepaalde ziekten, risicofactoren, gezondheidssystemen, 
onderzoek, wetgeving en beleid. De gegevens worden verduidelijkt in teksten, tabel-
len, grafi eken, kaarten en tijdslijnen die downloadbaar zijn. Doel is een bijdrage leveren 
aan een beter gezondheidsbeleid. Momenteel is de website in een testperiode en een 
evaluatie is gepland voor het voorjaar van 2013. Het project wil uitgroeien tot een 
dynamisch platform waar informatie rond gezondheid in Europa kan worden gedeeld, 
vergeleken en ontwikkeld. Ook patiëntenverenigingen kunnen er aan bod komen. 

Meer info: 
www.remedus.be

Meer info: 
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/
heidi/index.php/Main_Page

facebook van de zorgsector ?facebook van de zorgsector ?

gezondheid in Europagezondheid in Europa
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nieuwtjes
uit de professionele sector

Awel, de nieuwe naam 
voor Kinder- en Jongerentelefoon
Bij de kinder- en Jongerentelefoon was telefoon al lang niet meer het enige commu-
nicatiekanaal. Op 17 mei, de werelddag van de kinder- en Jongerentelefoons, ruilde 
‘kJt’ zijn naam dan ook in voor ‘awel’. kinderen en jongeren die ergens mee zitten, op 
hun woorden kauwend vooraleer ze hun verhaal vertellen, gebruiken dikwijls het woord 
‘awel,..’. Het is de aanzet tot een verhaal, de aarzeling vooraleer je hart uit te storten. 
En het past dus heel mooi bij de missie van awel: ‘Alle kinderen en jongeren kunnen 
ons anoniem contacteren over alles wat hen bezighoudt. We zijn er voor hen door te 
luisteren, mee te voelen en mee te denken.’

Narratieve Zorg: 
kracht putten uit je levensverhaal
narratieve Zorg is een zorgvernieuwingsproject dat wordt georganiseerd door het 
Ouderenteam van het centrum geestelijke gezondheidszorg Brussel. Het project is 
er voor zorgbehoevende ouderen die nog thuis wonen in het Brussels Hoofdstede-
lijk gewest. Het biedt hen de kans om samen met een levensverhaalschrijver her-
inneringen op te halen en stil te staan bij de persoonlijke geschiedenis. 

De levensverhaalschrijver komt een aantal keer thuis langs. telkens wordt een bepaald 
thema uit het levensverhaal besproken: de periode als kind, het werk, de zorg, een 
moeilijke levensperiode, de liefdes en vriendschappen, de hoogte- en de dieptepun-
ten, de dierbare herinneringen, het hoofdstuk dat nog komt, ... De levensverhaalschrij-
vers helpen de herinneringen ook te structureren. Ze noteren herinneringen. Ze toetsen 
of de oudere wil dat het er staat zoals het er staat. Ze nemen foto’s, bijvoorbeeld van 
voorwerpen waar speciale herinneringen aan verbonden zijn. En op het eind van de 
sessies, na zo’n half jaar, kunnen ze een mooi levensboek teruggeven aan de oudere.

De ouderen vinden in hun levensverhaal een versterkte identiteit: ze zijn niet alleen 
maar ‘zorgbehoevend’, ‘ziek’, ‘beginnend dementerend’, ‘somber’, ... Ze zijn een per-
soon, en de tegenslag die ze nu meemaken is daar een moment van. Ze worden terug 
op een spoor gezet, om verder te kunnen met vernieuwde kracht en om naar de toe-
komst hun eigen leven terug in handen te nemen. 

In een van de laatste sessies wordt een identiteitscirkel opgemaakt, waarin de oudere 
op een overzichtelijke manier informatie kan doorgeven aan huidige of toekomstige 
hulpverleners: over zijn of haar waarden, kernkwaliteiten, betekenisvolle contacten en 
activiteiten, wensen over hoe er in zorgsituaties met hem of haar wordt omgegaan, ...

Er werden intussen al 65 levensverhalen opgetekend. Het project wordt gefi nancierd 
door het rIZIV. Bij een positieve evaluatie in 2014 krijgt het eventueel een nomencla-
tuurnummer. Dan zouden dokters een levensboek als terugbetaalde therapie kunnen 
voorschrijven.

Meer info: 
De homepagina v/d website Awel.be 
geeft een overzicht van de verschillende 
communicatie mogelijkheden: 
telefoon (102)
Mail (brievenbus@awel.be) 
chat en forum

Meer info: 
Bent of kent u een oudere die 
deugd zou hebben aan het vertellen 
van het levensverhaal? 
neem dan contact op via 
t. 02/771.92.03 
Vraag naar rosanne of Mikis 
van narratieve Zorg.
narratievezorg@cgg-brussel.be 
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afWEZIgHEID Van 
pIJngEVOEL

geen pijn hebben: het lijkt een luxe. 
Maar in tegenstelling tot ‘luxe’ is het een 
gevaarlijk probleem. 

cIp (congenital indifference to pain) is 
een genetische afwijking waarbij een 
bepaald eiwit, nodig voor het overbren-
gen van de pijnprikkel, niet aangemaakt 
wordt. Vooral voor kinderen aan wie 
niets uitgelegd kan worden, vormt deze 
aandoening een probleem: ze beschadi-
gen zichzelf zonder dat ze er erg in heb-
ben. Zo heeft ons dochtertje de neiging 
om in haar ogen te krabben, zichzelf in 
vingers en armen te bijten tot bloedens 
toe, op haar tong te bijten tot die hele-
maal kapot is, etc ... 

Mocht u ook ouder zijn van een kindje 
met cIp en je wilt je ervaringen delen 
met iemand, laat dan vooral niet na een 
e-mail te sturen. Of bent/kent u een  
tiener of volwassen persoon die geen 
pijn voelt met wie wij eens zouden mo-
gen spreken, mag u dat zeker ook laten 
weten!

miekedebrauwere@hotmail.com
c_drip@hotmail.com

HELp MEE OM uW staD Of 
gEMEEntE patIëntVrIEnDELIJk 
tE MakEn

Op zondag 14 oktober 2012 zijn er op-
nieuw gemeenteraadsverkiezingen. Het 
Vlaams patiëntenplatform (Vpp) is ervan 
overtuigd dat beslissingen op gemeen-
telijk niveau wel degelijk een impact 
kunnen hebben op de kwaliteit van het 
leven van personen met een chronische 
aandoening en hun omgeving. Ze stel-
den daarom een overzicht op van maat-
regelen die het voor personen met een 
chronische aandoening makkelijker ma-
ken om zich te integreren en een kwa-
liteitsvol leven te leiden. Met deze acht 
aandachtspunten hopen ze politici in de 
aanloop naar de gemeenteraadsverkie-
zingen te inspireren.

Om deze ideeën tot bij de gemeentelijke 
politici te brengen, doen ze echter een 
beroep op jullie, patiënten en patiënten-
verenigingen, inwoners van deze steden 
en gemeenten. Op de website van het 
Vlaams patiëntenplatform vind je onder 
publicaties > Overige publicaties een 
‘modelbrief gemeenten’ die je kan ge-
bruiken om je burgemeester, schepen, 
gemeenteraadslid of kandidaat op deze 
aandachtspunten te wijzen.

www.vlaamspatientenplatform.be

asEksuaLItEIt:  
LOtgEnOtEn gEZOcHt

Ik ben een alleenstaande vrouw, 42 jaar, 
afkomstig uit West-Vlaanderen. na ja-
renlange worsteling met mezelf en dank-
zij therapeutische gesprekken, ontdekte 
ik wat er ‘mis’ is met mij. Ik ben lesbisch 
en bovendien asexueel. Daar sta ik dan, 
ik heb continu het gevoel een ‘alien’ te 
zijn in onze maatschappij. Dit bericht is 
een oproep om contact te krijgen met 
lotgenoten. Herkent u zich en/of voelt u 
diezelfde nood? stuur gerust een mailtje 
naar trefpunt Zelfhulp. Zij sturen alles 
door. alvast bedankt!

trefpunt.zelfhulp@soc.kuleuven.be

gEZOcHt: 
faMILIEVErtEgEnWOOrDIgErs

Binnen de geestelijke gezondheids-, de 
gehandicapten- en de welzijnszorg is er 
de tendens om mensen met psychische 
noden meer in hun eigen omgeving te 
ondersteunen. Veel families nemen 
daarin een groot deel van de zorg op. 
Het familieplatform geestelijke ge-
zondheid vzw is op zoek naar familiever-
tegenwoordigers die willen meewerken 
aan de organisatie van zorg op maat.

Ben jij vader van een kind met aDHD, 
dochter van een ouder met dementie, 
zus van iemand die worstelt met een  
depressie ... dan ben jij misschien de-
gene die we zoeken! 

als familievertegenwoordiger kan je 
de stem van families laten horen in de 
sector. Je bouwt mee aan een gezins-
vriendelijke geestelijke gezondheidszorg 
en komt op voor families die hetzelfde  
meemaken als jij. Dit kan jouw unieke 
bijdrage zijn tot kwaliteitsvolle zorg voor 
lotgenoten en uiteindelijk voor de perso-
nen met een psychische nood zelf. 

Je staat er niet alleen voor: momenteel 
zijn er al familievertegenwoordigers ac-
tief in het werkveld. Dit geeft je ook de 
kans om leuke contacten op te bouwen 
en uitwisseling te hebben met lotgeno-
ten die hetzelfde vrijwilligerswerk doen 
als jij.

Wil je meer lezen over familievertegen-
woordiging, surf dan eens naar onze 
website. Daar vind je ook onze folder, 
met alle details over onze infoavonden.
 
www.familieplatform.be/vrijwilligers

uit de professionele sector
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reni de Boer werd op haar zeventiende 
ziek. Wat leek te beginnen als een fi kse 
griep, ging maar niet over. reni wilde 
naar school, naar feestjes en verder met 
haar leven, maar bleef moe. Zes jaar la-
ter kreeg ze de diagnose multiple scle-
rose (Ms) - ze was nog maar net een jaar 
getrouwd. De ziekte dwong haar haar 
plannen bij te stellen en haar energie te 
verdelen. Maar Ms bracht haar ook veel 
positiefs: ze leerde bijvoorbeeld allemaal 
nieuwe mensen kennen. Ook is ze altijd 
in zichzelf en in haar eigen kracht blijven 
geloven. 

Ze is model, 
voorvechter van 
gelijke rechten en 
veel gevraagd spreker. 
Op Wereld MS-Dag 
2012 presenteerde ze 
haar boek ‘Stuk! 
Hoe MS mijn leven 
een onverwachte 
wending gaf’.

stuk!’ is het bijzondere verhaal van een 
jonge vrouw die haar leven een nieuwe 
wending wist te geven en schetst tege-
lijkertijd een beeld van hoe onze huidige 
maatschappij omgaat met mensen die 
‘stuk’ zijn. Het is een sprankelend boek 
van een jonge vrouw, die heeft leren le-
ven met Ms. 

Meer info:
www.renideboer.nl
Verkrijgbaar in: 
de betere boekhandel, op internet 
www.Bol.com
www.Boekenwereld.com

In 2007 won Reni 
de Mis(s)verkiezing 
Nederland, 
een missverkiezing voor 
mooie vrouwen 
met een handicap. 

In 2007 won Reni 
de Mis(s)verkiezing 
Nederland, 
een missverkiezing voor 
mooie vrouwen 
met een handicap. 

jonge vrouw met MS
‘Stuk’ over
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Met je kinderen 
praten over relaties en 
seksualiteit is vaak niet 
gemakkelijk. 
Als daar nog het aspect 
‘handicap’ bijkomt, 
wordt het extra moeilijk. 

Want wat doe je als je zoon het lief van 
zijn broer begint te kussen of als je 
dochter beweert dat ze later ook gaat 
trouwen en kindjes krijgen? Dan sta je 
‘met je mond vol tanden!’ Je wil wel 
een correct antwoord geven, maar je wil 
hen geen pijn doen, je wil hen niet voor 
de zoveelste keer met hun handicap 
confronteren.

‘Mond vol tanden’ bevat handvaten om 
in een gezin concreet aan de slag te 
gaan met relationele en seksuele op-
voeding van kinderen, jongeren en vol-
wassenen met een beperking. Je vindt 
er tips, interviews met ouders, broers en 
zussen, uitspraken van mensen met een 
handicap over hun verwachtingen, een 
overzicht van interessante websites en 
voorlichtingsboeken, enz ...

De publicatie werd geschreven in sa-
menwerking met gezin en Handicap, 
Inclusie Vlaanderen, VMg en Downsyn-
droom Vlaanderen.

Meer info:
te bestellen bij vzw VMg
€ 10 + € 3 verzendingskosten.
vmg@scarlet.be
www.vzwvmg.be
t. 09/228.96.98

Mond 
vol tanden

Jongeren tussen 
15 en 18 jaar zijn zeer 
geïnteresseerd in seks 
én zitten tegelijkertijd 
nog met een pak 
vragen er over. 
Voor hen ontwikkelde 
Sensoa Link!

Link! is een nieuwe brochure met ver-
halen, testjes en mythes over items 
zoals anticonceptie, soa’s en de eerste 
keer, maar ook over internet, relaties, 
weerbaarheid en ongemakken bij seks. 
De brochure sluit aan bij allesoverseks.
be, de jongerensite van sensoa. Voor 
meer uitleg krijgen de lezers van Link! 
meteen de zoektermen mee die hen ver-
der helpen op allesoverseks. 

Eerder bracht sensoa ook al tag! uit, 
een dubbele brochure voor jongens en 
meisjes van 12 tot 15. Het ene deel sluit 
qua inhoud en vorm aan op de beleving 
van meisjes, het andere deel is op jon-
gensmaat gesneden. De teksten in tag! 
kregen de vorm van getuigenissen, ver-
halen, quizjes, stellingen enz.

Meer info:
gratis te bestellen via 
www.seksuelevorming.be 
> shop > jongeren

Link! Tag! 
sensoa brochures 
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www. 
healthtalkonline.org

gezondheidsinfo zoeken op het inter-
net is heel gebruikelijk en de getuige-
nisfi lmpjes op deze site van de Health 
Experiences research group aan de 
universiteit van Oxford zijn een levens-
echte en toegankelijke manier van com-
municeren. 

Het motto is: 
‘True stories feed the 
mind with information 
and the heart with hope 
and strength’.

Deze audio- en videoclips brengen inter-
views met personen over hun ziekte of 
problematiek. Bedoeling is ervaringen te 
delen en zo steun te bieden aan mensen 
die zich geïsoleerd voelen met hun pro-
bleem of aandoening. Het kan mensen 
helpen om beslissingen te treffen en het 
verbetert de communicatie met hulp-
verleners.

De getuigenissen worden aangevuld 
met accurate, maar toegankelijke info 
over aandoeningen, behandelingskeu-
zes en ondersteuningsmogelijkheden. 
Er zijn getuigenissen beschikbaar over 
60 verschillende aandoeningen.

www. 
kimbols.be

‘Iets nuttigs doen 
wat ook mezelf kan 
helpen.’

kim Bols (33 jaar) uit Beerse was als 
kind zwaar slechtziend, en werd later 
volledig blind. Ze woont alleen en volgt 
het vak Medische terminologie aan de 
katholieke Hogeschool kempen (kHk) 
in turnhout. Ze startte met een persoon-
lijke website waarop ze over zichzelf ver-
telt, maar ook veel informatie geeft over 
oogproblemen. ‘Ik vond het verwerken 
van mijn blindheid vroeger erg moeilijk. 
Daarom wilde ik iets nuttigs doen wat 
ook mezelf kon helpen. Een website leek 
me ideaal. Ik hoop via deze digitale weg 
anderen te kunnen helpen’, zegt ze. 

per dag lopen er gemiddeld vijf con-
tactberichten bij kim binnen. De on-
derwerpen zijn heel uiteenlopend. Het 
gaat bijvoorbeeld om vragen om mee te 
werken aan een reportage, een enquête 
of een rondleiding. Ook inhoudelijke 
vragen zijn er, zoals naar tips over ge-
schikte sporten en spelletjes voor blinde 
of slechtziende kinderen, hoe en waar 
je een geleidehond kunt krijgen, welke 
hulpmiddelen er zijn voor iemand die 
slechtziend wordt en de krant niet meer 
kan lezen, enz… De website is dus een 
schot in de roos! 

gelezen op de website van het Vlaams 
agentschap voor personen met een 
Handicap www.vaph.be
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www. 
pimpyourmind.be

Meer dan 200 jongeren namen reeds deel aan een op mindfulness gebaseerde trai-
ning in secundaire scholen. Het effect van deze training werd onderzocht door pro-
fessor filip raes (hoogleraar psychologie ku Leuven). uit dit onderzoek blijkt dat een 
op mindfulness gebaseerde training voor jongeren een gunstig effect heeft op hun 
geestelijk welzijn. 

Bij een mindfulnesstraining concentreert 
men zich op wat de geest allemaal uitspookt. 

Onder begeleiding van een coach leert men aandacht te hebben voor gedachten, 
gevoelens en gewaarwordingen die zich hier en nu manifesteren. Ook de negatieve 
gevoelens en gedachten. Deelnemers leren bijvoorbeeld om eindeloos gepieker aan 
banden te leggen. 

nu wordt deze cursus ook voor het eerst online aangeboden op www.pimpyourmind.
be. De online training is geen therapie, maar een praktische cursus die als doel heeft 
om je lekker in je vel te voelen. De auteurs willen de cursus steeds verbeteren, verne-
men wat de deelnemers van de online cursus vinden en te weten komen of de online 
cursus hetzelfde effect heeft als de training in scholen.

www. 
facebook.com 
/trefpuntzelfhulpVzw

Trefpunt Zelfhulp 
start met een 
Facebookpagina.

Om korter op de bal te spelen met onze 
informatieverspreiding, tussen de ver-
schillende edities van de trefpunt Zelf-
hulp-krant door, maakten we heel recent 
een facebook-account aan. In eerste 
instantie kondigen we er alle details over 
de Viering 30 jaar trefpunt Zelfhulp op 
26 oktober 2012 aan.

Bedoeling is om 
onze ‘volgers’ 
in de toekomst een 
selectie van zelfhulp-
gerelateerde informatie 
aan te bieden:

- berichten over zelfhulp en 
lotgenotencontact in de media

- eigen activiteiten, samenwerkings-
verbanden en publicaties van 
trefpunt Zelfhulp 

- zelfhulpgerelateerde berichten 
van de overheid

- zelfhulpgerelateerde berichten 
uit de gezondheidszorg 
en de welzijnszorg 

Dus ... bezoek ons op facebook, en laat 
ons weten wat je ervan vindt.

Online therapie om psychisch leed 
bij jongeren te lenigen.

noTA: 
In 1979 ontwikkelde Jon Kabatt-Zinn, een professor in de microbiologie, 
werkzaam aan de universiteit van Masssachusettes, een wetenschappelijk 
onderbouwde training van 8 weken gebaseerd op mindfulness. 
Deze training werd door artsen en psychotherapeuten ingezet voor patiënten 
met chronische pijn. Verdere ontwikkelingen en onderzoek toonden aan 
dat een training in mindfulness helpt om beter om te gaan met stress en je 
algemeen beter te voelen. Iedereen kan er deugd van hebben!
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www. 
wmowerkplaatsen.nl
> uitgelicht > Stripcolleges Wmo > 
Deel 4: zelfhulp

Het nederlandse Wmo-werkplaatsen 
schreef in 2010 het boek ‘Op zoek naar 
duurzame zorg. Vitale coalities tussen 
formele en informele zorg’. Het boek kan 
gratis gedownload worden op hun web-
site www.wmowerklplaatsen.nl 
Het hele boek werd nu ook ‘gestript’ 
tot een reeks van korte stripcolleges. 
In minder dan 10 minuten wordt telkens 
zicht gegeven op een bepaald onder-
werp in verband met zorg en welzijn. In 
stripcollege Deel 4 wordt op beeldende 
en humoristische wijze uitgelegd wat 
zelfhulp is. www. 

msjongeren.be

De Ms-Liga wil meer aandacht schen-
ken aan jongeren met Ms… en dat zijn 
er heel wat! In België lijden ongeveer 
11000 mensen aan Ms. Meestal treden 
de eerste symptomen op bij mensen 
tussen de 20 en 40 jaar, maar dat kan 
ook nog veel eerder zijn. soms wordt de 
diagnose zelfs gesteld bij kinderen on-
der de 10 jaar. Om de jongeren met Ms 
te bereiken is er nu een ‘jongerensite’ 
www.msjongeren.be. De site bevat in-
formatie, nieuwtjes, een Ms Zone waar 
jongeren zonder gêne vragen kunnen 
afvuren of (video)getuigenissen posten, 
en nog veel meer…

www. 
kenniscentrum-ze.nl
/bijsluiter-ontbreekt 

Het nederlandse Omroep Brabant zond onlangs een 13-delige te-
levisieserie uit over zelfhulp en lotgenotencontact. alle afl everingen 
zijn nu ook op internet te bekijken. Daarin gaat presentatrice carla 
van Loon samen met de hoofdpersoon op bezoek bij de meest 
uiteenlopende groepen en treft daar enthousiaste mensen die niet 
alleen hun problemen delen maar deze ook weten te relativeren. 
Mensen die opnieuw de regie over hun eigen welzijn en gezondheid 
vinden. Elke uitzending is het een verrassing te zien hoe mensen 
erin slagen positief te blijven in hun situatie en hoe belangrijk het is 
om samen gevoelens te delen.

www.www.
msjongeren.bemsjongeren.be

De Ms-Liga wil meer aandacht schen-
ken aan jongeren met Ms… en dat zijn 
er heel wat! In België lijden ongeveer 
11000 mensen aan Ms. Meestal treden 11000 mensen aan Ms. Meestal treden 
de eerste symptomen op bij mensen de eerste symptomen op bij mensen 
tussen de 20 en 40 jaar, maar dat kan tussen de 20 en 40 jaar, maar dat kan 
ook nog veel eerder zijn. soms wordt de ook nog veel eerder zijn. soms wordt de 
diagnose zelfs gesteld bij kinderen on-diagnose zelfs gesteld bij kinderen on-
der de 10 jaar. Om de jongeren met Ms der de 10 jaar. Om de jongeren met Ms 
te bereiken is er nu een ‘jongerensite’ te bereiken is er nu een ‘jongerensite’ 
www.msjongeren.be. De site bevat in-www.msjongeren.be. De site bevat in-
formatie, nieuwtjes, een Ms Zone waar formatie, nieuwtjes, een Ms Zone waar 
jongeren zonder gêne vragen kunnen jongeren zonder gêne vragen kunnen 
afvuren of (video)getuigenissen posten, afvuren of (video)getuigenissen posten, 
en nog veel meer…en nog veel meer…

www.www.
wmowerkplaatsen.nlwmowerkplaatsen.nl
> uitgelicht > Stripcolleges Wmo > 
Deel 4: zelfhulp

Het nederlandse Wmo-werkplaatsen 
schreef in 2010 het boek ‘Op zoek naar 
duurzame zorg. Vitale coalities tussen 
formele en informele zorg’. Het boek kan 
gratis gedownload worden op hun web-
site 
Het hele boek werd nu ook ‘gestript’ 
tot een reeks van korte stripcolleges. 
In minder dan 10 minuten wordt telkens 
zicht gegeven op een bepaald onder-
werp in verband met zorg en welzijn. In 
stripcollege Deel 4 wordt op beeldende 
en humoristische wijze uitgelegd wat 
zelfhulp is.
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1E LanDELIJkE 
OntMOEtIngsDag VOOr 
OuDErs Én BrOErs/ZussEn 
Van MEnsEn MEt 
psYcHIscHE aanDOEnIng

similes organiseert al geruime tijd apar-
te ontmoetingsdagen voor kOpp’ers en 
voor partners van mensen met een psy-
chische aandoening. Op zaterdag 6 ok-
tober organiseren ze voor het eerst een 
landelijke dag voor ouders met een zoon 
of dochter met psychische problemen, 
en voor de broers en zussen. De ont-
moetingsdag vindt plaats in Jeugdher-
berg De Blauwput in kessel-Lo. Op het 
programma staan onder andere een ge-
tuigenis van een gezin, spreekster annie 
nuyts over de veerkracht van families, 
en samen op een speelse en gezellige 
manier aan de slag gaan met de eigen 
veerkracht in de familie. Deelname: le-
den € 12, patiënten € 24. Inschrijving is 
noodzakelijk vóór vrijdag 28 september.

Meer info:
federatie similes
t. 016/24.42.03
jana.de.beul@similes.be
nl.similes.be

ruIMtE VOOr rOuW

Veel mensen herdenken hun overleden 
dierbaren rond 1 november. Organisa-
ties rond rouw en verlies organiseren 
dan ook veelal in die periode een ont-
moetingsmoment. 

Op zaterdag 6 oktober houdt Ouders 
Van Overleden kinderen (OVOk) in Oc 
De Buiting in Beringen paal zijn landelij-
ke dag, met als thema ‘Bron van troost. 
De natuur als bondgenoot.’

Meer info: 
www.ovok.be

kübler-ross Vlaanderen houdt op zater-
dag 13 oktober in de gebouwen van het 
tpc in antwerpen zijn jaarlijks sympo-
sium met als thema ‘sterven vanbinnen 
en toch verder leven’.

Meer info: 
www.kublerrossvlaanderen.be

kinderen en jongeren met een verlies-
ervaring zijn op zaterdag 10 november 
welkom op de Missing You ontmoe-
tingsdag ‘Door rouw overspoeld’ in De 
Bleekweide in gent.

Meer info: 
www.missingyou.be

Op zaterdag 24 november organiseert 
Werkgroep Verder in Elewijt center zijn 
11e Dag van de nabestaanden na Zelf-
doding.

Meer info: 
www.werkgroepverder.be

tIEn Jaar WEt 
patIëntEnrEcHtEn

In 2012 bestaat de wet patiëntenrechten 
tien jaar. Op woensdag 26 september 
evalueert het Vlaams patiëntenplatform 
op een studiedag in het provinciehuis te 
Leuven de wet op basis van patiëntener-
varingen, en worden drie patiëntenrech-
ten van nabij bekeken. aan de hand van 
praktijkvoorbeelden uit binnen- en bui-
tenland wordt aangegeven hoe patiën-
ten meer betrokken kunnen worden bij 
hun zorg en samen met hun beroepsbe-
oefenaar kunnen streven naar de beste 
zorg op maat. Inschrijven is noodzake-
lijk. Deelname: € 20, leden van patiën-
tenverenigingen hebben gratis toegang.

Meer info:
Vlaams patiëntenplatform vzw
t. 016/23.05.26
info@vlaamspatientenplatform.be
www.vlaamspatientenplatform.be

aDHD, stanD Van ZakEn

Op vrijdag 9 november organiseert 
centrum Zitstil het tweejaarlijks sym-
posium ‘aDHD, stand van zaken’ voor 
professionelen. Vier keynote sprekers 
belichten het veelzijdige thema ‘de wis-
selwerking tussen aDHD en context’. 
nadien is er een brede waaier van work-
shopsessies. Deelname: € 120, € 100 
voor wie vóór 1 oktober 2012 inschrijft 
én betaalt.

Meer info:
www.zitstil.be



 
woe. 26 sept. 2012
Studiedag 10 jaar patiëntenrechten
Provinciehuis - Leuven

 
zat. 6 okt. 2012
Landelijke dag oVoK 
oC De Buiting - Beringen Paal
 
 
zat. 6 okt. 2012
Landelijke ontmoetingsdag Similes 
Jeugdherberg De Blauwput - Kessel-Lo

 
zat. 13 okt. 2012
Symposium Kübler-ross Vlaanderen 
TPC - Antwerpen 
 
 
vrij. 26 okt. 2012
Viering 30 jaar Trefpunt Zelfhulp
faculteit Soc. Wetensch. - KU Leuven

 
vrij. 9 nov. 2012
symposium ‘ADHD, stand van zaken’
ALM - Berchem

 
zat. 10 nov 2012
Missing You ontmoetingsdag 
De Bleekweide - Gent

 
zat. 10 nov 2012
Symposium 15 jaar LCH Belgium 
UZ Gasthuisberg - Leuven
  
 
zat. 24 nov 2012
Dag van de nabestaanden 
na Zelfdoding 
elewijt Center - elewijt-Zemst

15 Jaar VZW LcH BELgIuM

Langerhans cel Histiocytose (LcH) is 
een zeldzame ziekte die al lang bestaat, 
maar pas sinds kort meer aandacht 
heeft gekregen. De ziekte ontstaat door 
een vermeerdering van een bepaald 
type van witte bloedcellen in de weef-
sels, met als gevolg dat de functie van 
het aangedane orgaan in het gedrang 
kan komen. LcH Belgium is al 15 jaar 
aan de slag als steungroep voor patiën-
ten met LcH, en viert dit op zaterdag 
10 november met een feestelijk sym-
posium in uZ gasthuisberg in Leuven. 
Deelname is gratis.

Meer info:
t. 016/40.05.87
info@lch.be
www.lch.be

ZELfHuLpDYnaMIEk: 
EEn (tE) gOED 
BEWaarD gEHEIM?

Dit jaar bestaat trefpunt Zelfhulp, als 
informatie- en ondersteuningscentrum 
voor en over zelfhulpgroepen in Vlaan-
deren, 30 jaar. Dat willen we vieren! 
komt u op vrijdag 26 oktober ook mee-
vieren, om samen het geheim van zelf-
hulpdynamiek te ontrafelen?

Meer info: 
programma: zie pag. 5
Locatie: auditorium Max Weber
faculteit sociale Wetenschappen 
ku Leuven
Inschrijven: via telefoon of website 
t. 016/23 65 07
www.zelfhulp.be
trefpunt.zelfhulp@soc.kuleuven.be
Het aantal plaatsen is beperkt.
Deelnemersbijdrage: €20 
te storten vóór 1 okt. op rek.nr. 
BE47 4317 1609 4180
(=inclusief publicatie, lunch, receptie)

  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 december 2012. Graag uw bijdragen of mededelingen vóór 10 november 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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Dit jaar bestaat trefpunt Zelfhulp, als 
informatie- en ondersteuningscentrum 
voor en over zelfhulpgroepen in Vlaan-
deren, 30 jaar. Dat willen we vieren! 
komt u op 
vieren, om samen het geheim van zelf-
hulpdynamiek te ontrafelen?

Meer info:
programma: zie pag. 5
Locatie: auditorium Max Weber
faculteit sociale Wetenschappen 
ku Leuven
Inschrijven: via telefoon of website 
t. 016/23 65 07
www.zelfhulp.be
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Deelnemersbijdrage: 
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