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Begeleiders 
van gespreksgroepen 
zijn in eerste instantie 
lot genoten, geen 
beroepsmoderators. 

ze zijn zelden opgeleid om vergaderin-
gen of groepen te begeleiden. Boven-
dien zijn ze persoonlijk betrokken door 
hun eigen ervaringen waardoor de her-
kenbaarheid soms ‘in de kleren gaat zit-
ten’. 

De kwaliteit van een 
gespreksbijeenkomst 
staat of valt met de 
kwaliteit van de bege-
leider, zeker in moeilijke 
situaties of bij delicate 
gespreksonderwerpen. 

Lotgenotencontact is dé rode draad in 
zelfhulpgroepen. Mensen die hetzelfde 
hebben meegemaakt wisselen ervarin-
gen uit, vertellen hun verhaal, luisteren 
naar anderen, steunen en helpen elkaar. 
Lotgenotencontact is op vele manieren 
mogelijk; via telefonische contacten, in-
ternet of individuele ontmoetingen, maar 
gespreksgroepen blijven hiervoor toch 
met stip genoteerd. tijdens gespreks-
bijeenkomsten kunnen mensen vrijuit 
praten met lotgenoten over wat hen be-
zig houdt, wat hun problemen, vragen 
en twijfels zijn en welke mogelijke oplos-
singen of adviezen er voorhanden zijn. 

Het begeleiden 
van bijeenkomsten 
is niet evident! 

reden te meer om even in te zoomen op 
deze gespreksbijeenkomsten. Wat is de 
meerwaarde van een gespreksgroep? 
Hoe gelijkend en hoe ver schillend kun-
nen deelnemers zijn? Wat kan de bege-
leider betekenen? Welke methodieken 
kan men gebruiken? Meer inzicht in 
deze materie draagt bij tot een 
goede voor bereiding, een ont-
spannen begeleider, een vlot 
verloop van het groepsgesprek 
en tevreden deelnemers. 
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herkenbaarheid. Een heterogene groep 
heeft dan weer het voordeel van zeer 
veel verschillende ervaringen. Ook dat 
kan een verrijking zijn. 

SOOrtEn grOEpEn

groepen kunnen erg verschillend zijn. 
De meeste gespreksgroepen zijn open 
groepen, groepen met een wisselend 
verloop, een komen en gaan van men-
sen. nieuwkomers kunnen veel leren 
van mensen die al wat verder staan. 
Maar juist daarom kan een nieuwkomer 
zich soms een tijdlang een buitenstaan-
der voelen. Soms kiest men ervoor om 
als gesloten gespreksgroep van start te 
gaan. Een gesloten groep is vast samen-
gesteld, er komen geen nieuwe mensen 
meer bij. Meestal zijn er een aantal afge-
sproken bijeenkomsten met een afgeba-
kend thema. Een gesloten groep schiet 
meestal goed op maar deelname is min-
der vrijblijvend. 

Mensen ervaren  
lotgenotencontact als  
een belangrijke steun.  
De Zweedse onder-
zoekster Hildingh  
beschrijft deze bijzon-
dere sociale steun als  
de relatie tussen caring 
(zorgen voor), belonging 
(ergens bij horen) en 
sharing (delen). 

Ook andere factoren spelen een rol zo-
als bijvoorbeeld het belang van sociale 
vergelijking. Lotgenoten kijken naar wie 
beter af is dan zijzelf (opwaartse vergelij-
king) maar evengoed naar wie zwaarder 
getroffen is (neerwaartse vergelijking). 
Vergelijken is heel menselijk. Men pro-
beert hierdoor aansluiting te vinden bij 
andere mensen en zichzelf te evalueren. 
Een extra troef is bovendien het gevoel 
van wederkerigheid: jij helpt mij en ik 
help jou. Door anderen te helpen help je 
tenslotte het best jezelf.

BEpErkingEn

Soms kan een groep ook confronterend 
of zelfs beperkend zijn. in een kleine 
groep kan men zich moeilijk verstop-
pen, in een grote groep komt men min-
der aan bod. Misschien vind men geen 
aansluiting bij de andere deelnemers 
of zijn de mensen te verschillend. Er-
varing leert dat mensen meer aan een 
gespreksgroep hebben naargelang ze 
meer gemeenschappelijk hebben. Hoe 
homogener de groep is, des te groter de 

kiEzEn VOOr EEn grOEp? 

Mensen die worstelen met pijn, lijden, 
verdriet en verlies zoeken naar oplos-
singen, naar manieren om hiermee om 
te gaan of tot aanvaarding te komen. 
Dat doet iedereen op zijn eigen typische 
manier en de een slaagt er al beter in 
dan de ander. Uit onderzoek blijkt dat 
het delen van problemen met anderen 
heel heilzaam kan zijn. niet iedereen 
voelt zich echter comfortabel in het ge-
zelschap van meerdere mensen en kiest 
misschien eerder voor een vertrouwens-
persoon, een goede vriend, een hulpver-
lener of therapeut. Het voordeel hiervan 
is de exclusieve aandacht voor het eigen 
verhaal, een persoonlijk contact en de 
focus op de eigen beleving. Dit volstaat 
voor heel wat mensen om nadien weer 
verder te kunnen. 

VOOrDELEn Van EEn grOEp

Uit onderzoek blijkt echter ook dat con-
tact met anderen in een vergelijkbare si-
tuatie dubbel zo helend kan zijn. 

Ervaringen delen  
in een lotgenotengroep 
zorgt ervoor dat de focus 
niet meer uitsluitend  
op het eigen verhaal ligt 
maar wel op wat men 
gemeenschappelijk 
ervaart. 

Men maakt kennis met veel variaties op 
hetzelfde thema: verschillende mensen, 
verschillende ervaringen en opvattingen, 
verschillende emoties en oplossingen ... 

de vier elementen:
vuur, aarde, water en lucht
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tijd gebaat zijn met lotgenotencontact in 
een groep. Ofwel is men zo in zichzelf 
gekeerd, met een oog naar binnen, dat 
men weinig of niet openstaat voor de 
ervaringen en suggesties voor anderen. 
Men wacht op een kans om het eigen 
verhaal te doen en stelt al het positieve 
in vraag. Ofwel absorbeert men zonder 
filter alle ervaringen en gevoelens van 
pijn en verdriet van anderen, zodat men 
overweldigd, dubbel beladen en gela-
den weer vertrekt. 

DE BEgELEiDEr  
Van DE gESprEkSgrOEp

De begeleider van een gespreksgroep, 
een zelfhulpgroep of een lotgenoten-
groep is meestal een lotgenoot, een er-
varingsdeskundige of toch op zijn minst 
een betrokkene. Dit is het meest bij-
zondere en unieke maar ook het meest 
moeilijke van de groepsbegeleiding. 
Een ketting is zo sterk als haar zwak-
ste schakel. Het begeleiden van een 
gespreksgroep is moeilijk omdat de be-
geleider op twee stoelen tegelijk zit; als 
technische gespreksbegeleider en als 
betrokken lotgenoot. Het is zoeken naar 
een goed evenwicht tussen afstand en 
nabijheid, tussen technisch kunnen en 
voldoende inleefvermogen. Een aantal 
vaardigheden en kwaliteiten zijn daarom 
onontbeerlijk. De meeste groepen zijn 
het er over eens dat het eigen positief 
verwerkingsproces zeer belangrijk is. 
Verwerken is echter een dynamisch be-
grip, de ene dag lukt dat al beter dan de 
andere. toch is het noodzakelijk dat de 
gespreksbegeleider in staat is het eigen 
hoofd even leeg te maken, wat afstand 
te nemen van de eigen ervaringen om 
zo open te staan voor de verhalen en 
ervaringen van de deelnemers aan de 
gespreksgroep. 

De gespreksbegeleider dient een juiste 
sfeer te creëren waarin mensen zich 
welkom en veilig voelen en waarin de-
len mogelijk is. Hij zorgt voor de goede 
gang van zaken van het gesprek, geeft 
een duidelijk kader aan, zorgt ervoor dat 
mensen met elkaar in gesprek gaan en 
moedigt de deelnemers aan tot spreken, 
luisteren en reflectie. Storend gedrag 
wordt diplomatisch aangepakt, al wor-
stelen groepsbegeleiders hier wel eens 
mee. Wat in de ene groep als storend 
wordt ervaren kan immers in een andere 
groep een teken van betrokkenheid, 
communicatie en interactie zijn. in een 
groep wordt gedrag pas storend als het 
anderen afremt of beperkt om zich uit 

verlammend effect op anderen hebben. 
Bovendien hebben deelnemers ook elk 
hun eigen motieven en redenen om deel 
te nemen aan een gespreksgroep. De 
ene wil vooral praten en het hart luch-
ten, de andere wil misschien vooral 
luisteren en leren. iemand wil zich min-
der alleen en eenzaam voelen, iemand 
anders is op zoek naar goede voor-
beelden en concrete oplossingen. Voor 
de groepsbegeleider is het belangrijk  
om zicht te hebben op de aard van deel-
nemers en hun verwachtingen. 

VOOr iEDErEEn anDErS?

Mensen reageren op een eigen unieke 
wijze op de moeilijkheden van het leven. 
Dit wordt ‘coping’ genoemd, de ma-
nier waarop mensen trachten het hoofd 
te bieden aan wat hen overkomt. Hoe 
mensen reageren hangt sterk af van de 
aard en de ernst van het probleem en de 
situatie waarin men zich bevindt. Som-
mige mensen blijken beter met moeilijk-
heden om te gaan dan anderen, maar 
men is er nog niet uit of dit nu aangebo-
ren is of niet. 

De literatuur onder-
scheidt een zevental  
‘copingstrategieën’: 
- actieve benadering 
- afleiding zoeken 
- vermijdingsgedrag, 
- problemen delen
- depressieve houding
- expressie gevoelens 
- positief denken.  

Het is niet mogelijk om vooraf een norm 
te stellen over wat wel of wat niet werkt 
voor iemand. Soms is een actieve aan-
pak heilzaam, soms kan de steun van 
anderen onmisbaar zijn, soms kan af-
leiding wat rust in het hoofd brengen. 
Belangrijk is vooral dat een lotgenoten-
groep een waaier van mogelijkheden, 
opties en voorbeelden van anderen kan 
tonen. Deze verschillende wegen naar 
herstel kunnen inspirerend werken of 
mensen aanmoedigen het heft weer in 
eigen handen te nemen. Lotgenoten-
contact is echter geen mirakeloplossing 
en niet voor iedereen heilzaam. zo blijkt 
bijvoorbeeld uit ervaring dat een men-
sen met een ernstige depressie niet al-

WiE nEEMt Er DEEL? 

Mensen nemen deel aan een gespreks-
groep omdat ze anderen in een vergelijk-
bare situatie willen ontmoeten. Er is veel 
gemeenschappelijkheid en dat zorgt 
zeker voor veel begrip en verbonden-
heid. Maar daarnaast gaat het ook om 
mensen die onderling erg kunnen ver-
schillen: zowel wat betreft achtergrond, 
leeftijd, opleiding en gezinssituatie als 
voor beleving, verwerking en tempera-
ment. We proberen ons snel een beeld 
van iemand te vormen omdat we er van 
uit gaan dat dit sociale contacten een-
voudiger en meer voorspelbaar maken. 

De oude Grieken  
deelden mensen reeds 
in, in 4 categorieën,  
op basis van hun  
gemoedstoestand. 

Volgens hen werd deze bepaald door het 
(on)evenwicht tussen de vier lichaams-
sappen: bloed, gele gal, zwarte gal en 
slijm. al naargelang de overheersing van 
één van deze sappen werden mensen 
grofweg in vier hokjes of categorieën 
ingedeeld. Het vurige, energieke type 
werd verondersteld een overheersende 
hoeveelheid bloed te hebben. Het cho-
lerische type is makkelijk irriteerbaar en  
snel kwaad door een teveel aan gele gal  
(Franse colère). Een teveel aan zwarte 
gal zou leiden tot neerslachtigheid, in-
troversie en depressies. nog steeds 
worden deze stemmingen aangeduid 
met zwartgalligheid of melancholie. ten 
slotte ging men er van uit dat mensen 
met veel slijm in hun lichaam vooral 
kalm, rustig en weinig emotioneel zijn. 

Deze vier categorieën vinden we later in 
nog vele andere voorstellingen terug. zo 
wordt wel eens verwezen naar de vier 
elementen (vuur, water, lucht en aarde) 
om een vergelijkbare indeling te maken. 
Of men verwijst naar de analogie met de 
temperamenten uit de dierenwereld (tij-
ger, vos, schildpad en uil) 

al deze verschillende types van men-
sen kunnen in een groep inspirerend, 
verrijkend maar ook remmend werken. 
introverte types kunnen zich geïntimi-
deerd voelen door extraverte mensen, 
praatzieke deelnemers kunnen ergernis 
bij anderen opwekken, zwijgzame men-
sen kunnen onzekerheid bij anderen 
veroorzaken, grote emoties kunnen een 
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EEn DUOBaan?

Bij het begeleiden van gespreksbijeen-
komsten is duidelijkheid belangrijk. Wie 
begeleidt de groep? Wie grijpt in? Wan-
neer? Op welke basis? zeker voor een 
lotgenoot is het niet altijd eenvoudig het 
technische aspect van het begeleiden en 
modereren in de gaten te houden. Soms 
worden ervaringen uitgewisseld die heel 
aangrijpend zijn, of heel herkenbaar, of 
heel aansluitend met de ervaringen van 
de groepsbegeleider. Dan bestaat de 
kunst er in om toch oog te blijven heb-
ben voor wat er in de groep gebeurt en 
niet geabsorbeerd te worden door wat 
er in jezelf omgaat. Een gezond even-
wicht tussen oog voor de ander en oog 
voor zichzelf is van groot belang. Een 
reden te meer om een groepsbegeleider 
te kiezen die met zijn eigen situatie in 
het reine is, voor zover dat mogelijk is 
natuurlijk. 

Een gedeeld leiderschap 
of begeleiderschap 
heeft tal van voordelen: 
samen overleggen, 
samen voorbereiden, 
begeleiden en evalue-
ren. En nog belangrijker: 
men heeft iemand waar 
men zelf bij terecht kan 
als het wat veel wordt.

Om de continuïteit te garanderen én de 
verantwoordelijkheid te delen, is het aan 
te bevelen het begeleiden van een ge-
spreksgroep met z’n tweeën te doen. zo 
kan de bijeenkomst ook in onverwachte 
omstandigheden steeds doorgaan, en 
kan men zelf, als men emotioneel te 
sterk betrokken raakt, de begeleiding 
even overdragen. 

MEtHODiEkEn 
En WErkVOrMEn 

Het begeleiden van een gespreksgroep 
is als een métier, men kan het leren, men 
kan er zich in trainen en vervolmaken.  

Ervaren gespreksleiders 
zijn een bron van 
inspiratie voor minder 
ervaren medewerkers. 
Hun ideeën, suggesties en vooral ook 
hun feedback zijn van onschatbare 
waarde. toch hoeft een gespreksleider 
in geen geval een kopie te zijn van zijn 
voorganger. ieder heeft zijn eigen stijl, 
zijn eigen taal en zijn eigen ervaring. 
iedere gespreksleider zal - bewust of 
onbewust - zijn eigen stempel en kleur 
drukken op de groep die hij of zij bege-
leidt. En gebruik maken van werkvormen 
en methodieken die het best bij hem of 
haar passen. zo zal de ene veel belang 
hechten aan uitwisseling en losse con-
tacten, de andere wil het meer gestruc-
tureerd en planmatig aanpakken. Be-
langrijk is dat men oog en oor heeft voor 
de noden van de deelnemers en hier op 
een passende manier kan aan tegemoet 
komen. En dat vergt altijd enige voorbe-
reiding, hoe ervaren men ook is.  

Creatieve werkvormen 
en methodieken kun-
nen het groepsproces 
bevorderen, net zoals 
inzicht in de psyche 
van de mens bijdraagt 
tot het welbevinden van 
de deelnemers en 
een geslaagd groeps-
gesprek. 

Soms kan een nieuwe werkvorm verfris-
send zijn: een inleiding, een rondje, de 
groep opsplitsen in duo’s of trio’s, een 
stellingenspel. Maar wat methodieken 
betreft houdt men zich best ook aan een 
gouden regel: overdrijf niet. Sommige 
mensen hebben moeite met ‘kunstgre-
pen’ en klappen dicht, anderen hebben 
weerstand tegen verandering en worden 
onrustig bij te veel vernieuwing.  

te drukken, als dit gedrag een gespan-
nen of moeizame sfeer veroorzaakt of 
als men de geplande gang van zaken 
niet kan afwerken. iedere zelfhulpgroep 
heeft hier af en toe mee te maken. 

Het is zinvol om 
bij aanvang van een 
gespreksbijeenkomst 
de spelregels toe te 
lichten en het gemeen-
schappelijk belang 
te benadrukken. 

Het is ook zinvol de deelnemers van een 
gespreksgroep op hun verantwoorde-
lijkheid te wijzen; uit respect voor de an-
deren kan niemand alle tijd en aandacht 
voor zichzelf opeisen. Voldoende nadruk 
op het technische aspect en de verant-
woordelijkheid van de gespreksleiding 
zorgt ervoor dat ingrijpen niet als een 
persoonlijke aanval wordt beschouwd. 
De gespreksleider doet dan immers al-
leen wat hij, volgens de spelregels, ge-
acht wordt te doen.

De gespreksbegeleider 
is geen therapeut!

ten slotte is het belangrijk te benadruk-
ken dat de gespreksgroep geen thera-
piegroep is. Het is zeker niet de taak 
van de gespreksbegeleider om dieper te 
gaan graven, te analyseren, te verklaren 
of te ‘behandelen’. 

 

HEt BEgELEiDEn Van 
EEn gESprEkSgrOEp

> vervolg
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Enkele concrete 
spelregels op een rijtje

1. Een goed lopende groep is de verantwoordelijkheid 
van iedereen, gespreksbegeleider én deelnemers. 

 Wederzijds respect is cruciaal. Als begeleider mag je de deel-
nemers gerust wijzen op hun verantwoordelijkheid daarbij. 
Iedereen moet zijn steentje bijdragen voor een goede sfeer, 
openheid en echtheid. 

2. Maak goede afspraken vooraf met de groep.
 Maak afspraken over begin en einduur, maar ook over ieders 

bijdrage en de tijd die men daarvoor krijgt. Wat kan wel en wat 
kan niet? 

3. Wees duidelijk over jouw rol als begeleider. 
Wanneer grijp je in en waarom? 

4. Het belang van de groep primeert boven 
het individueel belang. 
Een gespreksleider grijpt in als dit gemeenschappelijk belang 
in het gedrang komt.

5. Storend gedrag is een gebrek aan respect voor de anderen. 
Het wordt nooit getolereerd in de groep.

6. Observeer met al je zintuigen. 
Wat zie je? Wat voel je in de groep? 

7. Probeer altijd de oorzaak van spanningen te achterhalen.
 Zoek gezamenlijk naar oplossingen.

8. Maak gebruik van gesprekstechnieken.
 Diplomatisch de dingen aanpakken verdient altijd de voorkeur.

9. Neem af en toe deel aan een opleiding rond 
luister- en gesprekstechnieken, vergaderen, begeleiden 
van groepsbijeenkomsten. 

 Hier kan je in een veilige en leervriendelijke omgeving 
experimenteren met technieken en vaardigheden. 

10. Probeer in de mate van het mogelijke met z’n tweeën 
een groep te begeleiden. 

Trefpunt Zelfhulp
organiseert dit 
voorjaar een open 
vormingsreeks 
‘Begeleiden 
van praatgroepen’. 

> LEUVEn: zat. 20 april 2013
> HaSSELt: do. 25 april 2013
> gEnt, BrUggE: nog te bevestigen

Meer info: 
zie rubriek ‘agenda’

MEEr inFOrMatiE? 

Wie met concrete vragen zit over het 
begeleiden van gespreksgroepen kan 
altijd terecht op het trefpunt zelfhulp. 
We helpen je graag met de voorbereidin-
gen, we denken mee na over een eerste 
bijeenkomst, het opstellen van een pro-
gramma, het organiseren van vervolg-
bijeenkomsten en dergelijke meer. Maar 
ook welkom als je even wil terugkomen 
op een moeizame bijeenkomst om na te 
gaan waar het schoentje nu juist knel-
de ... Uiteraard horen we ook graag de 
positieve noot; als alles naar wens is 
verlopen en de mensen tevreden en vol-
daan naar huis zijn gegaan met een riem 
onder het hart en het gevoel er weer 
even tegen aan te kunnen.

annemie Vandermeulen
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Magenta:  
zorg-werk-leven- 
balans voor  
ouders van een  
zorgenkind

Je was bezig met werk, leuke momen-
ten met je partner en kinderen, vrienden, 
je huis inrichten, hobby’s en de minder 
leuke klussen die je erbij moet nemen. 
Druk, druk, druk… 

En dan staat je wereld heel even stil. Je 
kindje heeft een ernstige ziekte/handi-
cap/beperking/stoornis. Misschien ben 
je de eerste die het opgemerkt heeft 
en heb je al een hele zoektocht achter 
de rug. Misschien kwam de boodschap 
voor jou als een complete verrassing en 
vraag je je nog af of het wel echt zo is.  

En dan wordt het weer druk, druk, druk... 
Doktersbezoeken, intensief bezig zijn met  
behandelingen en medicatie, voeding 
aanpassen, je afstemmen op de ont-
wikkelingsmogelijkheden van je kind ...  
Er is een duidelijke verhoogde zorg voor 
het kind nodig. Tussendoor ook tijd ma-
ken voor een hele nieuwe papierwinkel: 
aanvragen verhoogde kinderbijslag, een 
dossier bij de mutualiteit indienen, te-
rugbetalingen van de hospitalisatiever-
zekering aanvragen, ... 

Mensen vragen je ‘Hoe hou je het vol?’. 
Soms vraag je jezelf ook af of je het wel 
zult volhouden of zie je het niet meer zit-
ten. Andere dagen sta je versteld van je 
eigen kracht. 

Een WERK-LEVEN- 
balans vinden is  
al moeilijk voor gezinnen  
met gezonde kinderen.   
Een ZORG-WERK- 
LEVEN-balans vinden is  
nog veel complexer!

zorg opnemen betekent meer dan zelf 
zorgtaken uitvoeren. Het betekent ook 
plannen en organiseren, informatie ver-
zamelen, zorgverleners kiezen en hun 
bijdrage op elkaar afstemmen, beslis-
singen nemen, financieel en adminis-
tratief beheer, omgaan met persoon-
lijke prioriteiten en time-management.  
Dit zijn managementvaardigheden zoals 
we ze in het bedrijfsleven terugvinden. 

Het Magenta-project 
vertaalt management- 
en communicatie-
principes naar de gezins-
situatie.

Het Magenta-project biedt ouders van 
een zorgenkind de kans om in een reeks 
van vier workshops te werken rond:

- zorg-Werk-Leven balans  
(time management)

- Samenwerking met artsen, therapeu-
ten, hulpverleners 
(communicatie en overleg)

- teamwerk met familie, vrienden, vrij-
willigers (organisatie en aansturen)

- en meer: rechten, dossierbeheer, 
crisismanagement, genieten van het 
leven, geldzaken, …
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Magenta:  
zorg-werk-leven- 
balans voor  
ouders van een  
zorgenkind

Er is tijd voorzien tijdens de workshops 
om een aantal zaken toe te passen op de 
eigen gezinssituatie (geen ‘huiswerk’!).  
Er is ruimte voor ervaringsuitwisseling  
voor wie dit wenst. De workshops zijn 
toegankelijk voor ouder(s) van een kind 
tussen 0 en 14 jaar, met een handicap of 
een ernstige chronische ziekte of autis-
mespectrumstoornis. Het project wordt  
geleid door professor Bea Maes van de 
kU Leuven. De workshops worden ge-
geven door noor Seghers, moeder van 
een zorgenkind. zij put uit haar ervaring 
als managementtrainer en maakt dank-
baar gebruik van ervaringen van ouders 
die meewerken aan het project. in sep-
tember 2013 verschijnt ook het Magen-
ta-werkboek voor ouders om thuis aan 
de slag te gaan.

Meer info: 
voor meer informatie over het project 
en de kalender met workshops  
in alle Vlaamse provincies:
www.magentaproject.be 

Getuigenissen
Het was aangenaam om te horen hoe 
andere ouders het regelen. Het geeft je 
bevestiging in wat jij doet maar ook tips 
om het beter aan te pakken.

Voor mij was Magenta even stilstaan 
bij hoe en waarom ik het leven met een 
zorgenkind aanpak. Er zit veel verdriet, 
soms ook wanhoop en zelfs een beetje 
woede bij het krijgen en opvoeden van 
een zorgenkind. Je voelt je onzeker, twij-
felt teveel en voelt je vaak alleen.
Ik heb vooral geleerd dat ik toch meer 
keuze en vrijheid heb in mijn situatie dan 
ik dacht. Het ‘dumpen, doorgeven, doen 
principe’ heeft mijn ogen geopend. Ik 
wil alles teveel in handen houden, voel 
me te vaak te verantwoordelijk. Ook de 
gedachte dat je in een kwartier tijd veel 
voor jezelf kan doen ... Het geeft mij 
ademruimte! 
Het feit dat Noor zelf mama is van een 
zorgenkind, maakt het boeiend! 

‘Hulp’ vragen is niet ‘erg’ maar geeft je 
de mogelijkheid om even bij te tanken.  
Als je beter zorgt voor jezelf halen ande-
ren daar ook voordelen uit.

Herkenbaarheid. Een aangename ver-
bondenheid ervaren in de laatste sessie. 
Jammer dat het gedaan is.

ESTW vzw
Eline’s Strijd tegen Windpokken vzw 
(EStW) is een groepje ouders die door 
hun ervaringen met windpokken (vari-
cella) bij elkaar zijn gekomen. Hun kin-
deren liepen ernstige complicaties op 
door de windpokken. Drie van hun kin-
deren verloren er zelfs het leven door. 
toch geloven de meeste mensen en 
zelfs artsen, dat varicella maar een on-
schuldige kinderziekte is. 

Er bestaan nog  
veel misvattingen en  
onwetendheid over 
windpokken ... 
Deze uit de wereld helpen, ouders en 
artsen aanzetten tot een correcte en tij-
dige vaccinatie en daardoor anderen het 
leed besparen waarmee ze zelf gecon-
fronteerd werden, is in een notendop de 
doelstelling van de prille EStW vzw.

Meer info:
www.estwvzw.be
info@estwvzw.be
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Seksueel grensoverschrijdend 
gedrag van zorgverstrekkers 

is voor de slachtoffers 
bijzonder traumatiserend. 

In de zorgverlening is 
er steeds sprake van 
een ‘machtsrelatie’, 
waardoor elke vorm van 
seksuele relatie tussen 
zorgverstrekker en 
zorgvrager niet kan, ook 
niet ‘met instemming’ 
van de patiënt of 
na het beëindigen van 
de professionele relatie.

recente onthullingen in de media 
brachten de problematiek van seksu-
eel grensoverschrijdend gedrag tussen 
zorgverstrekkers en zorgvragers volop 
in de aandacht. Het maakte pijnlijk dui-
delijk dat er nood is aan een transparant 
en structureel beleid voor dit moeilijk 
bespreekbare thema. De meeste voor-
zieningen blijken hier slechts beperkt 
aandacht aan te besteden en nood te 
hebben aan formele richtlijnen en on-
dersteuning. 

zorgnet Vlaanderen ontwikkelde daar-
om een handelingsprotocol over sek-
sueel grensoverschrijdend gedrag. De 
publicatie biedt zorgvoorzieningen een 
handleiding om werk te maken van een 
structureel beleid en sensibilisering van 
het werkveld en de zorgverstrekkers. 
De nota focust op voorzieningen uit de 
geestelijke gezondheidszorg, ouderen-
zorg en algemene ziekenhuizen, maar 
kan ook dienen voor andere sectoren.

Meer info:
Download gratis deze publicatie:
www.zorgnetvlaanderen.be 

 

Het taboe doorbroken: 
Seksueel grensoverschrijdend gedrag
tussen zorgaanbieders en zorgvragers.
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Deze reeks rond kwaliteit van 
zorg en communicatie zijn vooral 
een praktisch hulpmiddel 
bij de dagelijkse professionele zorg 
van patiënten.

Uitgeverij Fertilivres is gespecialiseerd 
in boeken rond fertiliteit en vruchtbaar-
heidsbehandelingen. Sinds de oprich-
ting in 2010 ontvingen zij spontaan heel 
wat gedichten en verhalen van mensen 
die op deze manier gebeurtenissen en 
gevoelens proberen te verwerken. Het 
bracht de uitgeverij op het idee om vorig 
jaar een gedichtenwedstrijd ‘Ongewenst 
kinderloos’ te organiseren. 

Met de winnende gedichten werd nu 
een gedichtenbundel samengesteld. De 
13 gedichten worden telkens vergezeld 
door een mooie foto en ruimte om eigen 
gevoelens en inspiratie neer te pennen. 
Een zijden leeslint met zilveren bedeltje 
maken dit sfeervolle boekje voor en door 
lotgenoten compleet.

Niet alleen het grote 
aantal inzendingen was 
verrassend, maar ook 
de vele verschillende 
vormen van ongewenste 
kinderloosheid die 
in de gedichten aan bod 
kwamen.

Meer info:
Ongewenst kinderloos
Verkrijgbaar bij Fertilivres aan € 14,95
www.fertilivres.be

Hoe kan men bijvoorbeeld omgaan met 
personen met een beginnende of gevor-
derde dementie, personen met een ver-
standelijke beperking, mensen met een 
psychose of een ernstige depressie?  
Hoe kan men mensen met een versla-
ving motiveren tot een andere levens-
wijze? Wat is een adequate manier om 
tot een goede werkrelatie te komen met 
angstige of agressieve personen? Welke 
kennis kan helpen in de benadering van 
de suïcidale patiënt? is er een adequate 
strategie in het omgaan met de patiënt 
met lichamelijk onverklaarbare klach-
ten? En wat kan de communicatie ver-
gemakkelijken met mensen uit andere 
culturen? 

in samenwerking met het academisch 
Centrum Huisartsgeneeskunde werd een 
reeks boeken uitgegeven rond kwaliteit 
van zorg en communicatie. Eerder ver-
schenen reeds: ‘aan weerszijden van 

Een kwaliteitsvolle zorg 
voor patiënten 
wordt vaak bepaald 
door de kwaliteit van 
de communicatie tussen 
de zorgverstrekker en 
zijn patiënt. Dat is des 
te meer het geval als 
het gaat om patiënten 
met bijzondere noden. 

de stethoscoop’ en ‘Competenties in 
moei lijke situaties’. in dit derde boek 
uit de reeks ‘Over kwaliteit van zorg en 
communicatie’ bundelen Manu keirse 
en jan De Lepeleire bijdragen van diver-
se auteurs en worden tal van praktische 
tips en adviezen aangereikt om te com-
municeren met personen die vanuit hun 
anders zijn een andere benadering vragen.

Meer info:
Wegwijzers naar bijzondere noden
Verkrijgbaar bij acco aan € 22,50
www.acco.be

Ongewenst kinderloos.

Wegwijzers naar 
bijzondere noden.
Over kwaliteit van 
zorg en communicatie.

in boeken rond fertiliteit en vruchtbaar-
heidsbehandelingen. Sinds de oprich-

Deze reeks richt zich in 
eerste instantie tot huisartsen, 

specialisten en allen die 
in de gezondheids-en 

welzijnszorg werkzaam zijn, 
als zorgverstrekker, opleider 

of beleidsmedewerker. 
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Dit boek laat dertig 
Nederlandse en Vlaamse 
kinderen en jongeren 
aan het woord die 
geconfronteerd werden 
met geweld of met 
het verlies van iemand 
van wie ze veel hielden. 
Remy verliest zijn zus 
bij een verkeersongeval ...
Op de kermis wordt Jonas bedreigd 
door twee jongens ...
Fleur wordt bijna een wagen ingesleurd 
door twee onbekende mannen ...
Jasmijn wordt misbruikt door 
de vriend van haar moeder ...
Ruben wordt gepest en op een dag 
geslagen en van zijn fi ets getrapt ...
Kato staat op een dag oog in oog 
met twee inbrekers ...
Jonas wordt neergestoken 
met een mes ...
Serina wordt verkracht door de vader 
van een goede vriendin ...
De moeder van Aysin en Bahattin 
wordt vermoord ...
De vader van Laura pleegt 
zelfdoding ...

De kinderen vertellen 
vrijuit over wat 
ze hebben meegemaakt 
en hoe dat hun leven 
beïnvloedt. 
Wie zelf iets soortgelijks 
heeft meegemaakt 
kan in deze getuigenis-
sen vol wijsheid en 
veerkracht een houvast 
vinden om verder 
te gaan.

Omdat de ouders van deze kinderen en 
jongeren een belangrijke rol spelen in 
het verwerkingsproces komen ook zij 
aan het woord in dit boek. ze vertellen 
over hoe ze het nieuws van het misdrijf 
of het plotselinge overlijden hebben ver-
nomen. ze geven aan wat de impact 
ervan is geweest op hun gezin en op 
zichzelf, en hoe ze erin zijn geslaagd om 
de gebeurtenissen een plaats te geven 
en hun kind te steunen. ze vertellen over 
de vragen en twijfels waar ook zij soms 
mee worstelen.

allemaal hebben ze ook goede raad 
voor wie beroepshalve met hen in con-
tact komt: leerkrachten, de politie, hulp-
verleners... Maar ook voor volwassenen 
uit hun directe omgeving: grootouders, 
buren, vrienden, ooms, tantes...

Het boek werd samengesteld door ilse 
Vande Walle en Liselot Willems, die bei-
den ruime ervaring hebben in het bege-
leiden van kinderen en jongeren na een 
schokkende gebeurtenis.

Meer info:
www.steunpunt.be/library/83
Bestellen kan bij:
Steunpunt algemeen Welzijnswerk 
aan € 14,00, excl. verzendingskosten 
Ook verkrijgbaar bij 
Uitgeverij Witsand aan € 22,50

Ik krijg het moeilijk 
uit mijn hoofd.
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Fonds voor Medische ongevallen

Het lang aangekondigde Fonds voor 
Medische Ongevallen (FMO) 
ging op 1 september 2012 van start. 

Elke persoon of zijn rechthebbende 
die meent schade te hebben geleden als 
gevolg van gezondheidszorg 
kan een aanvraag indienden bij het FMO. 
Het schadegeval 
moet zich hebben voorgedaan 
na 2 april 2010.

als uit het onderzoek van het Fonds blijkt dat de schade is veroorzaakt door een feit 
waarvoor een zorgverlener aansprakelijk is, dan zal het Fonds de verzekeraar van deze 
zorgverlener verzoeken om de schade te vergoeden. Wanneer de zorgverlener of zijn 
verzekeraar de aansprakelijkheid betwist, of wanneer de zorgverlener niet of niet vol-
doende verzekerd is, dan zal het Fonds zelf een schadevergoeding uitbetalen.

Ook wanneer de schade het gevolg is van een medisch ongeval zonder dat een 
zorgverlener hiervoor aansprakelijk is, zal het Fonds de schade vergoeden, op voor-
waarde dat er sprake is van abnormaal ernstige schade. Dit is het geval wanneer de 
patiënt getroffen is door een blijvende invaliditeit van minstens 25 %, wanneer de patiënt 
arbeidsongeschiktheid is gedurende minstens zes maanden, wanneer de schade 
de levensomstandigheden van de patiënt bijzonder zwaar verstoort, of wanneer de 
patiënt overleden is.

Meer info: 

www.fmo.fgov.be
Call Center 02/790 10 90 
werkdagen tussen 8 - 17u

www.vlaamspatientenplatform.be/
themas/medische-schade

nieuwtjes
uit de professionele sector

Fonds voor Medische ongevallenFonds voor Medische ongevallen
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www. 
nupraatikerover.be

De meldingen van seksueel misbruik van 
minderjarigen die Child Focus ontvangt, 
komen slechts zelden van de minderja-
rige zelf. De weinige jonge slachtoffers 
die Child Focus zelf contacteren, geven 
aan dat telefonisch contact opnemen 
voor hen een hoge drempel is. 

Uit onderzoek en
ervaringen van andere 
hulporganisaties blijkt 
dat jongeren makkelijker 
contact leggen via 
online communicatie-
middelen zoals chat.

Child Focus lanceerde daarom als bijko-
mend communicatiekanaal de chat ‘nu 
praat ik erover’. net als op het telefoon-
nummer, kunnen jongeren via de chat 
gratis en anoniem in contact komen 
met gespecialiseerde medewerkers van 
Child Focus die naar hen luisteren, hen 
informeren, ondersteunen en indien ge-
wenst doorverwijzen. 

Child Focus gaat met 
de jongeren in dialoog 
Samen bekijken ze 
waar en hoe het slacht-
offer in zijn of haar 
omgeving terecht kan 
voor gespecialiseerde 
hulp, of op welke manier 
hij of zij via gerechtelijke 
weg hulp kan zoeken. 

alles gebeurt vertrouwelijk en indien ge-
wenst kan de jongere steeds anoniem 
blijven. Daarbij zal de consulent hem of 
haar steeds aanmoedigen om stappen 
te zetten om herhaling van het misbruik 
te voorkomen en om te gaan met de ge-
volgen ervan.

De chat is open op maandag van 17 tot 
21 uur, woensdag van 14 tot 19 uur en 
donderdag van 16 tot 19 uur.

Ook het gratis noodnummer 116 000 
blijft beschikbaar. Daar kunnen slachtof-
fers en hun omgeving zeven dagen op 
zeven, dag en nacht terecht.

su
rf

 h
et
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en

s 
op
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www. 
geestelijkgezond
vlaanderen.be

Een kwart van alle Vlamingen krijgt 
vroeg of laat te maken met ernstige psy-
chische problemen. 

De stap naar gepaste 
hulp wordt door velen 
niet (tijdig) gezet, 
omdat men onvoldoen-
de weet wat er aan 
de hand is of waar men 
terecht kan. 
Deze nieuwe portaalsite van de Vlaamse 
Vereniging voor geestelijke gezondheid 
(VVgg) wil mensen daarom wegwijs 
maken in het complexe aanbod van de 
geestelijke gezondheidszorg in Vlaande-
ren. je vindt er informatie over waar je 
terecht kan voor hulp, maar ook infor-
matiefi ches over een aantal belangrijke 
psychische problemen en heel wat tips. Ook interessant:  

hiddencity.be
Online database van de al dan niet 
toegankelijke handelszaken 
in een aantal steden en gemeenten.

reddestoep.be
Ludieke campagne om stoepen vrij 
en veilig te houden voor personen met 
een handicap, ouderen en ouders 
met kinderwagens.

inclusie.be
Site van intro vzw die evenementen 
toegankelijk voor mensen met 
visuele, auditieve, fysieke of verstan de-
lijke beperking en personen 
met een autisme spectrumstoornis.

toegankelijkgebouw.be
Online handboek ter inspiratie 
en ondersteuning bij het ontwerp van 
toegankelijke publieke gebouwen.

toevla.be
Databank met toegankelijkheids-
gegevens van ± 1600 (publieke) 
gebouwen fi etspaden, wandelpaden 
en toeristische voorzieningen.

entervzw.be
Het Vlaams Expertisecentrum 
toegankelijkheid.

www. 
weliswaar.be/toegankelijk-
heidsrapport

Hoe makkelijk kan je in onze steden en 
gemeenten met een rolstoel of een blin-
denstok terecht op trottoirs, in stations, 
openbare gebouwen of op bus en tram? 

Hoe pakken onze steden en gemeenten 
toegankelijkheid aan? zou een kwali-
teitslabel voor toegankelijke gemeenten 
een goed idee zijn?

Het welzijns- en gezondheidsmaga-
zine Weliswaar trok op verkenning door 
Vlaanderen en legde zijn oor te luiste-
ren bij een aantal experts, en daarnaast 
ook bij kwetsbare weggebruikers, bur-
gemeesters en schepenen in kortrijk, 
aalst, ronse, Ham, Oostende, gent, 
Mechelen, antwerpen, Hasselt, Mol, 
geel, Leuven en roeselare.

De bevindingen zijn online te raadple-
gen in ‘Het toegankelijkheidsrapport 
van Vlaanderen‘. Daaruit mag geconclu-
deerd worden dat de Vlaamse steden al 
behoorlijk open zijn. De steden zijn ver-
trouwd met het thema toegankelijkheid, 
en een aantal van hen werken met een 
actieplan of toegankelijkheidsambte-
naar. in kleinere gemeenten moet men 
wel even nadenken als je vraagt wie 
zich met toegankelijkheid bezighoudt. 
En sommige lokale besturen laten zich 
betrappen op een dubbelzinnige hou-
ding. ze vragen bijvoorbeeld wel een 
toegankelijkheidsrapport bij de renova-
tie van een gebouw, maar ondernemen 
niets als de trottoirs naar het station 
bezaaid zijn met hinderlijke obstakels. 
Of ze gebruiken in een overheidsge-
bouw dat netjes aan alle toegankelijk-
heidsnormen voldoet, de wc voor rol-
stoelgebruikers als een berghok.
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het fAs-project

ziEktE Van HaSHiMOtO

ik zou graag ervaringen uitwisselen met 
lotgenoten met de ziekte van Hashimoto 
die al medicatie nemen, en toch nog 
zware vermoeidheid en spierpijnen on-
dervinden bij wat zwaardere inspannin-
gen zoals tuinwerk of ramen lappen.

ConTACTnAMe: 
via trefpunt zelfhulp
zelfhulp@soc.kuleuven.be
T. 016/23.65.07

BUrning MOUtH 
SYnDrOME

ik heb 15 jaar ‘burning mouth syndrome’ 
(branderige tong, ...) gehad. Ben bereid 
tips te geven die de branderigheid bij mij 
verminderden en mee te delen hoe ik er 
(toevallig) ben vanaf geraakt. 

ConTACTnAMe: 
via trefpunt zelfhulp
zelfhulp@soc.kuleuven.be
T. 016/23.65.07

prOjECtOprOEp  STICHTING TEGEN KANKER

De Stichting tegen kanker zet zich al jaren in om de medisch-sociale opvang van patiënten en hun naasten te verbeteren, zowel door 
middel van eigen initiatieven als door het fi nancieren van vernieuwende projecten van derden. Voortaan wordt deze fi nanciële steun 
toegekend door middel van een tweejaarlijkse sociale projectoproep.
Voor deze eerste editie is er een budget van € 750 000 voorzien. De drie thema’s die in aanmerking komen zijn: kanker en levens-
kwaliteit van de patiënt en zijn naasten, kanker en socio-professionele rehabilitatie, kanker en hoge leeftijd.
De fi nanciering wordt toegekend voor een duurtijd van hoogstens 24 maanden. De projecten moeten gedragen worden door een 
rechtspersoon (vereniging, ziekenhuis, ...) met een sterke contractuele omkadering. Feitelijke verenigingen en natuurlijke personen 
komen niet in aanmerking. kandidatuurdossiers kunnen ingediend worden tot 31 mei 2013. 

www.kanker.be/socialeprojectoproep

Een permanent geboorte-
defect syndroom veroorzaakt 
door alcoholgebruik 
tijdens de zwangerschap.

kenmerkend zijn o.a. vertraagde groei, gezichtsafwijkingen en disfunctioneren van 
het centrale zenuwstelsel. Het zorgen voor deze kinderen vraagt een specifi eke bena-
dering en veel uithoudings- en doorzettingsvermogen van de ouders/verzorgers. De 
schade is bij elk kind ‘uniek’. Het syndroom is niet te genezen. 

Ik ben een Vlaamse oma van een pleegkindje met het Foetaal Alcohol Syndroom, 
FAS genaamd. FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder) is een paraplubegrip waar 
alle door prenataal alcoholgebruik veroorzaakte syndromen onder vallen. 

Deze FaS-kinderen en FaS-volwassenen kunnen aan onze hoge verwachtingen moei-
lijk beantwoorden. ze hebben veel liefde en begrip nodig maar door onwetendheid van 
de omgeving over FaS worden ze vaak onterecht gestraft.
Daarom doe ik een oproep aan alle instanties en professionals die mogelijk in contact 
komen met FaS-kinderen en FaS-volwassenen om op de eerste plaats de juiste diag-
nose te stellen om hen daarna te begeleiden met kennis over het syndroom.
ik doe ook een oproep aan alle ouders (ook pleeg- en/of adoptie-) en hun familie om 
elkaar te contacteren, ervaringen te delen en samen te werken, net als in de neder-
landse FaS-Stichting (www.fasstichting.nl) en de FaS-polikliniek in zutphen en Wind-
schoten (www.gelreziekenhuizen.nl).
ik hoop dat in de toekomst alle Vlaamse FaS-kinderen en FaS-volwassenen elkaar 
kunnen ontmoeten en ook mogen rekenen op kennis, steun, aangepaste begeleiding 
en goede juridische bescherming.

ConTACTnAMe: 
via FaS-Vlaanderen
fasvlaanderen@gmail.com
via trefpunt zelfhulp
trefpunt.zelfhulp@soc.kuleuven.be

Foetaal Alcohol SyndroomFoetaal Alcohol Syndroom
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DE kraCHt 
Van ErVaringEn

De geestelijke gezondheidszorg en de 
gezondheidspromotie erkennen de pa-
tiënt-gebruiker en zijn naasten steeds 
meer als partner. Er wordt steeds meer 
beroep gedaan op hun expertise.

in opdracht van het Fonds julie renson, 
het koningin Fabiolafonds en de koning 
Boudewijnstichting doet de Universiteit 
van Mons onderzoek naar benaderingen 
die de deskundigheid van personen met 
psychische problemen en hun naasten 
een plaats geven. Wat zijn de kenmer-
ken, effecten, groeimogelijkheden, risi-
co’s en dilemma’s? zij organiseren in het 
onderzoekstraject ook twee seminaries 
als momenten van validatie en verrijking. 
Het eerste seminarie ‘De kracht van 
ervaringen: naar een persoonsgerichte 
benadering’ vindt plaats op donderdag 
25 april 2013 in congrescentrum ama-
zone te Sint-joost-ten-node. Het se-
minarie staat open voor alle betrokken 
actoren: gebruikers, mantelzorgers, pa-
tiëntenverenigingen, familieorganisaties, 
eerstelijnsactoren, CLB’s, gespeciali-
seerde ggz-actoren, gespecialiseerde 
trajectbegeleiders, experten en beleid-
smakers.

Meer info:
inschrijven: gratis en verplicht.
www.kbs-frb.be/event.aspx?id=304415  

- aLgEMEnE inFOrMatiE 
 proj@kbs-frb.be
 t. 070/233 065
 prete.p@kbs-frb.be
 t. 02/549 02 92

- VOOr SpECiFiEkE VragEn

 rajagopal.p@kbs-frb.be
 t. 02/549 02 43

WERELDDAG 
PARKINSON
De ziekte van parkinson is één van de 
meest voorkomende neurodegenera-
tieve aandoeningen. Door het afsterven 
van zenuwcellen die dopamine produce-
ren, gaan de spieren slechts langzaam 
of zelfs niet reageren, met toenemende 
motorische stoornissen als gevolg. De 
ziekte is nog steeds ongeneeslijk.

Op zondag 21 april 2013 schenken 
overal ter wereld weer mensen extra 
aandacht aan deze ziekte. De Vlaamse 
parkinson Liga vzw organiseert die dag 
zijn versie van de werelddag in het iCC 
in gent met als thema ‘positief denken ... 
ook met parkinson’. Op het programma 
staan onder andere lezingen rond nieu-
we medicatie, genetisch onderzoek en 
de parkinson zorgwijzer, alsook een se-
minarie over positief denken. 

De inkomprijs van € 10 dient vooraf ge-
stort te worden. Er zijn speciale bussen 
voorzien vanuit Oostende, ieper, genk, 
Leuven en Mechelen, met telkens nog 
een aantal stopplaatsen onderweg. prijs 
voor het busvervoer is € 5 (te betalen op 
de bus).

Meer info:
www.parkinsonliga.be

BEgELEiDEn Van 
gESprEkSgrOEpEn & 
EEn gOED VrijWiLLi gErS-
BELEiD UittEkEnEn

Eind april en begin juni organiseert 
het trefpunt zelfhulp weer twee boei-
ende opleidingen: ‘Het begeleiden van 
gespreksgroepen’ en ‘Een goed vrijwilli-
gers beleid uittekenen’. Om zoveel moge-
lijk groepen de kans te geven om deel 
te nemen worden deze opleidingen pa-
rallel aangeboden te Leuven, Hasselt, 
Brugge en gent, soms op een zaterdag, 
soms op een weekdag. De opleidingen 
staan open voor alle zelfhulpgroepen 
en patiëntenverenigingen, ongeacht de 
problematiek waarrond ze werken. 

Leren van elkaar 
is één van de uitgangs-
punten, dus diversiteit 
is geen probleem!
iedere opleiding bestaat uit twee dag-
delen: we werken telkens van 9.30u - 
12.30u en van 13u tot 16.30u. Deelname 
is gratis. Snel inschrijven is de bood-
schap want het aantal deelnemers is 
beperkt tot 15 deelnemers per dag. 

Begeleiden van gespreksgroepen: 
- LEUVEn (lokalen trefpunt zelfhulp)
 zat. 20 april 2013, 9.30u-16.30u  
- HaSSELt (Cultureel Centrum Hasselt) 
 don. 25 april 2013, 9.30u-16.30u   
- gEnt - BrUggE: nog te bevestigen
uittekenen van een vrijwilligersbeleid: 
- HaSSELt (Cultureel Centrum Hasselt) 
 donderdag 6 juni 2013, 9.30u-16.30u
- LEUVEn - gEnt - BrUggE 

nog te bevestigen 

Meer info:
trefpunt zelfhulp vzw 
www.zelfhulp.be
trefpunt.zelfhulp@soc.kuleuven.be
t. 016/23.65.07

EEn gOED VrijWiLLi gErS-EEn gOED VrijWiLLi gErS-



eind april - begin juni 2013  
opleidingen Trefpunt Zelfhulp
‘Begeleiden van gespreksgroepen’
‘een goed vrijwilligersbeleid’
Leuven, Hasselt, Gent, Brugge
 

zo 21 april 2013
Werelddag Parkinson
iCC - Gent

do 25 april 2013
Seminarie ‘De kracht van ervaringen’
Congrescentrum - Sint-Joost-Ten-node

do 25 april - zat 27 april 2013
reVA-beurs
flanders expo - Gent

ma 22 april - zo 28 april 2013
Week van de Valpreventie

ma 25 maart 2013
woe 24 april 2013
ma 15 april 2013
do 17 oktober 2013
Workshops ‘eenzaamheid’
Antwerpen, Hasselt, Aalst

iEDErEEn  
kan VErEEnzaMEn. 

iedereen maakt in zijn leven momenten 
mee van eenzaamheid: de ervaring er al-
leen voor te staan, niet verbonden te zijn 
met anderen, weinig te kunnen delen.  
in samenwerking met Vormingscentrum 
persoonlijkheid en relaties Vlaanderen 
organiseert Bond zonder naam work-
shops die je toelaten om de eenzaam-
heid die je tegenkomt beter te begrijpen. 

Help een ander!
Bescherm jezelf.
Er wordt actief gezocht naar wegen om 
jezelf tegen eenzaamheid te bescher-
men of anderen er doorheen te helpen.  

De workshops gaan door op maandag 
25 maart 2013 en woensdag 24 april 
2013 in Antwerpen, op maandag 15 
april 2013 in Hasselt en op donderdag 
17 oktober 2013 in Aalst. Deelnemen 
kost € 3. 

www.erbij.be

ik VaL, jij VaLt, zij VaLLEn  
niEt MEEr!

nog teveel ouderen raken hun zelf-
standigheid kwijt wegens een val. Van 
maandag 22 tot en met zondag 28 
april 2013 organiseert het Expertisecen-
trum Val- en fractuurpreventie Vlaande-
ren (EVV) voor de tweede maal de Week 
van de Valpreventie. De week heeft als 
doel ouderen, hun familie en gezond-
heidszorg- en welzijnswerkers in Vlaan-
deren te sensbiliseren en te informeren 
over val- en fractuurpreventie.

rEVa-BEUrS

Van donderdag 25 tot zaterdag 27 
april 2013 kunnen mensen met een be-
perking, hun familie, professionelen en 
vrijwilligers terecht op de tweejaarlijkse 
reva-informatiebeurs in Flanders Expo 
te gent. Onder de 150 exposanten vindt 
men fabrikanten en verstrekkers van 
hulpmiddelen voor mensen met een be-
perking, organisaties die diensten aan-
bieden en verenigingen van personen 
met een handicap.
De beurs is vlot bereikbaar met het 
openbaar vervoer. Er is ook een ruime 
parking, gratis voor personen met een 
parkeerkaart voor gehandicapten. De 
ingangsprijs bedraagt € 5, maar men 
kan ook een vrijkaart downloaden via 
de site. Er is persoonlijke assistentie be-
schikbaar voor de gehandicapte bezoe-
ker, alsook doventolken en informatie in 
braille en grootletterdruk.

www.reva.be

d r i e m A A n d e l i j k s  t i j d s c h r i f t 
t r e f p u n t  z e l f h u l p  v z w
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De vorige editie in april 2012 was alvast 
een groot succes. Dit jaar ligt de focus 
op ‘beweging’, één van de belangrijkste 
factoren om vallen te voorkomen. De  
algemene doelstelling is dan ook oude-
ren aansporen om zo lang mogelijk fit en  
actief te blijven. Er is een hele menukaart 
aan activiteiten/materialen beschikbaar 
die men kan ontlenen voor zowel de 
thuissetting als woonzorgcentra.

www.valpreventie.be


