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Deze metafoor lijkt me geschikt om de 
relatie tussen de professionele zorg
verlening en het lotgenotencontact te 
beschrijven. De zorgverstrekker kent 
de landkaart, maar leeft niet in het land
schap. 

De zorgverstrekker kan 
vertellen wat het effect 
is van een behandeling 
voor het metabolisme, 
voor de bloeddruk, ... 
Lotgenoten vertellen 
wat je daarbij voelt,  
hoe het is te moeten 
leven met deze ziekte, 
wat de geneesmid
delen met je stemming 
kunnen doen, wat de 
chemotherapie betekent 
voor je welbevinden. 

Er waren eens ...

Er waren eens twee mensen die zich in 
een nieuwe en totaal onbekende streek 
gingen vestigen. Om zich thuis te voe
len verkenden ze op de landkaart de 
topografie van het gebied. Nauwkeurig 
wisten ze elke weg liggen, elke toegang, 
de uitvalswegen, elke rivier, het begin en 
het einde ervan en de bruggen erover. 
De landkaart was hen vertrouwd.

Maar om zich echt thuis te voelen moes
ten ze niet alleen de landkaart maar ook 
het landschap leren kennen. Ze leefden 
in het landschap. En vanuit het leven in 
het landschap bekijk je van daaruit elke 
weg en elke rivier. Je weet vanuit het 
leven in het landschap dat die weg er 
anders uitziet na een zware regenval of 
in een droge zomer. Je kent de geur van 
bos en veld.

Om je goed te voelen in een streek heb je 
zowel de kennis van de landkaart als de 
ervaring van het leven in het landschap 
nodig. De professionele deskundigheid 
aangevuld met de ervaringsdeskundig
heid van lotgenoten geeft een bredere 
basis om een gefundeerd leven 
op te bouwen als je terecht komt 
in die vreemde wereld van leven 
met een ziekte, de confrontatie 
met een crisis in het leven, ver
lies van een kind, een partner, 
een dierbare, het afrekenen met 
voorheen nooit gekende ervarin
gen of moeilijkheden.
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Het leven heeft me 
geleerd dat de wereld, 
de maatschappij,  
de gezondheidszorg,  
de welzijnszorg niet op 
een kwaliteitsvolle wijze 
kan functioneren zonder 
de toegevoegde waarde 
van lotgenotencontact. 

Wat deze steun  
kan betekenen wordt  
in 5 kernbegrippen  
geschetst. 
De ideale aanpak?

KENNis EN  
DEsKuNDighEiD

Kennis en deskundigheid om spijts de 
beperkingen waarmee je wordt gecon
fronteerd een zinvol leven uit te bouwen. 
Zoals in de metafoor van de landkaart 
en het landschap wordt omschreven 
heb je naast de professionele deskun
digheid die je op de weg zet ook nog 
de ervaringsdeskundigheid nodig die je 
oriënteert op die weg, die zorgt dat je de 
juiste stapschoenen, kleding en foerage 
bij je hebt om van die route een voldoe
ning gevende ervaring te maken. 

Artsen zorgen voor diagnose, onderzoek 
en behandeling maar lotgenoten helpen 
je te zien hoe je daarmee kan leven, 
elke dag weer opnieuw, hoe je na vallen 
weer kan opstaan en verder gaan. Dat 
wordt geïllustreerd met ervaringen van 
lotgenoten. ik citeer hier uit het boek: 
Twee stapjes op het strand van anne-
dauphine julliand (Lannoo, 2012), die 
moeder is van twee kinderen met me
tachromatische leukodystrofie, een on
geneeslijke ziekte waarmee je een kort 
leven bent beschoren.

Als Thaïs niet meer kan spreken, hoe 
pakken we het dan in hemelsnaam aan 
om te communiceren? Het is zo be-
langrijk om te zeggen wat je wilt, waar 
je van houdt, wat je denkt. We hebben 

behoefte aan onze spraak om ons uit te 
drukken, om elkaar te begrijpen. Met de 
dialoog creëer je verwantschap, toena-
dering. De stilte van Thaïs boezemt me 
angst in en doet me verdriet. En zijzelf? 
Geen vuiltje aan de lucht. Zoals altijd 
neemt ze de gebeurtenissen zoals ze ko-
men. Bij haar spelen dingen zoals ‘nooit 
meer’ en ‘voor altijd’ geen rol. Ze leeft 
in het heden, in het hier en nu. En hier 
en nu spreekt ze niet meer. Zelf zou ik 
het namens haar willen uithuilen van ver-
driet. Maar ze kijkt ons zwijgend aan, en 
haar stilzwijgen lijkt ons te willen zeggen: 
heb vertrouwen. 

Om Thaïs te verstaan vergeten we wat 
we weten van de kunst van het com-
municeren. Al onze zintuigen zijn alert. 
Aandachtig volgen we elke beweging, 
ontcijferen we zuchten, decoderen we 
een blik. Al snel beseffen we niet eens 
meer dat ze niet spreekt. We hebben de 
indruk haar te horen. En we begrijpen 
haar perfect. Dank zij haar worden we 
ons gewaar hoe immens breed commu-
nicatie is, ook zonder spraak.

De vijf zintuigen zijn een luxe. Een luxe 
waarvan we ons te weinig bewust zijn. 
Pas als de zintuigen wegvallen, besef je 
hun waarde echt. En realiseer je ook hun 
beperkingen. Kunnen horen, zien, ruiken, 
proeven, voelen is een weelde, maar in 
zekere zin ook een armoede. Het is een 
weelde omdat de zintuigen elkaar vol-
maakt aanvullen, waardoor we de wereld 
om ons heen optimaal kunnen waarne-
men. Anderzijds is het ook een armoede, 
want als je over al je zintuigen beschikt, 
beperk je je daar ook toe. Uitwisselingen 
geschieden dan alleen nog via die na-
tuurlijk, instinctieve en beperkte kanalen. 
We kunnen ons niet voorstellen hoe het 
anders zou moeten. Maar hebben we al-
leen oren om te horen, ogen om te zien, 
een mond om te praten, een neus om te 
ruiken, de huid om te voelen? Volgens 
mij niet. Dat zou een miskenning zijn van 
de menselijke aard, van de diepgewor-
telde behoefte om met ons hele wezen 
te communiceren, te delen, te begrijpen.

Wanneer haar zintuigen niet meer wer-
ken, ontdekt Thaïs een onverwachte ma-
nier om contact met de wereld te hou-
den. Ze benut het geringste gebaar, het 

zachtste geluidje. Ze maakt gebruik van 
de gevoeligheid van haar huid, van de 
warmte van haar lichaam, het gewicht 
van haar handen, het knipperen van haar 
wimpers. Echt alles verandert ze in te-
kens van leven. Elk moment van de dag 
bewijst ze dat ze er wel degelijk is, dat ze 
alles begrijpt wat er gebeurt. Ze is be-
reid met ons te delen hoe ze de dingen 
beleeft. Op één voorwaarde: we moeten 
wel de moeite nemen om haar tegemoet 
te komen, haar boodschappen op te 
vangen, haar codetaal te ontcijferen. Ze 
vraagt ons om scherp te luisteren. Dat 
doet ze niet met haar stem, maar met 
heel haar wezen. Daarin schuilt het ge-
heim: als alternatief voor de luxe van de 
vijf zintuigen biedt ze de rijkdom van het 
inlevingsvermogen. Ze spoort ons aan 
om het vermogen te ontwikkelen om de 
emoties van anderen te voelen.

Over kennis en deskundigheid gespro
ken. is deze wijsheid niet even belang
rijk voor het leven met deze ziekte als 
een goede kennis van de medicatie, een 
deskundige kinesitherapie, de oefenin
gen van de logopediste en de verpleeg
kundige zorg?

NOrMAlisErEN  
vAN ErvAriNgEN

Als je wordt geconfronteerd met voor
heen ongekende ervaringen zoals het 
verlies van je kind of van je partner, een 
chronische of een levensbedreigende 
ziekte, sta je voor een onbekende we
reld. het is alsof je terechtkomt in een 
emotionele aardbeving. Al je vaste ge
gevenheden kunnen aan het wankelen 
worden gebracht of instorten. het kan 
een grote opluchting zijn te ontdekken 
dat je niet zo gek bent als je denkt als 
je hoort dat anderen soortgelijke ervarin
gen meemaken.

Mensen die vanuit hun persoonlijke er
varing weten hoe ‘een zwarte emotione
le wolk’ die je leven verduistert snel kan 
opduiken op momenten van crisis of als 
gemiste mijlpaalgebeurtenissen intense 
gevoelens van gemis of verdriet oproe
pen. Denk hier aan ouders met een kind 
met ernstige beperkingen. Moeilijke mo
menten kunnen zijn: uitstappen van de 
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gezonde kinderen, de eerste kerstdagen 
na opname in een gezinsvervangend 
tehuis, eindejaarsfeesten, speciale ge
beurtenissen in de familie. Er zijn geen 
kansen om te delen in de gebeurtenis
sen die een gezond kind ervaart.

isOlEMENt  
DOOrbrEKEN

Nogal wat ervaringen kunnen je door 
‘je anders zijn’ in het isolement duwen. 
Mensen die moeten leven met een ver
minkende ziekte of aandoening, maar 
ook mensen die iemand verloren heb
ben door zelfdoding durven soms niet 
meer onder de mensen komen. heeft 
sartre niet geschreven: ‘l’enfer, c’est les 
autres’.

Door het delen van ervaringen geef je 
mensen het vertrouwen om terug naar 
de wereld te durven stappen. Door de 
voortdurende bevestiging die je kan er
varen in de groep word je gestimuleerd 
opnieuw de situatie te leren beheersen 
in plaats van zelf te worden beheerst 
door de omstandigheden. het feit dat je 
bij elkaar zowel groei als terugval ervaart 
en dat je dat herkent in het eigen zoeken 
naar uitkomst, versterkt geleidelijk het 
gevoel van zelfwaarde. ‘ik ben toch niet 
zo abnormaal’. 

Wat het doorbreken van isolement kan 
betekenen, wordt voor ons elke dag dui
delijk in villa rozerood in De Panne, een 
respijthuis voor gezinnen met een ern
stig ziek kind. Een unieke gelegenheid 
voor gezinnen die omwille van ernstige 
ziekte bij hun kind nooit gewoon op va
kantie kunnen gaan.

hoe mensen door hun anders zijn in het 
isolement kunnen komen, wordt geïllus
treerd met enkele passages uit ‘Oscar 
en oma Rozerood’ van Eric Emma-
nuël schmidt.

Waarom durven ze niet met mij praten? 
Ze zijn bang voor me. Ze durven niet met 
me te praten. En hoe minder ze dat dur-
ven, hoe meer ik het gevoel krijg alsof ik 
een monster ben. Waarom maak ik hen 
zo verschrikkelijk bang? Zie ik er dan zo 
afschuwelijk uit? Stink ik soms? Ben ik 

debiel geworden zonder dat ik het zelf in 
de gaten heb? ‘Ze zijn niet bang voor je, 
Oscar, ze zijn bang voor de ziekte.’ Mijn 
ziekte, die hoort bij mij. Ze moeten zich 
niet anders gedragen omdat ik ziek ben. 
Of kunnen ze soms alleen maar houden 
van een gezonde Oscar?

Ze zijn niet meer blij met mij. Sinds mijn 
beenmergtransplantatie merk ik zeer 
duidelijk dat ze niet meer blij zijn met mij. 
Als de dokter me ’s morgens onderzoekt, 
doet hij dat omdat het moet, maar ik stel 
hem teleur. Hij kijkt naar me zonder iets 
te zeggen, alsof ik iets verkeerd heb ge-
daan. Toch heb ik echt mijn best gedaan 
bij de operatie. Ik ben braaf geweest, ik 
heb me in slaap laten brengen, ik heb 
niet geschreeuwd toen ik pijn had, ik heb 
alle medicijnen geslikt. Soms heb ik zin 
om hem uit te schelden, om hem te zeg-
gen dat het misschien wel aan hem ligt 
dat de operatie mislukt is. Maar hij ziet er 
zo ongelukkig uit dat de scheldwoorden 
me in de keel blijven steken. Hoe zwijg-
zamer hij is, hoe schuldiger ik me voel. 
Ik heb begrepen dat ik een slechte zieke 
ben, een zieke die je belet te geloven dat 
dokters alles kunnen.

Waarom zeggen ze me niet dat ik dood-
ga? Als je het in het ziekenhuis over 
doodgaan hebt, hoort niemand het. Je 
kunt er zeker van zijn dat ze opeens alle-
maal last hebben van verstopte oren en 
over wat anders gaan praten. Ik heb het 
op iedereen uitgeprobeerd.

sOliDAritEit

De steun via zelfhulpgroepen is een 
bijzondere vorm van solidariteit. De 
steun blijft meestal niet beperkt tot de 
groepsbijeenkomsten. iemand die het ’s 
morgens steeds moeilijk heeft, kan een 
spontane telefoon krijgen van iemand 
die naast hem zat in de bijeenkomst. 
iemand die nauwelijks nog vooruit kon, 
kreeg ‘s middags onverwacht bezoek 
van iemand uit de groep. Dat was een 
stimulans om opnieuw te geloven dat hij 
toch voor iemand de moeite waard was. 
hiermee worden noden gelenigd die niet 
steeds in professionele relaties kunnen 
worden behartigd. 

Een bijzondere vorm van solidariteit is 
echter dat zelfhulpgroepen aan mensen 
de kans geven om zowel geholpene als 
helper te zijn tezelfdertijd. het gaat om 
wederzijdse hulpverlening: helpen en 
geholpen worden. Een van de belang
rijkste effecten ligt precies in het feit 
dat het zelfvertrouwen van de leden op
nieuw wordt opgebouwd in het ervaren 
dat je in staat bent iets voor de andere 
te doen en te betekenen. En is dit voor 
de maatschappij van vandaag die alles 
neigt te verwachten van de professio
nele hulpverlening geen uitdrukkelijke 
uitdaging? Een maatschappij die geen 
gemeenschappelijk doel nastreeft of 
geen gemeenschappelijke zingeving er
kent, verwordt tot een democratie zon
der democraten, een maatschappij van 
individuen waarin ieder zijn eigen leven 
leidt, bij geschillen zijn rechten opeist 
maar nooit verder kijkt dan zijn eigen 
belang leidt (Dewachter D. bordeline 
times. tielt: lannoo; 2012).

Mensen hebben in crisissen en op moei
lijke momenten vaak mensen nodig die 
tijd hebben om te luisteren en die van
uit hun eigen ervaring de ervaringen van 
anderen valideren. Je kan er psychiaters 
en psychotherapeuten mee uitsparen.

DE ZOrg vErbEtErEN   
DOOr OgEN tE OPENEN

vanuit de gedeelde ervaringen van lot
genoten werden regelmatig de ogen 
geopend van professionele zorgver
strekkers en van de samenleving voor 
reële noden die lange tijd niet werden 
onderkend. vaak kunnen mensen aan 
‘de goedbedoelende hulpverleners’ niet 
kwijt wat hen in de behandeling en de 
benadering zo moeilijk valt. Ze moe
ten het eerst kunnen samen leggen als 
lotgenoten om het verborgene en het 
diepere samen een stem, een meer
stemmige stem, te geven. het feit dat 
een miskraam niet zomaar een mislukte 
zwangerschap is maar het verlies van 
een kind, is maar duidelijk geworden 
in de medische wereld door te luiste
ren naar de meerstemmige stem van 
ouders. het bestaan van chronische 
rouw bij ouders van een kind met een 
verstandelijke beperking of bij personen 
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die moeten leven met voortdurende be
perkingen is lang niet begrepen. het in
zicht dat er een rouw is die nooit eindigt 
omdat het gaat om een levend verlies 
dat nooit overgaat, een rouw die in golf
bewegingen steeds weer opduikt en niet 
afneemt met de tijd zoals na een ster
ven, maar juist kan toenemen, is balsem 
op de wonde. het is geen pathologische 
rouw maar een normale reactie op een 
nooit eindigend verlies. Dit kan je maar 
ontdekken door de meerstemmige stem 
van mensen te beluisteren. Dat inzicht 
staat haaks op de beweging die verdriet 
dat langer duurt dan zes maanden wil 
inschrijven in de DsM van de psychiatri
sche stoornissen.

lees eens een goede en aangrijpende 
roman en dan weet je wat ervaringsdes
kundigheid en zelfhulp is. 

De dokter vertelt dat hij van Fran voor 
het eerst ontdekt heeft wat ‘angst’ be-
tekent. Vroeger was ik ervan overtuigd 
dat angst iets was voor fl auwerds, ge-
woon een verzinsel om de aandacht te 
trekken. Nu weet ik beter. Ik heb jouw 
angst gezien toen je me met oogkassen 
donker van verdriet aankeek. Ik heb jouw 
angst gehoord toen je me aan de tele-
foon vertelde van je amputatie. Ik heb 
je angst een beetje meebeleefd toen je 
na een jaar opnieuw vermagerde en je 
alle onderzoeken van voren af aan moest 
ondergaan. Maar ik vind het jammer dat 
ik je angst niet heb herkend wanneer 
je plotseling uitvloog tegen mij, wan-
neer je je pruik weggooide, of wanneer 
je urenlang bleef doordrammen over al 
je plannen die je nog op stapel had met 
het kwartet waarin je speelde. Ik wist niet 
dat angst zich onder zoveel gedaanten 
kon vertonen. Ik wilde je soms zo graag 
helpen, maar soms, ja, soms denk ik dat 
ik banger was dan jij.  

seynaeve k. Een wolk als afscheid. 
averbode: altiora; 1988.

Lotgenoten kunnen 
voor elkaar een belang
rijke steun zijn. 
Ze hebben vaak de 
gepaste sleutels aan 
hun sleutelbos die 
opnieuw deuren kunnen 
openen naar een zorg
zame samenleving. 

Die vier sleutels zijn: luisteren, informa
tie, warmte en betrokkenheid, ervarin
gen valoriseren. 

Ze kunnen niet alleen heel veel beteke
nen en psychiaters uitsparen, maar ze 
betekenen ook een boodschap voor de 
samenleving. Deze boodschap laten we 
eens doorklinken in de ervaringsdes
kundigheid van AnneDauphine Julliand:

Van het kind hebben wij geleerd wat 
liefde is. Hoe komt het dat zij er meer 
verstand van heeft dan wij? Ze is van al-
les verstoken. Ze beweegt niet, spreekt 
niet, hoort niet, zingt niet, lacht niet, ziet 
niet. Ze huilt niet eens. Maar ze heeft lief. 
Dat is het enige wat ze doet, met al haar 
krachten. Dwars door haar kwellingen, 
haar kwalen, haar handicaps heen. De 
liefde van Thaïs dringt zich niet op, maar 
is altijd paraat. En die liefde toont zich 
aan ons zoals zij is: kwetsbaar en broos. 
Zonder pantser, zonder harnas, zonder 
verschansing. Zonder angst. 

Natuurlijk, mensen die er van op een 
afstand naar kijken, hebben misschien 
grote moeite met die broosheid, voe-
len er mogelijks zelf minachting voor of 
weerzin tegen. Maar wie dichter komt, 
wie zich naar haar toebuigt, wie probeert 
met haar mee te gaan, die zal zoals ik 
gewaar worden dat er op die broosheid 
maar één antwoord is: liefde.

Bijna twee jaar geleden, toen we te ho-
ren kregen tot welke schade haar ziekte 
zou leiden, stelde ik mezelf de vraag: 
‘Wat rest haar dan nog?’ Liefde. Liefde 
rest haar. Liefde die je krijgt. En ook lief-
de die je geeft.

ligt hierin niet een boodschap voor 
onze technische en globaliserende sa
menleving?Manu Keirse

Emeritus hoogleraar Faculteit 
Geneeskunde KU Leuven
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voorzitter prof. dr. Koen Matthijs heette 
de ruim 200 aanwezigen welkom op het 
parelmoeren jubileum. hij benadrukte 
dat de voorbije 30 jaar leerden dat zelf
hulpgroepen geen voorbijgaand feno
meen zijn. integendeel, de groepen, hun 
ideologie en hun werkwijze zijn onder
tussen ruim en stevig verankerd. 

voormalig medewerkster hilde De Wilde 
nam de taak van presentatrice op. 

vervolgens gaf oprichter van het tref
punt en voormalig programmadirecteur 
bij de WhO, prof. dr. Yvo Nuyens, een 
terugblik op de start van het trefpunt 
in 1982. hij illustreerde onder andere 
het pluralistische en universele van 
de zelfhulpgroepen aan de hand van 
de recente gemeenteraadsverkiezingen. 
De centrale programmapunten die de 
verschillende partijen naar voor schoven 
zijn immers stuk voor stuk in zelfhulp
groepen terug te vinden.

stafmedewerkers Annemie vandermeu
len en Peter gielen gaven een overzicht 
van hoe de klemtoon en inhoud van 
hun vormingen en begeleidingen veran
derde doorheen de jaren. van persoon
lijke vaardigheden om lotgenoten op 
te vangen en te helpen, verschoof het 
zwaartepunt naar competenties rond 
samenwerken en beleidsvoering, zo
wel intern als extern. Door het op maat 
ondersteunen en versterken van vereni

Een eredoctoraat 
voor alle zelfhulpgroepen
26 oktober 2012
30jarig jubileum
Trefpunt Zelfhulp
... over de belange
loze inzet van mensen, 
solidariteit en verbon
denheid, positief in het 
leven staan, therapie
trouw, meer aandacht 
voor preventie in de 
zorg, minder eenzaam
heid, minder onnodig 
gebruik van zorg, betere 
communicatie en zelfs 
minder taboes en meer 
tolerantie ... 

trefpunt Zelfhulp nodigde op vrijdag 26 
okt. 2012 vertegenwoordigers van zelf
hulpgroepen, welzijns en gezondheids
werkers, beleidsmakers, onderzoekers 
en andere geïnteresseerden uit op zijn 
30jarig jubileum. 

Doel van de dag was de nog vaak onder
schatte waarde van zelfhulp dynamiek 
eens extra in de verf te zetten. hoogte
punt van de dag was de uit reiking van 
een collectief eredoctoraat aan alle zelf
hulpgroepen in vlaanderen.

bij aankomst ontving elke deelnemer 
een gloednieuw exemplaar van de ju
bileumpublicatie van trefpunt Zelfhulp: 
‘Mensen helpen mensen. De kracht van 
zelfhulp en lotgenotencontact.’ Onder 
de rubriek publicaties staat verdere in
formatie.

Voorzitter prof. dr. Koen Matthijs 
‘Zelfhulpgroepen zijn 
geen voorbijgaand fenomeen!’

Het zwaartepunt verschoof naar 
competenties rond samenwerken en 
beleidsvoering.

Jubileumpublicatie Trefpunt Zelfhulp 
‘Mensen helpen mensen. De kracht van 
zelfhulp en lotgenotencontact.’ zelfhulp en lotgenotencontact.’ 

© Ku leuven – rob stevens

© Ku leuven – rob stevens



6

gingen, draagt trefpunt Zelfhulp bij tot 
kwaliteitsvolle zelfhulpinitiatieven. Als 
mogelijke speerpunten in de toekomsti
ge werking ziet trefpunt Zelfhulp inzet
ten op online lotgenotencontact, meer 
groepen bedienen, samenwerking tus
sen professionelen en zelfhulpgroepen 
aanmoedigen, kwaliteitscriteria voor 
zelfhulp uitwerken.

De volgende drie sprekers behandelden 
elk één van drie sleutels die essentieel 
zijn voor een zorgzame samenleving. 

Prof. dr. em. Manu Keirse van de Ku 
leuven, en lid van de raad van bestuur 
van trefpunt Zelfhulp, verduidelijkte de 
eerste sleutel ‘sociale steun’. hij deed 
dit aan de hand van vijf kernbegrippen: 
kennis en deskundigheid, normaliseren 
van ervaringen, isolement doorbreken, 
solidariteit, en de zorg verbeteren door 
ogen te openen. De tekst van deze toe
spraak vormt het openingsartikel van dit 
nummer.

historicus dr. Jan bleyen, ging aan 
de hand van fragmenten uit zijn boek 
‘Doodgeboren’ van 2012 in op de twee
de sleutel ‘informatie’. in dit boek toont 
hij vanuit de ervaringen van ouders van 
een doodgeboren baby, op aangrijpen
de wijze aan hoe grondig de omgang 
met doodgeboorte in een halve eeuw 
is veranderd, zowel in de medische we
reld, als bij de overheid, als bij de be
trokkenen en hun directe omgeving.

Als derde sleutel kwam ‘belangenver
dediging en participatie’ aan bod in de 
uiteenzetting van mevrouw ilse Weegh
mans, directeur van het vlaams Patiën
tenplatform. Ze vertrok van de stelling 
dat zonder ondersteuning van patiën
tenverenigingen, onder meer door tref
punt Zelfhulp, de belangenverdediging 
en participatie van patiënten vandaag 
niet zo ver zou staan.

Deze drie sleutels stemmen overeen 
met de drie voornaamste doelstellin
gen van zelfhulpgroepen, namelijk lot
genotencontact, informatieverstrekking 
en belangenverdediging. Drs. Jozefi en 
godemont stelde dan ook terecht vast: 
‘zelfhulpgroepen hebben het allemaal’. 
Ze belichtte daarbij de positieve effecten 
van zelfhulpdynamiek voor probleemer
vaarders, hun directe omgeving en de 
samenleving.

Intussen mocht Trefpunt Zelfhulp 
ook H.K.H. prinses Mathilde 

verwelkomen, die een deel van de dag 
verder mee volgde. 

Drie sleutels, 
die essentieel zijn
voor een zorgzame 
samenleving.

sociale steun

informatie

belangen 
verdediging en 
participatieparticipatieparticipatie

sociale steunsociale steunsociale steunsociale steun

informatieinformatieinformatieinformatie

belangen belangen 

Na de lunch bogen de deelnemers zich 
in kleine groepen over de vragen:  

Voor welke uitdagingen 
staan zelfhulpgroepen 
de komende jaren? 
Welke hinderpalen 
ondervinden groepen 
hierbij en welke hulp en 
ondersteuning is daarbij 
wenselijk? 

Een eredoctoraat 
voor alle zelfhulpgroepen

© Ku leuven – rob stevens
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Deze uitwisseling tussen deelnemers 
van allerhande zelfhulpgroepen, patiën
tenverenigingen en professionelen, werd 
heel waardevol gevonden. De resultaten, 
verzameld in de vorm van mindmaps, 
zullen bijdragen tot het bepalen van de 
accenten die trefpunt Zelfhulp als on
dersteuningscentrum in de toekomst wil 
leggen. verderop in dit nummer volgen 
al een aantal eerste vaststellingen. 
 
Als intermezzo vertrok verteller Koen 
Demuynck van het verhaal van de bre
mer stadsmuzikanten doorweven met 
authentieke zelfhulpgetuigenissen, om 
aan te tonen hoe zelfhulp bijdraagt aan 
een warmere samenleving en hoe deel
nemers weerbaarder worden tegen ‘de 
rovers’ in hun leven.

ingeleid door de muzikale omlijsting van 
zangeres Annelies Dille en pianiste Elise 
simoens volgde de plechtige uitreiking 
van het facultair eredoctoraat.

Decaan Katlijn Malfl iet benadrukte het 
uitzonderlijke karakter van dit collectieve 
eredoctoraat, voor alle zelfhulpgroepen 
in vlaanderen. Daarmee onderstreept de 
faculteit sociale Wetenschappen haar 
weloverwogen engagement om mee te 
werken aan een warme en solidaire hu
mus van de samenleving.

Zelfhulpgroepen 
bieden bouwstenen 
voor het verstrekken 
van meer en betere 
informatie, ze zijn ook 
stapstenen naar een 
sneller en beter herstel, 
naar minder eenzaam
heid en minder rouw. 

Aansluitend sprak voorzitter Koen Mat
thijs de laudatio uit. 

Zelfhulpgroepen bieden bouwstenen 
voor het verstrekken van meer en betere 
informatie, niet alleen onderling, maar 
ook via professionele hulpverleners. Wat 
dat betreft, is al een lange weg afgelegd, 
maar het doel beweegt, en de ervaring 
leert dat meer informatie kan leiden tot 
meer onwetendheid. Gevoed door de 
dagelijkse ervaring onderstrepen zelf-
hulpverantwoordelijken dat telkens op-
nieuw. Laat ons die boodschap ter harte 
nemen en laat ons geen informatiewinst 
noemen dat waar een ander onwetender 
van wordt. 

Zelfhulpgroepen bieden niet alleen 
bouwstenen voor informatie en partici-
patie, ze zijn ook stapstenen naar een 
sneller en beter herstel, naar minder 
eenzaamheid en minder rouw. Ook wat 
dat betreft is er nog veel werk. Vlaan-
deren scoort niet goed op het vlak van 
indicatoren die te maken hebben met 

depressie en eenzaamheid. Laat ons die 
boodschap ter harte nemen en laat ons 
geen succes noemen dat waar een an-
der onbehaaglijk van wordt. 

Zelfhulpgroepen 
bieden ook sluitstenen: 
deelnemers zijn actiever 
en gemotiveerder in 
het streven naar 
een gezonde leefstijl, 
wat zich vertaalt in 
minder onnodig gebruik 
van zorg.

Naast bouw- en stapstenen bieden zelf-
hulpgroepen ook sluitstenen: deelne-
mers aan activiteiten van zelfhulpgroe-
pen zijn actiever en gemotiveerder in het 
streven naar een gezonde leefstijl, wat 
zich vertaalt in onderbouwde therapeu-
tische beslissingen, meer therapietrouw, 
en minder onnodig gebruik van zorg. 
Zo worden bruggen gebouwd tussen 
welzijn en gezondheid. Leden van zelf-
hulpgroepen ondervinden dagelijks dat 
die bruggen vaak wankel of zelfs on-
derbroken zijn. Om die bruggen te her-
stellen, steunen ze op de inspiratie van 
waarden zoals mededogen, tolerantie en 
vertrouwen. Laat ons die boodschap ter 
harte nemen en laat ons geen solidariteit 
noemen dat waar een ander door ach-
teruitgaat.

Om al deze redenen, mijnheer de vice-
rector, verzoek ik u, op voordracht van 
de faculteit Sociale Wetenschappen en 
na goedkeuring door de Academische 
Raad, het eredoctoraat van de KU Leu-
ven te willen verlenen aan alle Vlaamse 
Zelfhulpgroepen, hier vertegenwoordigd 
door mevrouw Joke Schauvliege. 

Deze uitwisseling tussen deelnemers 
van allerhande zelfhulpgroepen, patiën
tenverenigingen en professionelen, werd 
heel waardevol gevonden. De resultaten, 
verzameld in de vorm van mindmaps, 
zullen bijdragen tot het bepalen van de 
accenten die trefpunt Zelfhulp als on
dersteuningscentrum in de toekomst wil 
leggen. verderop in dit nummer volgen 
al een aantal eerste vaststellingen. 
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vicerector Filip Abraham reikte daarop 
het eredoctoraat uit. De bevoegde mi
nister Jo vandeurzen zag zich door de 
gebeurtenissen bij Ford genk genood
zaakt om zich te laten vervangen door 
minister Joke schauvliege. Zij gaf een 
toespraak en onthulde samen met de 
vicerector het eredoctoraat.

Om de dag feestelijk af te sluiten, ont
hulde de decaan van de Faculteit so
ciale Wetenschappen een symbolisch 
kunstwerk van Dirk boulanger. twee ta
fels vol symboliek en verwijzingen naar 
zelfhulp en zelfhulpgroepen. 
 
Op de receptie achteraf konden de aan
wezige zelfhulpgroepen een duplicaat 
van het eredoctoraat afhalen. groepen 
die niet aanwezig waren ontvangen nog 
een persoonlijke uitnodiging om hun du
plicaat te bestellen.

Joke Schauvliege  
gaf een toespraak over  
de bijzonder positieve  
bijdrage van zelfhulpgroe
pen en patiëntenvereni
gingen aan het gezond
heids en welzijnsaanbod  
in Vlaanderen

Een symbolisch kunstwerk 
van Dirk Boulanger
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Een eredoctoraat 
voor alle zelfhulpgroepen

© Ku leuven – rob stevens
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Op 26 okt. werden 
op mindmaps de paden 
uitgestippeld die het 
Trefpunt de komende 
jaren moet bewandelen,
een ‘wandelkaart’ met 
uitdagingen, kn el punten 
én suggesties!

Na dertig jaar zelfhulpondersteuning is 
op zijn lauweren rusten er voor het tref
punt Zelfhulp niet bij. Dat is trouwens 
ook helemaal niet de bedoeling want het 
werk blijft uitdagend en de mensen in
spirerend. rust roest bovendien.

het is dus, zeker op onze leeftijd, nood
zakelijk om in beweging te blijven. Zo
maar wat doelloos met armen en be
nen zwierezwaaien, ‘sportelen’ zonder 
uitdaging of perspectief, leek ons erg 
onverantwoord en ook saai en zinloos. 
Daarom werd er op 26 oktober aan de 
aanwezige zelfhulpinitiatieven gevraagd 
om op mindmaps de paden uit te stip
pelen die het trefpunt de komende jaren 
moet bewandelen.

Op die ‘wandelkaart’ plaatsten de 
groepen de uitdagingen en knelpunten 
waarvoor ze vandaag worden gesteld 
en formuleerden ze suggesties over hoe 
het trefpunt hen zou kunnen ondersteu
nen om die aan te pakken. Wat volgt is 
slechts een algemene samenvatting van 
de roadmap die groepen op die manier 
voor ons uittekenden. De gedetailleerde 
stafkaart volgt later.

vriJWilligErs

Ondersteuning bij het 
uitwerken en toepassen 
van op maat gesneden 
vrijwilligersbeleid.

goede, gemotiveerde, jongere vrijwilli
gers aantrekken en houden is voor vele 
vlaamse zelfhulpgroepen duidelijk een 
grote uitdaging. De doorsnee (bestuurs)
vrijwillig(st)er wordt al wat ouder, heeft 
teveel hooi op zijn/haar vork en tijd te 
kort. hij/zij maakt zich zorgen over de 
voortzetting van de vereniging omdat er 
vandaag vele en uiteenlopende compe
tenties nodig zijn om een zelfhulpinitia
tief goed te runnen. hij/zij stelt ook vast 
dat vrijwilligers hun engagement vlug
ger dan vroeger stopzetten, dat jongere 
vrijwilligers er soms andere opvattingen 
en normen op na houden en dat vrijwil
ligerswerk in zelfhulpgroepen door de 
buitenwacht niet echt sexy meer wordt 
bevonden.

van het trefpunt Zelfhulp verwachten de 
zelfhulpinitiatieven daarom in de komen
de jaren ondersteuning bij het uitwerken 
en toepassen van een op maat gesne
den vrijwilligersbeleid. Dat betekent on
der andere hulp bij het aantrekken van 
vrijwilligers, bij het op peil houden van 
hun motivatie, het aanscherpen van hun 
competenties en het creëren van de ge
wenste randvoorwaarden (verzekering, 
vergoeding, informatie, ... ). Een concrete 
en gemakkelijk te realiseren suggestie 
die we noteerden is het organiseren van 
uitwisseling en intervisie tussen vrijwilli
gers. Men kan immers zóveel van me
kaar leren. Zelfhulp voor de zelfhulpvrij
willigers!

Van mindmap 
naar roadmap

1

2

VRIJWILLIGERS

NETWERKING

INTERNET &
SOCIALE MEDIA

BEKEND-
MAKING 
EN BEELD-
VORMING

CENTENKWESTIES
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iNtErNEt EN
sOCiAlE MEDiA

ICTverwachtingen: 
een forum modereren, 
een website opmaken, 
Ehulp optimaliseren.

Zelfhulpinitiatieven beseffen dat ze de 
boot van de informatie en communica
tietechnologie (iCt) niet mogen missen. 
het internet is bijvoorbeeld het kanaal 
waarlangs de meeste nieuwe leden in
stromen. informatievragen via email 
verdringen de telefoon, de pen en het 
papier. het verenigingstijdschrift of uit
nodigingen en aankondigingen digitaal 
verzenden gaat sneller en goedkoper. 
Jongeren gebruiken het internet en de 
sociale media alsof het hen met de pap
lepel is ingegoten. 

lotgenotencontact via bijvoorbeeld fo
rums of chats lijkt voor hen vanzelfspre
kend en drempelloos. De iets oudere 
garde heeft nog reserves maar raakt er 
stilaan toch ook van overtuigd dat hun 
zelfhulpgroep meer en beter gebruik van 
de digitale snelweg kan maken; niet als 
vervanging van de traditionele zelfhulp, 
maar als aanvulling en uitbreiding.

De verwachtingen van de zelfhulpinitia
tieven naar het trefpunt Zelfhulp in ver
band met iCt zijn vrij concreet; onder 
andere: leer ons een forum modereren, 
onze website gepast opmaken en Ehulp 
optimaliseren. 

bEKENDMAKiNg 
EN bEElDvOrMiNg

Onbekend en onbemind is de (te) gebal
de samenvatting van het tweede grote 
knelpunt dat groepen duidden. De sa
menleving heeft te weinig weet van het 
bestaan en de deugden van zelfhulp
groepen, waardoor te weinig mensen 
in een probleemsituatie naar groepen 
stappen. Ook professionals zijn onvol
doende op de hoogte van de aanvul
lende hulp die zelfhulpgroepen bieden 
en wijzen potentiële gebruikers daarom 
maar zuinigjes door. De zelfhulpinitiatie
ven stellen ook vast dat hun public re
lations en communicatievaardigheden 
kunnen aangescherpt worden. Dat zou 
onder andere de ledenwerving, imago
vorming en samenwerking met profes
sionals ten goede komen.

Meer sen sibilisering 
voor zelfhulpgroepen 
en hun verdiensten, 
voor hun solidariteit en 
verbondenheid.

van het trefpunt Zelfhulp verwachten 
de zelfhulpinitiatieven daarom in de 
komende jaren meer promotie en sen
sibilisering in de samenleving van de so
lidariteit en verbondenheid in zelfhulp
groepen, van hun bestaan en van hun 
verdiensten. Ze verwachten ook con
crete ondersteuning bij het opzetten van 
ledenwervings en beeldvormingscam
pagnes, bij het opzetten en uitbouwen 
van een website, bij het samenstellen 
van een tijdschrift of het maken van een 
folder. in managementkoeterwaals val
len deze verzuchtingen wellicht samen 
te vatten als: steun bij het ontwikkelen 
en implementeren van een doelgroepen 
en communicatiebeleid.

NEtWErKiNg

Promotie van zelfhulp
groepen; ondersteuning 
bij netwerking; opleiding 
om professionals bij hun 
werking te betrekken.

in het besef dat het direct aanspreken 
van potentiële leden ontzettend moeilijk 
is, rekenen, of veeleer hopen, heel wat 
zelfhulpgroepen er op dat professionals 
naar hen doorverwijzen. Ze zouden ook 
wel willen dat professionals hen helpen 
bij het verschaffen van allerhande actu
ele en betrouwbare informatie of hen af 
en toe van advies dienen bij de één of 
andere moeilijke of prangende vraag. 
Maar het water tussen zelfhulpgroepen 
en professionelen blijkt soms nog diep. 
groepen ervaren regelmatig afstande
lijkheid, onbekendheid en argwaan.

Om die weg te werken verwachten de 
zelfhulpinitiatieven van het trefpunt Zelf
hulp in de komende jaren promotie en 
bekendmaking van de werking en meer
waarde van zelfhulpgroepen bij profes
sionelen en hun diensten, hulp en on
dersteuning bij netwerking en vorming 
en opleiding over manieren om profes
sionals bij hun werking te betrekken.

CENtENKWEstiEs

Ondersteuning bij 
het oplossen van pran
gende geldkwesties.

Niet alleen het leven van alledag wordt 
duurder, ook het runnen van een zelf
hulpgroep. voor groepen is het hoe 
langer hoe moeilijker om de eindjes aan 
mekaar te knopen. Ze kijken daarom uit 
naar sponsoring en (project)subsidies. 
Ze willen ook wel professionaliseren 
om aan de bovenstaande uitdagingen 
het hoofd te kunnen bieden. Maar waar 
geld daarvoor vinden? Wat met de au
tonomie bij sponsoring en de verant
woording bij subsidies? het beheer van 
het geld? Ook bij het oplossen van die 
en nog andere prangende geldkwesties 
verwacht men ondersteuning van het 
trefpunt Zelfhulp.

We kunnen helaas niet beloven om alle 
gevraagde ondersteuning tegelijkertijd 
en morgen al te leveren. Maar dat we er 
werk van zullen maken staat wel vast!

Peter gielen
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DOP – Dienst Ondersteuningsplan
waarvoor heb ik hulp nodig en waar kan ik die vinden?

Dit voorjaar is er in elke vlaamse provincie een DOP opgericht. De oprichting kadert in 
een nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een (vermoeden van) handicap. 

Een proces van vraagverheldering 
leidt tot een ondersteuningsplan opgebouwd 
vanuit drie invalshoeken:

1. de mogelijkheden van het natuurlijke netwerk van de persoon met een handicap 
(gezin, familie, buurt, vrijwilligers, ... )

2. ondersteuningsnoden die niet door het directe netwerk geboden kunnen worden 
(gezinshulp, poetshulp, thuisverpleging, ... )

3. handicapspecifi eke ondersteuningsnoden die door het vlaams Agentschap 
voor Personen met een handicap (vAPh) gelenigd worden

DOP BIEDT 
gemiddeld 12 gratis begeleidingen 
per persoon, gespreid over maximum 1 jaar. 

DOEL 
meer inzicht krijgen in:
 hoe personen met een handicap hun toekomst

wensen kunnen realiseren
 hoe daarbij de nodige ondersteuning kan 

georganiseerd worden. 

DOMEINEN 
breed aantal domeinen: 
wonen, administratie, gezondheidszorg, 
dagbesteding, vrijetijdsbesteding, ...

het D.O.P. is er voor alle personen met een handicap die nog geen steun of opvang 
krijgen van een door het vAPh erkende dienst of voorziening. Wie nog niet ingeschre
ven is bij het vAPh moet een attest van handicap of vermoeden van handicap door 
een arts of multidisciplinair team voorleggen.

MEER INfo: 

antwerpen
info@opmaatvzw.be
T. 03/889 00 07
info@trajectvzw.be
T. 03/366 29 93

Oost-vlaanderen
info@dop-ovl.be
T. 0473/73 87 58

west-vlaanderen 
info@dop-wvl.be
T. 0490/44 34 04

vlaams-Brabant en Brussel
brussel@dop-vbb.be
T. 02/201 76 43 
hallevilvoorde@dop-vbb.be
T. 02/460 69 60 
leuven@dop-vbb.be
T. 016/56 56 30

Limburg
info@doplimurg.be
T. 011/35 34 10

nieuwtjes
uit de professionele sector
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Een aangrijpend boek, 
dat stille rouwenden erkenning 

en een stem geeft en dat 
de ogen van hun omgeving wil 

openen voor de vele vormen van 
niet-erkend verlies.

Stille verhalen.
Over verborgen 
verlies en verlangen.
De uitgebreide intro 
geeft inzicht in de 
uiteenlopende redenen 
die kunnen maken dat 
verdriet in het verborge
ne blijft, dat rouw er niet 
mag zijn, dat rouw niet 
openlijk mag beleefd 
worden.

in dit boek bundelt Evamaria Jansen 
verhalen van mensen die worstelen met 
schaduwrouw: rouw die maatschappe
lijk niet erkend wordt en/of sociaal niet 
geaccepteerd wordt. De waargebeurde 
verhalen zijn heel uiteenlopend. Een jong 
stel verliest zijn ongeboren baby. Een 
meisje kampt met depressies en verliest 
haar zelfbeeld. Een vrouw treurt na jaren 
nog steeds om het kind dat ze door een 
abortus nooit kreeg. Een jongen blijft 
ontredderd achter na de zelfdoding van 
zijn beste vriend. Een geheime minnares 
overlijdt. Een vrouw treurt omdat ze we
gens armoede haar kind afstond ...

Samen verder 
na een verkeers
ongeval
Overhoop vzw, een lotgenotenwer
king voor families met jonge verkeers
slachtoffers, vierde onlangs zijn vijfja
rig bestaan. in het verlengde daarvan 
werd een DvD ‘samen verder na een 
verkeersongeval’ gemaakt. De DvD 
is in de eerste plaats bedoeld als sen
sibiliseringsfi lmpje voor hulpverleners 
en beleid. Door de kracht van de lotge
notenwerking te onderstrepen, wordt 
doorverwijzen aangemoedigd. in de 
tweede plaats is het een instrument 
waarmee de doelgroep zelf, de families 
met een jong verkeersslachtoffer, over 
de drempel kunnen gehaald worden. 
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Wie geconfronteerd 
wordt met onverwachte 
of ernstige problemen, 
voelt zich hulpeloos 
en ontredderd. 
Professionele hulpver
leners bieden dan wel 
informatie en houvast, 
toch blijven bepaalde 
noden onbeantwoord. 
‘Mensen helpen 
mensen’ biedt een ver
helderend antwoord.

Deze publicatie werd gemaakt ter ge
legenheid van het 30jarig bestaan van 
trefpunt Zelfhulp vzw. het is een bewer
king van het in 2010 verschenen boek 
‘Zelfhulpgroepen. samen werken aan 
welzijn en gezondheid’. Auteurs: Peter 
gielen, Jozefi en godemont, Koen Mat
thijs en Annemie vandermeulen.

Zelfhulpgroepen, lotgenotenorganisaties 
en patiëntengroeperingen zijn een waar
devolle aanvulling van de professionele 
hulpverlening. lotgenoten begrijpen 
elkaar immers meteen en voelen snel
ler specifi eke behoeften aan. Wat zijn 
zelfhulpgroepen? Wat is hun publiek? 
Welke effecten hebben ze? hoe vullen 
ze het professionele circuit aan?

Op deze en andere vragen biedt ‘Men
sen helpen mensen’ een verhelderend 
antwoord. getuigenissen van lotgeno
ten die actief zijn in zelfhulpgroepen en 
patiëntenverenigingen maken de infor
matie levensecht. Professionals vullen 
aan met hun visie op zelfhulpdynamiek 
en zetten krijtlijnen uit voor de toekomst. 

MEER INfo:
te bestellen bij trefpunt Zelfhulp vzw 
€ 16,99 + € 3 verzendingskosten
trefpunt.zelfhulp@soc.kuleuven.be
t. 016/23.65.07

Een 10-delige 
fotoreeks van dieren 
in groep beeldt uit 
waar zelfhulpgroepen 
sterk in zijn!

Een 10-delige 
fotoreeks van dieren 
in groep beeldt uit 
waar zelfhulpgroepen 
sterk in zijn!

De kracht van zelfhulp 
en lotgenotencontact.

Mensen helpen mensen.

MEER INfo:
DvD aan te vragen bij: 
sabine Cocquyt
Nijvelsebaan 162
3060 KorbeekDijle
t. 0499/162 098
info@over-hoop.be
binnenkort te bekijken op 
www.over-hoop.be

Met sfeerbeelden wordt er 
een beeld gegeven van 
het doelpubliek, het aanbod
en van de warme, positieve sfeer 
die er bij Over-Hoop heerst.  
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ANgststOOrNis

ik ben een getrouwde vrouw van 57 jaar, 
al enkele jaren kamp ik met een angst
stoornis en met paniekaanvallen. hier
voor neem ik medicatie. ik zou graag in 
contact komen met mensen die ook af 
te rekenen hebben met deze aandoe
ning en daarover willen praten in groep 
of een zelfhulpgroep willen opstarten, 
liefst in de regio van noord limburg. 
Contactname via trefpunt Zelfhulp.

trefpunt.zelfhulp@soc.kuleuven.be

rElAtiEvErslAviNg

graag zou ik een oproep doen aan vrou
wen die in destructieve relaties vastzit
ten (psychisch, seksueel en/of fysiek 
misbruik) en/of er niet van kunnen los
komen, er als het ware aan ‘verslaafd’ 
zijn. vrouwen die te veel investeren in 
ongezonde relaties, ten koste van zich
zelf en hun eigen grenzen. vrouwen die  
verstandelijk wéten dat hun relatie totaal 
destructief is, maar die gevoelsmatig 
blijven hangen in hun oude (aangeleer
de) patronen. vrouwen die bereid zijn 
zichzelf écht te leren kennen, opnieuw 
van zichzelf leren te houden, meer ver
trouwen in zichzelf willen krijgen, om in 
de toekomst met zichzelf én anderen 
gezondere relaties te kunnen opbou
wen. het uitwisselen van ervaringen 
met lotgenoten is hierbij van essentieel 
belang.

grietdesmedt18@gmail.com 

DuiK MEE vOOr Eb

Epidermolysis bullosa (Eb) is een zeld
zame huidaandoening die zich reeds bij 
de geboorte manifesteert. Door een ge
netische ‘fout’ hechten de verschillende 
lagen van de opperhuid zich niet goed 
aan elkaar. De verzwakte huid is uiter
mate kwetsbaar en kan bij de minste 
druk of wrijving loskomen, met blaar
vorming op de huid en/of de slijmvliezen 
als gevolg. De ernst van de symptomen 
varieert naargelang van het type Eb. bij 
ernstige vormen kan de aandoening lei
den tot een hoge mate van invaliditeit en 
verkorte levensverwachting.

het Nederlandse Zeldzame Ziekten 
Fonds organiseert op 01 januari 2013 
een nieuwjaarsduik om geld in te za
melen voor onderzoek naar Eb. ingrid 
Jageneau van Debra belgium, een bel
gische patiëntenorganisatie voor Eb, 
start nu ook een belgische versie. sa
men met haar echtgenoot Mats doet ze 
mee met de belgische nieuwjaarsduik in 
Oostende op zaterdag 5 januari 2013. 
u kan hun nieuwjaarsduik sponsoren 
door een donatie te doen aan het Zeld
zame Ziekten Fonds. 

www.alvarum.com/ingridjageneau
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www. 
hellomydear.be

helloMyDear is een webplatform dat 
mensen de mogelijkheid biedt een le
vensverhaal vast te leggen. Dat kan het 
verhaal zijn van iemand die je dierbaar is 
en op wie je een licht wil schijnen, of van 
iemand die overleden is en wiens leven 
je wil koesteren, of gewoon je eigen ver
haal dat je wil doorgeven. 

Koester de herinnering.
Vertel een levensverhaal.

Op een eenvoudige manier bouw je een 
portret op met verhalen, anekdotes, fo
to’s, fi lmpjes, muziek, brieven, recepten, 
typische uitspraken, een stemopname, 
enz ... Je kiest zelf met wie je het portret 
wil delen, en je kan anderen ook de kans 
geven het portret mee aan te vullen. Dit 
in alle rust en veiligheid, zonder reclame 
en met respect voor privacy. 

www. 
breakingboundaries.eu

Ondanks zijn spierziekte trok Cor van 
Damme voor twee maanden op rond
reis door Europa, met zijn elektrische 
rolstoel in een aangepaste bestelwagen. 

Zijn missie? 
De wereld tonen 
hoe vrij en onafhankelijk 
een persoon met 
een ernstige beperking 
kan zijn als hij de juiste 
ondersteuning krijgt. 

Daarnaast wilde hij zoveel mogelijk jon
geren met een beperking ontmoeten, 
om van elkaar te leren hoe het ondanks 
een handicap toch nog mogelijk is om 
een actief leven te leiden.

MEER INfo:
Wil je nog meer weten 
of foto’s bekijken van de trip:  
www.breakingboundaries.eu 
www.facebook.com/breaking-
boundaries.eu.



 
17-23 dec. 2012
Music for life 2012

 
do. 24 jan. 2013
Sociale media in de social profi t
 
 
ma. 4 feb. 2013
Wereldkankerdag

 
10-17 feb. 2013
Vlaamse week tegen pesten

 
vrij. 22 feb. 2013
Infodag selectief mutisme

 
3-11 maart 2013
Week van de vrijwilliger

MusiC FOr liFE, EEN WEEK 
OM NOOit tE vErgEtEN

vergeet alles wat je weet over Music 
for life. geen glazen huizen, geen klas
sieke geldinzameling. Deze keer staat 
het doorbreken van een taboe centraal, 
meerbepaald dementie. in de week van 
17 tot 23 december 2012 organiseert 
Music for life een solidariteitsactie. vol
ledig nieuw, maar met een vertrouwde 
naam: Music for life. Music for life heeft 
deze keer niet je geld nodig, maar wel, 
meer dan ooit, je engagement. Maan
dag 3 december zal duidelijk worden op 
welke manier iedereen zich kan inzetten 
voor Music For life 2012.

MEER INfo:
www.stubru.be/musicforlife

WiE is Er bANg 
vAN DE sOCiAlE MEDiA?

Weliswaar, Cera, het vlaams Welzijns
verbond en verso slaan de handen in 
elkaar voor een studiedag over het ge
bruik en ongebruik van sociale media in 
de social profi t. Op donderdag 24 janu
ari 2013 bespreken ze voor u de pro’s 
en contra’s, de opportuniteiten en de 
gevaren van sociale media. ben je bang 
van sociale media of omhels je ze? Of 
twijfel je nog? Communicatiedeskundi
gen, ‘early adopters’ uit de profi t en de 
social profi t en specialisten in sociale 
media onthullen alle geheimen en han
digheden van facebook, twitter, skype, 
linkedin en youtube. Clo Willaerts (sa
noma) houdt de keynote speech, veerle 
beel (De standaard) modereert en de 
vlaamse minister van Welzijn, volksge
zondheid en gezin opent de dag. 

MEER INfo:
www.weliswaar.be

WOrKshOP 
sElECtiEF MutisME

in onze vorige editie kon u lezen wat se
lectief mutisme is, en hoe het netwerk 
van ouders ‘selectief mutisme vlaan
deren’ ontstond. Op vrijdag 22 februari 
2013 vindt op de hogeschool gent een 
informatiedag rond selectief mutisme 
plaats. De voormiddag staat open voor 
een heel breed publiek (ouders, stu
denten, leerkrachten, therapeuten, ... ), 
en biedt een introductie over selectief 
mutisme, toelichting over het netwerk 
van ouders ‘selectief mutisme vlaande
ren’, getuigenissen, kans om vragen te 
stellen, en een toelichting rond het Ne
derlandse therapieprogramma ‘spreekt 
voor zich’. De namiddag staat enkel 
open voor therapeuten en behelst een 
praktische workshop op de pc. initiatief
neemster en coördinator van de work
shop is lynn lammens; docente logo
pedie aan de hogeschool gent.

MEER INfo:
inschrijven via mail: 
lynn.lammens@hogent.be 
(het aantal plaatsen is beperkt)

  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 maart 2013. Graag uw bijdragen of mededelingen vóór 10 februari 2013 
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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