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Uitwisseling en overleg 
met collega’s uit  
de zelfhulpwereld geven 
steun en inspiratie. 

Meerwaarde  
van overleg en uitwisseling

uit ervaring blijkt dat contacten met ver-
schillende verenigingen de eigen horizon 
verruimt en bij de ene groep bijdraagt 
tot relativering (het is overal wel wat), 
bij de andere groep tot bevestiging (we 
zijn toch goed bezig), en bij weer een 
andere groep zorgt voor inspiratie (wat 
een schitterend idee). uitwisseling en 
overleg kunnen bijdragen tot een betere 
samenwerking en tot het bundelen van 
kennis, inzichten, mensen en middelen 

de vormingscursussen voor zelfhulp-
groepen zijn bij het trefpunt Zelfhulp 
doorgaans snel volgeboekt. groepen 
nemen graag deel omwille van de boei-
ende onderwerpen en de praktijkge-
richte aanpak, maar ook omwille van 
het contact met andere verenigingen. 
tijdens de pauze zien we dan een uit-
wisseling van ervaringen, folders en te-
lefoonnummers of zet men een boompje 
op over de sterke en zwakke punten in 
de eigen werking. en zo wordt de eigen 
werking vergeleken met die van andere 
groepen en staat men soms versteld 
over hun aanpak. uitwisseling en over-
leg met collega’s uit de zelfhulpwereld 
geven steun en inspiratie. dit overleg 
vindt soms toevallig en informeel plaats, 
maar kan ook regelmatig en gestruc-
tureerd gebeuren, eventueel begeleid 
door een externe organisatie zoals het 
trefpunt Zelfhulp. 

om gemeenschappelijke aandachtspun-
ten aan te pakken. sommige groepen 
kiezen ervoor om uitwisseling en overleg 
met verwante organisaties op te zetten. 
een min of meer gemeenschappelijke of 
verwante problematiek zorgt voor meer 
herkenbaarheid en soms voor 
meer diepgang in de gesprek-
ken. soms is juist de diversiteit 
van de werking of de problema-
tiek bij uitstek verrijkend. 
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Zelfhulpgroepen  
leren van elkaar
overleg en uitwisseling
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een waaier van groepsover-
stijgende theMa’s 

voor uitwisseling en overleg kunnen 
verschillende invalshoeken worden ge-
bruikt. een kennismaking met andere 
groepen kan bijvoorbeeld heel verrijkend 
zijn. hoe werken andere groepen? wat 
hebben ze gemeenschappelijk? welke 
succesfactoren kunnen inspireren? ook 
zeer concrete aandachtspunten kunnen 
uitgewisseld worden. hoe maken an-
dere groepen zich bekend en wat komt 
daar bij kijken? welke mogelijkheden 
van samenwerking kunnen geëxplo-
reerd worden? Kan er een gezamenlijke 
strategie uitgewerkt worden rond finan-
ciering of een goed vrijwilligersbeleid? 
Maar evengoed kunnen ervaringen uit-
gewisseld worden rond inhoudelijke 
aspecten. hoe ga ik om met moeilijke 
mensen? hoe vang ik mensen zo goed 
mogelijk op in een crisissituatie? wan-
neer verwijs ik door naar professionele 
hulp? hoe gaan we om met grote ver-
schillen tussen mensen? 

KeuZes en praKtische  
haalbaarheid

de mogelijkheden van overleg en uitwis-
seling tussen verenigingen zijn bijna on-
uitputtelijk. Maar ondanks de belangrijke 
meerwaarde is het vaak een bijkomend 
engagement van (meestal) steeds weer 
dezelfde mensen. het is belangrijk dat 
binnen de eigen vereniging goed wordt 
nagedacht over de prioriteiten, de vor-
men van samenwerking, maar ook over 
het engagement dat men wil aangaan. 
hoe past dit in een drukke agenda? 
wie neemt de vertegenwoordiging van 
de vereniging op zich? hoe frequent is 
overleg wenselijk en haalbaar? op welke 
manier wordt feedback gegarandeerd?  

 

overlegpartners

Men kan zowel kiezen voor een zeer 
specifieke doelgroep als voor een bre-
dere basis. een specifieke doelgroep 
voor overleg kan bijvoorbeeld bestaan 
uit groepen rond een aanverwante pro-
blematiek (een overleden kind, groepen 
rond chronische aandoeningen, zeld-
zame ziekten, groepen rond kanker ... ). 
Meer diversiteit kan men vinden in 
overlegvormen voor startende groe-
pen of groepen uit een afgebakende 
regio. Zowel de herkenbaarheid als de 
diversiteit hebben voor- en nadelen.  

voorbeeld van overleg:  
de intervisiegroep

een intervisiegroep is een regelmatig 
en gestructureerd overleg tussen ge-
lijkwaardige partners (in functie en/of 
ervaring) waarbij problemen in groep 
en eigen functioneren centraal staan. 
Zo hebben bijvoorbeeld begeleiders 
van groepen rond rouw en verliesver-
werking heel wat gemeenschappelijke 
aandachtspunten: hoe ga ik om met 
de emoties in mijn groep? hoe grijp ik 
tactvol in als mensen overmand worden 
door verdriet? hoe ga ik om met moeilij-
ke mensen? hoe laat ik nieuwe mensen 
optimaal aan bod komen? 

Maar ook groepen rond een levensbe-
dreigende ziekte, een handicap of een 
chronische aandoening kunnen bij el-
kaar te rade gaan over hun eigen, heel 
specifieke problemen. 

een intervisiegroep voor zelfhulpgroe-
pen is vooral een plek om problemen 
met de eigen groep kwijt te kunnen, een 
welwillend oor te vinden en samen te 
zoeken naar oplossingen die voor an-
deren ook bruikbaar kunnen zijn. tijd 
nemen, aandacht schenken aan elkaar 
en een grote leerbereidheid zijn daarbij 
essentieel.

Het is belangrijk dat  
binnen de eigen  
vereniging goed wordt 
nagedacht over de priori
teiten, de vormen van  
samenwerking én  
over het engagement  
dat men wil aangaan.

Een kennismaking met 
andere groepen kan heel 
verrijkend zijn: concrete 
aandachtspunten en 
ervaringen rond inhou
delijke aspecten kunnen 
uitgewisseld worden.
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voor welKe probleMen?

de deelnemers aan een intervisiegroep 
bepalen onderling zelf welk probleem 
er wordt aangepakt. best is vooraf een 
inventaris te maken met onderwerpen 
waarrond men van gedachte wil wisse-
len. uiteraard kan men ook kiezen om 
in te spelen op het hier en nu: een pro-
bleem dat dringend moet worden aan-
gepakt kan voorrang krijgen op andere, 
mindere dringende onderwerpen.

voor welKe  
Mensen / verenigingen?

intervisie is optimaal met een grote en 
gevarieerde input van informatie, ken-
nis en ervaring. daarom is het belangrijk 
de deelnemers zorgvuldig te selecteren. 
het is ook aan te bevelen verenigin-
gen te kiezen die op vlak van werking 
en problematiek gemeenschappelijke 
raakpunten hebben. of groepen te se-
lecteren op geografische basis, jonge 
initiatieven een kans te geven… verte-
genwoordigers van verenigingen zijn 
best min of meer gelijkwaardig qua 
functie en ervaring. beginners kunnen 
uiteraard zeer veel leren van ervaren me-
dewerkers (en omgekeerd), maar voor 
een intervisiegroep wordt van iedere 
deelnemer een gelijkwaardige, inhoude-
lijke bijdrage verwacht. 

hoeveel deelneMers? 

de ideale intervisiegroep bestaat uit 
een vier- tot vijftal deelnemers. Minder 
is af te raden omdat de diversiteit dan 
te gering is en uitwisseling en inter-
actie erg beperkt wordt. het voortbe-
staan van een te kleine groep komt ook 
al gauw in het gedrang. een te groot 
aantal deelnemers daarentegen maakt  
een intervisiebijeenkomst dan weer snel 
onoverzichtelijk. te veel en een te grote 
verscheidenheid aan ervaringen gekop-
peld aan te veel adviezen, maakt een 
probleem alleen maar complexer en on-
overzichtelijker.

wie begeleidt  
de intervisiegroep?

bij intervisie is er in principe geen echte 
leiding of begeleiding. dit kan echter 
voor beginnende intervisiegroepen voor 
onduidelijkheid en verwarring zorgen. 
best neemt iedere deelnemer om beurt 
de begeleiding in handen. aan het einde 
van de bijeenkomst wordt afgesproken 
wie de volgende keer de bijeenkomst 
begeleidt, een voorbereiding maakt, een 
werkvorm bepaalt en of de deelnemers 
een huiswerk moeten maken. er kan ook 
gekozen worden om tijdelijk een externe 
begeleider aan te trekken tot men het 
klappen van de zweep kent.

goede afspraKen  
rond vertrouwen en  
aanweZigheid

goede afspraken bepalen het resultaat 
van een intervisiegroep. deelnemers 
gaan een engagement aan en daar mo-
gen ze ook nadrukkelijk op gewezen 
worden. afspraken rond vertrouwelijk-
heid, afmeldingen en praktische zaken 
zoals planning en data zijn cruciaal.  
anders loopt de groep het risico te ver-
vallen in een vrijblijvend praatgroepje 
waar het een duiventil is van komen en 
gaan. dat leidt tot frustraties en is dus 
best te vermijden.

afspraken maken rond vertrouwelijkheid 
is een absolute voorwaarde: wat in een 
intervisiegroep wordt meegedeeld blijft 
binnenskamers. 

tot slot

intervisie is een manier om stil te staan 
bij problemen die zich manifesteren in 
groep en de eigen aanpak daarbij. pro-
blemen waar je regelmatig mee worstelt 
voorleggen aan collega’s kan bevrijdend 
werken. toch zijn er situaties die speci-
fiek verbonden zijn met de eigen groep, 
de eigen persoonlijkheid, het eigen 
doelpubliek en waar anderen slechts zij-
delings kunnen helpen. Maar zelfs dan 
geeft intervisie het gevoel dat je er niet 
alleen voorstaat en dat anderen zichzelf 
ook wel eens in vraag durven stellen. 
dat op zich is al heel heilzaam. en bo-
vendien echte zelfhulp. 

interesse? 

trefpunt Zelfhulp helpt groepen graag 
met het organiseren en begeleiden van 
een intervisiemoment. wie interesse 
heeft kan vrijblijvend contact met ons 
opnemen voor meer informatie. 

Intervisie is optimaal  
met een grote, gevarieer
de input van informatie, 
kennis en ervaring.  
Deelnemers dienen zorg
vuldig geselecteerd te 
worden. De ideale inter
visiegroep bestaat  
uit 4 tot 5 deelnemers.

Afspraken maken rond 
vertrouwelijkheid is  
een absolute voorwaarde. 
Het onderling vertrouwen 
is immers een basis
vereiste om de confron
tatie met zichzelf  
en de eigen beperkingen  
aan te kunnen gaan.

Intervisie geeft het  
gevoel dat je er niet  
alleen voorstaat en dat 
anderen zichzelf ook wel 
eens in vraag durven  
stellen. Dat op zich is al 
heel heilzaam. En boven
dien echte zelfhulp. 
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Ervaring leert dat een 
minimum aan basis
structuur de duidelijk
heid en efficiëntie van 
een intervisiebijeen
komst alleen maar ten 
goede komt. Het ver
loop kan er bijvoorbeeld 
als volgt uitzien: 

Bepaal het onderwerp 
(15 minuten)

ofwel maakt men een keuze uit de lijst 
die men vooraf heeft opgesteld, ofwel 
blijft men bij het hier en nu. hoe is het 
iedereen vergaan sinds de laatste ont-
moeting? wie heeft wat gedaan met de 
resultaten van de vorige ontmoeting? 
vervolgens kunnen de deelnemers hun 
thema’s naar voor brengen, daarna kiest 
de groep in gezamenlijk overleg één on-
derwerp ter bespreking.

Analyseer het probleem 
(30 minuten)

een deelnemer schetst het probleem 
waar hij of zij mee zit, de groep stelt bij-
komende vragen om zicht de krijgen op 
het geheel.

Bewustwordingsfase 
(10 minuten)

de deelnemer die het probleem aan-
brengt, tracht het probleem te herformu-
leren, eventueel met het eigen aandeel 
daarin, of bijzondere omstandigheden… 
belangrijk is wel dat het probleem ge-
linkt wordt aan de deelnemer. wat is zijn 
of haar aandeel in het probleem?

Adviesfase 
(20 minuten)

alle groepsleden geven een advies hoe 
zij de situatie zouden aanpakken, wat zij 
zouden doen in een vergelijkbare situ-
atie. diegene die het probleem aan de 
groep heeft voorgelegd, kiest zelf voor 
welke oplossing hij of zij gaat. adviezen 
moeten uiteraard niet opgevolgd wor-
den, soms is het voldoende dat het ie-
mand aan het denken zet over achterlig-
gende oorzaken. vervolgens wordt een 
actieplan opgesteld: wat zal nu concreet 
worden gedaan of aangepakt.

Bespreking van de adviezen 
(15 min)

om de groepsleden betrokken te hou-
den is het van belang terug te komen 
op hun adviezen en er even op door te 
gaan. was de situatie herkenbaar voor 
hen? tot welk resultaat heeft het advies 
dat ze gaven bij hen persoonlijk geleid?  

Evaluatie

jammer genoeg wordt de evaluatie 
vaak vergeten. op het einde van een in-
tervisiebijeenkomst is het zinvol om de 
aanpak en de conclusies van de groep 
te overlopen. bij het begin van de vol-
gende intervisiebijeenkomst blikt men 
even terug op de probleemstelling van 
de vorige keer en de daarbij geformu-
leerde adviezen. wat werd met deze 
voorstellen gedaan? in hoeverre is het 
probleem opgelost? wat heeft men ver-
der nog nodig?

Afsluiting

de intervisiebijeenkomst wordt afgeslo-
ten met het maken van afspraken. wie 
begeleidt de volgende bijeenkomst? 
welk onderwerp wordt onder voorbe-
houd aangepakt? Moet er huiswerk wor-
den gemaakt?

annemie vandermeulen

bRoNNEN 
- De Meer, Wil en Rombout, Toos: Intervisie. Een wegwijzer.  

Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005
- Hendriksen, Jeroen, Werkboek Intervisie, Nelissen,  

Soest 2004
- Van Praag- van Asperen, H.M. en van Praag, Ph.H., 

Handboek supervisie en intervisie, De Tijdstroom,  
Leusden 2000
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LOTUS 
vriendenkring voor  
alleenstaanden
Meer en meer mensen zijn alleen. Voor wie op zoek 
is naar medesingles is er een ruim aanbod  
aan verenigingen, maar niet iedereen vindt de weg. 

onze webinventaris bundelt niet-commerciële ontmoetingsgroepen voor alleenstaan-
den, (echt)gescheidenen, weduwen en weduwnaars. elke vereniging heeft een eigen 
‘publiek’ en programma, zoals bvb ‘lotus’, een groep in west-vlaanderen. 
voorzitster Nicole stelt voor:
‘Onze vereniging is van start gegaan op 1 september 1995 en telt momenteel een  
40-tal leden. Het is onze bedoeling lotgenoten met elkaar in contact te brengen, we zijn 
in geen geval een relatiebureau. Wie door omstandigheden alleen is gevallen of nooit 
een relatie heeft gehad, kan zich opgesloten voelen en eventueel zelfs onder eenzaam-
heid gebukt gaan. In dat geval zijn wij er met de vereniging om verpozing te brengen 
en het isolement te doorbreken. We organiseren per weekend minstens één activiteit 
en meermaals twee activiteiten. Het meest in trek zijn onze wandelingen, de babbel-
avonden, fietstochten, bowlingsessies (in de winter) en de gezellige etentjes; men is 
een jaar lang lid voor e 30. We hebben leden uit de hele provincie West-Vlaanderen;  
de meesten zijn tussen de 50 en 65 jaar. Gescheiden mensen vormen de grootste 
groep, maar niet-gehuwden, weduwen en weduwnaars zijn ook welkom. Belangrijk 
voor de verdere groei van onze vereniging is de mond-tot-mondreclame. Al is de drem-
pel groot om de stap te zetten - voor sommigen is het de start van een nieuw leven. 
Uiteraard respecteren we de privacy van onze leden. Het belangrijkste is dat we het 
sociaal contact helpen te bevorderen, dat we proberen de mensen gelukkig te maken’.

MEER INfo:
lotus/vriendenkring voor alleenstaanden torhout en omgeving
t. 050/22.09.33
ndenolf@hotmail.com
een overzicht van andere verenigingen voor alleenstaanden,  
echtgescheidenen en weduwen en weduwnaars vindt men  
in onze webinventaris op zelfhulp.be via de trefwoorden  
alleenstaand-echtscheiding-partnerverlies door overlijden

JonASS, 
JonASS 18+ 
Leuven-Mechelen

JonASS, een jeugd
vereniging voor jongeren 
van 12 tot 18 met  
een normale tot hoge 
begaafdheid en ASS. 

jongeren met min of meer dezelfde in-
teresses en ‘problematiek’ - want ass 
heeft zo ook wel zijn nadeeltjes - heb-
ben met jonass een ontmoetingsplek. 
deze jeugdvereniging is ontstaan vanuit 
een vraag van enkele scholen en de ou-
derwerking van de vlaamse vereniging 
autisme, in het verlengde van de pass-
groep voor volwassenen. het is een 
jeugdwerking voor en door jongeren met 
én zonder autisme, hun brussen, vrien-
den en familie – eerst als aparte vrije-
tijdswerking van Kvg vlaams-brabant – 
nu als een zelfstandige jeugdvereniging 
met ondersteuning van de Kvg en vva. 
deze jongeren organiseren maandelijks 
een activiteit en praten over ervaringen 
op school, thuis of over andere onder-
werpen. de jeugdwerking is recent uit-
gebreid met een aanbod voor (jong)
volwassenen van 18 tot 30. hier staan 
zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, 
acti viteiten leren organiseren en samen-
werken centraal. voor beide groepen zijn 
er midweken en een gezinsweekend.

MEER INfo:
0471/20.33.51
www.jonass.be
informatie@jonass.be
Meer over de vlaamse vereniging  
voor autisme en de pass-werking:  
zie zelfhulp.be  
via trefwoord ‘autisme’  
of www.autismevlaanderen.be

De rOZe wApper
het roze huis pakt uit met deze kersverse werkgroep, gericht op holebi’s en transgen-
ders met een verstandelijke beperking. Ze organiseren vier ontspannende activiteiten 
per jaar om elkaar te ontmoeten en een fijne tijd te beleven. 

MEER INfo:
het roze huis - çavaria antwerpen
wgderozewapper@hetrozehuis.be
www.hetrozehuis.be
een overzicht van andere verenigingen voor holebi’s en transgenders  
vindt men in onze webinventaris op zelfhulp.be  
via de trefwoorden: holebiseksualiteit-genderdysforie en op www.cavaria.be
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Gedeeld ouderschap 
na scheiding 

In voorbereiding: wetsontwerp ‘ouderschapsplan’. 
Doel: bij echtscheiding de ouderschapsband  
zo gezond mogelijk houden én conflicten omtrent 
de kinderen vermijden. 

aan de faculteit sociale wetenschappen van de Ku leuven kwamen in maart  
ervaringsdeskundigen uit zelfhulpgroepen en professionele hulpverleners samen om 
hierover te dialogeren vanuit het perspectief van de kinderen, het perspectief van de 
partners, nieuwe partners of stiefouders én vanuit het perspectief van de groot ouders. 
iedereen was het er over eens dat zo’n ouderschapsplan best dynamisch is, aanpas-
baar aan de gezinscontext. naast de meest geschikte verblijfsregeling gaat dit ouder-
schapsplan ook over praktische maar fundamentele zaken in de opvoeding van het 
kind waarover men niet eenzijdig kan beslissen. een beknopt verslag.

Kinderen  Kinderen hebben hoorrecht en inspraak bij de verblijfsregeling, 
maar dit wordt soms beïnvloed, ontoereikend ingevuld of nageleefd door subjectiviteit, 
manipulatie, gebrek aan regelmatige evaluatie. ook ouderverstoting is een problema-
tiek die in het debat over co-ouderschap weinig tot niet aan bod komt. dit alles moet 
meegenomen worden bij de voorstellen rond verblijfsregeling.

Partners  partners zouden zich minder in conflict vastrijden door een ouder-
schapsplan. bij de rechtspraak moet bemiddeling of gezinstherapie nadrukkelijker 
aangeboden of verplicht worden als men er niet uitkomt. in belgië lijkt het referentieka-
der soms eerder conflict in de hand te werken – alles wordt voor eens en altijd beslist. 
in nederland komt men bvb. geleidelijk – door ervaring – tot een definitieve beslissing 
rond de verblijfsregeling, in Zweden wordt co-ouderschap afgeremd wanneer er te 
veel conflict is. denkvoer voor ons beleid? ex-partners ondervinden ook vaak pro-
blemen met externe actoren zoals scholen, rechtbank, administratie ... ook voor die 
actoren is er nog werk bij het afstemmen en opstellen van een ‘scheidingsplan’. het 
kostenplaatje speelt soms ook mee in het domicilieadres van het kind. ten slotte is er 
het gebrek aan afdwingbaarheid van gemaakte afspraken.

Stiefouders ‘natuurlijke’ kinderen hebben een invloed op het slagen van 
een nieuwe partnerrelatie, dit kan best mits het in acht nemen van enkele do’s en 
dont’s, tips en suggesties werden uitgewisseld. een belangrijke vraag: moet er een 
nieuwe juridische omkadering komen voor stiefouders? nu is er immers een groot 

MEER INfo: 
www.scheidinginvlaanderen.be
www.goudi.be
er zijn zelfhulpgroepen rond  
(het leven na) echtscheiding  
en een werkgroep rond  
de verblijfsregeling voor kinderen:  
zie www.zelfhulp.be via de trefwoorden 
‘echtscheiding’ – ‘co-ouderschap’

nieuwtjes
uit de professionele sector
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contrast tussen natuurlijke ouders en stiefouders op vlak van rechten (erfenis, socia-
le zekerheid ... ). Men is het erover eens dat stiefouderschap juridisch regelen een 
riskante onderneming is; misschien kan er een artikel toegevoegd worden aan het 
ouderschapsplan – dat ook voor de stiefouder een instrument kan zijn voor een goede/
betere communicatie. Zo kunnen stiefouder en biologische ouders samen constructief 
werken aan een opvoedingsproject in het belang van het kind.

Grootouders last but not least zijn er nog de grootouders, die soms het 
contact met hun kleinkind(eren) verliezen. het is belangrijk dit contact te stimuleren 
maar niet te verplichten. ook is kwaliteit in contact vaak belangrijker dan frequentie. 
grootouders kunnen een belangrijke steun betekenen voor kinderen met gescheiden 
ouders, zowel praktisch als emotioneel. Ze kunnen bemiddelen bij familiale ruzies als 
ze zelf neutraal (kunnen) blijven.

Zelfstandig op stap 
met BlueAssist: 
Ik toon mijn vraag. Jij kunt helpen.
BlueAssist is een icoon dat vertrouwen biedt aan 
mensen die het moeilijk hebben om een  
eenvoudige vraag te stellen aan een medeburger,  
bijvoorbeeld mensen met autisme, een verstande
lijke beperking, beginnende dementie, ... 

het icoon biedt ook vertrouwen om hulp te bieden. iedereen heeft wel eens hulp nodig 
maar de meeste mensen kunnen hun vraag begrijpbaar stellen. voor een blueassist-
gebruiker wordt communicatie met andere mensen mogelijk dankzij het icoon en bij-
horende boodschap. hierdoor kunnen ze heel wat zelfstandiger leven. een organisatie 
kan zijn dienstverlening toegankelijker maken dankzij blueassist. bestaande of nieuwe 
instrumenten die een blueassist-label krijgen, worden mee opgenomen als voorbeeld 
in campagnes. op de site van de vzw die het icoon ontwikkelde vindt men meer infor-
matie. vlaams minister van welzijn jo vandeurzen steunt het initiatief alvast. ‘een voor-
beeld van vermaatschappelijking van zorg’ noemt hij het. de federale staatssecretaris 
voor personen met een handicap, philippe courard, onderzoekt hoe het systeem ook 
in wallonië ingevoerd kan worden.

MEER INfo: 
www.blueassist.eu

uit de professionele sector
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ervaringswandelingen 
voor zelfzorggroepen 

het plazzo (platform Zelfzorg oost-vlaanderen) is een regionaal samenwerkingsver-
band rond zelfzorg – zelfhulpgroepen en gebruikersparticipatie. plazzo krijgt de steun 
van het provinciebestuur oost-vlaanderen. naast het ‘regulier’ vormingsaanbod, vaak 
in samenwerking met het trefpunt Zelfhulp, lanceerden ze onlangs vorming via een 
nieuw concept: de ervaringswandeling. stafmedewerkster tine vandelacluze licht toe. 

Het uitgangspunt van de ervaringswandeling  
ligt in het delen van ervaringen  
tussen zelfzorggroepen onderling en  
mensen actief in de hulpverlening. 

om dit ervaringsdelen tot zijn recht te laten komen bieden we de groepen een podium 
voor hun good practices. we luisteren naar hun doorleefd verhaal. het thema of bind-
middel tijdens de wandeling is een methodiek die voorkomt bij veel zelfzorggroepen 
en die hun individuele thematiek overstijgt. Zo brengen we universele meerwaarde. 

ervaring ontMoet expertise
tijdens de wandeling proberen we het perspectief van de professional mee te nemen. 
net zoals plazzo bij de themawandelingen van het welzijnsoverleg regio gent (wrg.
be) aan de professionals een blik gunt op de kant van de zelfzorg, laten we tijdens de 
ervaringswandeling ook de expertise van de professional horen. Zo proberen we langs 
beide kanten de drempels weg te werken en bruggen te bouwen. 

inforMatie 
omdat we van het ervaringsdelen een intense belevenis willen maken, proberen we de 
uitleg te geven op de locatie van de organisatie die aan het woord komt. vandaar dat 
het programma een korte wandeling omvat. deze pauze schept bovendien ook ruimte 
voor een informele ontmoeting tussen de deelnemers.

online & Mobiel lotgenotencontact
tijdens de eerste ervaringswandeling rond online & mobiel lotgenotencontact op  
13 mei toonden we drie verhalen. het traject startte met het verhaal van tele-onthaal 
over hun ervaringen met online hulpverlening. daarna schetste de werkgroep verder 
een beeld van de werking van het forum en de online gespreksgroep voor nabestaan-
den na zelfdoding. vervolgens wandelden we naar de hogeschool gent. daar bezoch-
ten we de inloopmobiel eetstoornissen van de vereniging an-bn en vernamen we 
meer over mobiel lotgenotencontact. een tweede ervaringswandeling over jongeren-
werking binnen zelfzorggroepen is gepland voor het najaar. deelnemen is gratis.

MEER INfo: 
info@plazzo.be
www.plazzo.be

uit de zelfhulp - zelfzorg
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Na zelfdoding
Online gespreksgroep 
werkgroep Verder
 

Online gespreksgroep voor nabestaanden om  
gevoelens en gedachten rond het verlies te delen, 
tips en steun te geven aan elkaar. 

net zoals in de fysieke gespreksgroepen is iedereen welkom met zijn/haar verhaal. 
twee moderatoren begeleiden de groep en waken over de groepsdynamiek. elke laat-
ste woensdagavond van de maand tussen 19 tot 21u is de groep online; men kan 
inschrijven via de website of inloggen op het moment zelf.

Fiets-kruistocht 
voor eetstoornissen
Marc en Marie-josée hebben aan den lijve ondervonden welke impact een eetstoornis 
kan hebben op een gezin. Zij zijn de starters van de vereniging anorexia en boulimia 
nervosa (an-bn) en fietsen binnenkort van leuven naar jeruzalem voor hun vereni-
ging en andere gezinnen die getroffen worden door eetstoornissen. Zodat zij met hun 
verhaal terecht kunnen in de inloopmobiel eetstoornissen die heel vlaanderen door-
kruist. Zorg-aan-huis van mens tot mens. Zowel mobiel als mens vragen natuurlijk 
onderhoud; daarom deze sponsortocht die start op 29 juni en eindigt eind september.

Vrouw en epilepsie
Epilepsie, één van de meest voorkomende  
neurolo gisch, chronische aandoeningen ter wereld. 

1 op de 150 mensen hebben een of andere vorm van epilepsie, wat neerkomt op 
zo’n 40 000 vlamingen, waarvan ongeveer de helft vrouwen! epilepsie kan ingrijpende 
gevolgen hebben in het leven van de vrouw. Zij maken immers een eigen biologische, 
psychologische, sociaal-emotionele en maatschappelijke ontwikkeling door. bijvoor-
beeld: bijwerkingen van de medicatie op het uiterlijk, het effect van de menstruatiecy-
clus op het aanvalspatroon, of de mogelijke bijwerkingen van de anti-epileptica op het 
ongeboren kind. Maar ook rond seksualiteit, veiligheid, beroepskeuze of carrièreplan-
ning kunnen problemen rijzen. bovendien kan de onvoorspelbaarheid van de aanvallen 
een zware psychische belasting vormen voor zowel de vrouw met epilepsie als haar 
omgeving.

uit een onderzoek in nederland bij vrouwen met epilepsie bleek dat zij nauwelijks op de 
hoogte waren van de specifieke problemen die de aandoening bij hen kan veroorzaken.  
in vlaanderen is dit zeker niet anders. om een actieve rol te kunnen spelen in behan-
del- en begeleidingstraject is de patiënte het best goed geïnformeerd. die informatie 
en steun biedt de epilepsiecontactgroep iKaros vzw, in samenwerking met medische 
experten.

MEER INfo: 
www.werkgroepverder.be

MEER INfo: 
info/sponsoring:
www.leuven-jeruzalem.blogspot.be
www.anbn.be

MEER INfo: 
epilepsiecontactgroep iKaros vzw
t. 09/258.09.50
www.epilepsiegroep-ikaros.be
ikaros@skynet.be 

uit de zelfhulp - zelfzorg
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Boeiende lectuur voor  
vrijwilligers in zelfhulpgroepen  

en patiëntenverenigingen.

in 1973 publiceerden Yvo nuyens en 
hugo de ridder, samen met een aantal 
auteurs, het wit-zwart cahier “Zeg maar 
‘a’ tegen je dokter”. een publicatie die 
druk werd besproken, enkele herdruk-
ken kende en de partijprogramma’s 
inzake volksgezondheid beïnvloedde. 
veertig jaar later kwamen nuyens en  
de ridder tot de vaststelling dat de acht 
thema’s van het oude cahier weliswaar 
met de jaren geëvolueerd waren maar 
helemaal niets aan actualiteitswaarde 
hadden ingeboet. Met een twintigtal 
auteurs uit het beleid, het academisch  
milieu en het werkveld gingen zij op zoek 
naar de belangrijkste kantelmomenten 
en uitdagingen in ons ziek en gezond 
zijn, de zorgen die wij daarvoor aan-
spreken en hoe het beleid hier al of niet 
op reageerde. het resultaat is dit boek.  
een paar citaten.

de patiënt in schijfjes?

‘Wie de tekst veertig jaar later herleest, 
is getroffen door een mix van gevoelens. 
Hoezo, is dat toen reeds aangekaart? 
Echt profetisch ... de vaststelling dat 
ziekenhuiszorg zich toespitst op een 
somatische benadering van de patiënt, 
weinig oog heeft voor zijn psychische en 
sociale noden en ook de kans laat liggen 
om een genezingsproces te bevorderen 
via een holistische benadering.’
Peter Degadt (gedelegeerd bestuurder 
van Zorgnet vlaanderen) en Dirk Ra-
maekers (algemeen medisch directeur 
van het ziekenhuisnetwerk antwerpen). 

de auteurs vragen zich terecht af wie 
het overzicht nog behoudt en de patiënt 
nog in zijn totaliteit benadert. de sug-
gestie valt dat de specialiteit ‘algemeen 
internist’ nieuw leven ingeblazen moet 

Dokter, ik heb ook  
iets te zeggen

Een publicatie met een kritische bestandopname 
van onze gezondheidszorg én een constructief  
vooruitblikken hoe het verder zou kunnen.  
De patiënt is meer en meer een partner in het zorg
proces, maar wordt ook meer en meer gewezen op 
zijn verantwoordelijkheid.
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worden. het komt erop aan een duide-
lijk pad voor de patiënt uit te tekenen en 
teamwork te versterken tussen de ver-
schillende disciplines.

MaaKt de saMenleving  
ons ZieKer?

‘Tegelijk worden de banden tussen 
mensen, als ze al bestaan, veel losser 
waardoor sociaal isolement een van de 
grote ziekmakende factoren is gewor-
den. Door de autonomie van de mens 
zo sterk te benadrukken, wordt het indi-
vidu dat deze druk niet aankan als een 
‘loser’ (verliezer) beschouwd, waardoor 
hij soms geen andere keuze heeft dan uit 
de ‘ratrace’ te stappen …’
Louis Ferrant (arts wijkgezondheids-
centrum Kuregem).

dit probleem wordt nog versterkt door 
een toename van chronische zorgbe-
hoevende hoogbejaarde patiënten met 
complexe gezondheidsproblemen. het 
valt te hopen dat de huisarts nog meer 
dan vroeger de centrale figuur is in sa-
menspraak met de patiënt, zijn omge-
ving en de andere informele en formele 
hulpverleners. in dat verband pleit louis 
ferrant voor het systeem van inschrij-
ving bij een vaste huisarts en de verdere 
uitbouw van wijkgezondheidscentra: 
een multidisciplinair zorgaanbod met 
een lage drempel. concreet idee daar-
bij is het organiseren van gezamenlijke 
consultaties voor patiënten met dezelf-
de aandoening/diagnose.

grenZeloos

‘Een teken aan de wand is het hoog 
aantal suïcides. Dat is niet alleen hersen-
pathologie, serotonine, synapsen, medi-
catie, maar dat is ook de maatschappij. 
Wij zijn ons brein in de tijd, in een con-
text (Heidegger). Een brein op zichzelf is 
betekenisloos; we zijn alleen maar ons 

brein in een maatschappelijke context 
die even bepalend is als dat brein zelf ...  
Het is ook een probleem van groeiende 
eenzaamheid. Onze levenswijze legt 
steeds minder het accent op het ver-
bondene.’
Dirk De Wachter (psychiater universitair 
psychiatrisch centrum Kortenberg).

net die verbondenheid vinden we terug 
in zelfhulpgroepen en patiëntenvereni-
gingen. Ze doorbreken isolement, ‘nor-
maliseren’ en versterken eigen kracht 
en waarde. het gaat over belangeloze 
inzet van mensen, solidariteit, positief 
in het leven staan ondanks de proble-
matiek. dit is een belangrijke stimulans 
voor therapietrouw en leidt tot meer 
aandacht voor preventie in de zorg, 
minder onnodig gebruik van zorg en  
betere communicatie tussen zorgvrager 
en zorgverlener.

patiënten  
worden partners

‘Er heeft de afgelopen veertig jaar onte-
gensprekelijk een geleidelijke machts-
verschuiving plaatsgevonden met meer 
evenwicht (i.e. gelijkheid) in de arts- 
patiënt relatie. Informatie is macht en de 
meeste patiënten kunnen zich nu beter 
informeren, onder meer dankzij het inter-
net. Ook de media maakten de gezond-
heidszorg transparanter en de patiënt 
mondiger. In de arts-patiënt relatie wordt 
zelfmanagement meer en meer gepro-
moot door artsen en hulpverleners. Ten 
slotte leidt het feit dat patiënten zich  
verenigen en informatie uitwisselen ook 
tot meer macht.’
Carine Van Wanseele (sociologe tref-
punt Zelfhulp vzw) en Ilse Weeghmans 
(directrice vlaams patiëntenplatform 
vzw).

sleutelfiguren in het gezondheidsbeleid 
willen de patiënt meer en meer een stem 
geven en zien hem als een partner in de 
zorg in plaats van een ‘lijdend voorwerp’ 
waarover gepraat wordt. het zorgland-
schap verandert, het medisch model 
evolueert naar een herstelgericht mo-
del en beheersing door de hulpverlener 
wordt verzorging en begeleiding door de 
hulpverlener. dit vergt ‘emancipatie’ aan 
beide kanten; met beschikbaarheid van 
goed verstaanbare en gefundeerde me-
dische informatie in een transparant(er) 
zorgsysteem. de patiënt(en) moeten 
meer participeren, meer beluisterd in 
hun ervaringsdeskundigheid, maar ook 
meer betrokken bij organisatie en beleid. 

bij patiëntenparticipatie via afvaardiging 
van patiëntenvertegenwoordigers wordt 
vaak vergeten dat die vertegenwoordi-
gers maar vanuit een grote achterban 
kunnen spreken omdat ze actief zijn in 
een vereniging. ondersteunen en bege-
leiden van elke patiëntenvereniging bij 
hindernissen in hun dagelijkse werking 
is dan ook noodzakelijk om sterke(re) 
verenigingen te bouwen die samen be-
leidsparticipatie kunnen waarmaken. 
naast de plaats van de mondige indivi-
duele patiënt zal de rol van collectieve 
belangenbehartiging in de toekomst 
nog meer ontgonnen moeten worden. 
daarom pleiten de auteurs voor een 
‘handvest van de patiënt’ waarin wordt 
opgelijst waar, wanneer, met welke 
bevoegdheid en over welke materies 
patiënten en hun organisaties moeten  
betrokken worden.

Ziekenhuiszorg heeft  
weinig oog voor de  
psychische en sociale 
noden van de patiënt  
en laat de kans liggen  
om een genezings proces 
te bevorderen via een 
holistische benadering. 

De talrijke suïcides  
zijn óók een probleem van 
groeiende eenzaamheid.  

Zelfhulpgroepen en 
patiënten verenigingen  
bieden verbondenheid en  
doorbreken isolement.
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Yvo Nuyens,  
Emeritus hoogleraar  

medische sociologie aan 
de KU Leuven en  

Universiteit Antwerpen  
en voormalig  

programma-directeur bij  
de Wereld gezondheids-

organisatie.

Hugo de Ridder,  
voormalig journalist  

bij De Standaard.

doKteren aan  
het geZondheidssYsteeM

‘Gezondheidszorg als topprioriteit voor-
opstellen voor het beleid lijkt een eviden-
tie. Zowel de Vlaamse als de federale 
regering illustreren evenwel dat dit niet 
zomaar verworven is, omdat overheid en 
politiek heden ten dage overbevraagd 
worden. Politici vertonen beroepshal-
ve de neiging om op elke vraag en elk 
probleem een antwoord te formuleren 
wat resulteert in een veelheid van ‘op-
drachten’ waarvoor je financiering moet 
zoeken. Een begroting, die onder meer 
omwille van Europese afspraken terug-
geschroefd moet worden, impliceert be-
sparen en prioriteiten stellen.’
Inge Vervotte (voormalig minister van 
welzijn en gezondheid).

conclusie

de afgelopen decennia kende het me-
disch-technisch kennen en kunnen een 
groeispurt zonder weerga; de ‘maak-
bare’ mens lijkt dicht(er)bij. het zelfbe-
schikkingsrecht won terrein, geboorte 
en dood en alles daar tussen in worden 
op vraag medisch begeleid. Meer pro-
blemen lijken beheersbaar door medica-
tie of therapie. er werden grenzen ver-
legd met nieuwe mogelijkheden maar 
meteen ook met de opdracht dit alles 
leefbaar te maken en te houden. hoe 
meer puzzelstukjes, hoe groter immers 
de puzzel. hoe meer fragmentatie, hoe 
verder soms het centrum. bijna dage-
lijks duiken er vragen op die slechts een 
grondig antwoord kunnen krijgen vanuit 
een globale visie op gezondheidsbe-
leid. dit fundamentele debat moet nog 
plaatsvinden en wordt best zo breed 
mogelijk en maatschappelijk gedragen, 

zoniet blijft het telkens bij ‘brandjes 
blussen’, bvb: wat met terugbetaling 
van medicatie voor zeldzame ziekten, 
preventieve borstchirurgie, tussenkomst 
bij trainingen zoals mindfulness en  
andere gezondheidsprogramma’s? in  
plaats van het huidige besparingsbe-
leid op korte termijn maken de auteurs 
dan ook een duidelijke keuze voor  
een gezondheidsbeleid met concrete en 
meetbare doelstellingen op langetermijn, 
die bovendien een balans garanderen 
tussen verantwoordelijkheid en solida-
riteit.

Yvo nuyens, ook oprichter van het tref-
punt Zelfhulp ter ondersteuning van zelf-
hulpgroepen en patiëntenverenigingen, 
besluit: ‘waar veertig jaar geleden de rol 
van de patiënt uitsluitend bestond in het 
openen van zijn mond om ‘a’ te zeggen, 
en dit op verzoek van de dokter, doet hij 
nu zijn mond open op eigen initiatief en 
weet hij belangrijke dingen te zeggen 
over zijn gezondheid, het zorgsysteem 
en het gezondheidsbeleid. de verschil-
lende bijdragen in dit boek pogen deze 
duizenden stemmen aan gewicht te 
doen winnen.’

MEER INfo:
dokter, ik heb ook iets te zeggen.
Yvo nuyens, hugo de ridder
lannoocampus, leuven, juni 2013
€ 19,99

de uitgeverij schenkt 5 gratis  
exemplaren aan onze lezers
mits een mailtje naar 
trefpunt.zelfhulp@soc.kuleuven.be
niet gewonnen? niet getreurd! 
trefpunt Zelfhulp biedt u  
in samenwerking met lannoocampus 
€ 4 korting op de aankoopprijs,
i.p.v. € 19,99€ betaalt u € 15,99€
Klik op deze link en geniet van dit 
aanbod: http://www.lannooshop.be/
zelfhulp-dokter

 
* (1) De korting is enkel geldig via de webshop van  

de uitgeverij en dus niet in de reguliere boekhandel.  
(2) De korting wordt verrekend nadat je het boek  
in de webshop hebt toegevoegd aan je winkelmandje.  
(3) De korting geldt enkel indien je gebruik maakt van 
bovenstaande actie-url. (4) De korting geldt zolang  
de voorraad strekt.

Veertig jaar terug deed  
de patiënt zijn mond 
open om ‘a’ te zeggen. 
Vandaag opent hij zijn 
mond op eigen initiatief 
en weet hij belangrijke 
dingen te zeggen  
over zijn gezondheid,  
het zorgsysteem en het 
gezondheidsbeleid.

doKter, iK heb ooK 
iets te Zeggen

> vervolg
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in de boekenreeks cahiers welzijnsgids 
wordt als vierde titel de preventie en ge-
zondheid in vlaanderen veelzijdig toege-
licht in vier stappen.

een eerste stap schetst de concepten 
die aan de basis liggen van de gezond-
heidspreventie en gezondheidspromo-
tie, en hoe de huidige concrete voorzie-
ningen vorm kregen via de sturing van 
het vlaamse beleid. ook de impact van 
europa komt ter sprake.

een tweede stap is een greep uit actuele 
initiatieven op het vlak van preventie. de 
bedoeling daarvan is niet om volledig 
te zijn maar louter om materiaal aan te 
voeren waarover gereflecteerd kan wor-
den: een campagne ter preventie van 
cannabisgebruik, een regionale poging 
om meer vrouwen aan preventief borst-
kankeronderzoek te doen deelnemen en 
de veelheid aan preventieve acties die 
bij zelfhulpgroepen terug te vinden zijn. 

een derde stap gaat over toetsstenen. 
het essentiële belang van evaluatie kan 
immers niet voldoende onderstreept 
worden. Maar evaluatie is geen sinecu-
re. hoe kan men meten in welke mate de 
preventiedoelstellingen worden bereikt? 
in een periode van schaarser wordende 
middelen stelt zich bovendien de be-
langrijke beleidsvraag naar de kostprijs 
van de bereikte resultaten. ten slotte 

roept preventie ook een aantal ethische 
vragen op die in het evaluatiedebat niet 
achterwege mogen blijven.

in een vierde en laatste stap worden uit 
de analyse van de huidige situatie, met 
inbegrip van het aangevoerde praktijk-
materiaal en de scharnieren voor eva-
luatie, lessen getrokken en krachtlijnen 
voor een toekomstig beleid uitgetekend. 
concrete aandachtspunten zijn samen-
gebald in een aantal hefbomen. de eer-
ste daarvan is het toewijzen van meer 
middelen en instrumenten voor pre-
ventie en promotie. een tweede uitda-
ging en hefboom is het tegengaan van 
versnippering door bijvoorbeeld de op-
richting van een interministrieel comité 
voor gezondheid. volgende hefboom of 
uitdaging: evalueren. heeft datgene wat 
we doen wel zin: voor de volksgezond-
heid, de uitgaven, de gezondheidsonge-
lijkheid? laatste hefboom, van groot be-
lang voor zelfhulpgroepen: hoe burgers 
van object of doelgroep van preventie 
en promotie naar medemakers, -beoor-
delers brengen.

MEER INfo:
preventie en gezondheid in vlaanderen. 
cahier welzijnsgids
nuyens, Y., Mertens, j. (eds)
wolters Kluwer, 2012
bestelbaar via webshop of mail
www.kluwer.be
info@kluwer.be
€ 38,00

Een cahier met zowel 
overzicht als inzicht  
in preventie en gezond
heid in Vlaanderen, 
toegelicht in 4 stappen: 
basisconcepten  
gezondheidspreventie,  
actuele initiatieven, 
toetsstenen en analyse.

preventie en 
gezondheid  
in Vlaanderen 
doorgelicht Sociale 

Landkaart 
2013
Gids sociale rechten 
en voorzieningen. 
een uitgebreid sociaal zekerheidsstelsel 
vormt een belangrijk maatschappelijk 
vangnet. de omvang ervan kan echter 
de overzichtelijkheid sterk afremmen. 
de sociale landkaart biedt hiervoor een 
oplossing. als meest toegankelijke en 
up-to-date verzamelwerk op de markt, 
kan het jaarlijks op veel interesse reke-
nen. de sociale landkaart is het resul-
taat van een jarenlange samenwerking 
tussen de christelijke Mutualiteit en  
uitgeverij vanden broele. 
digitale versie voor abonnees! 
als abonnee ontvangt men bij de ‘so-
ciale landkaart, editie 2013’ automa-
tisch elke nieuwe, bijgewerkte editie te-
gen de voordeelprijs, mét gratis digitale 
versie. deze online versie wordt perio-
diek bijgewerkt. 

MEER INfo:
sociale landkaart 2013
€ 52 (basisprijs)
Korting voor abonnees en cM-leden
bestellen via webshop of mail 
www.uitgeverij.vandenbroele.be 
uitgeverij@vandenbroele.be
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www. 
zorganderstv.be

samen met Zorgmagazine 7 dagen op 
7 nieuws uit de professionele zorgsector 
via woord en beeld.

www. 
parlandi.org

Mensen die ernstig ziek of terminaal zijn 
hebben vaak niet meer de energie om 
telkens weer hetzelfde verhaal te doen 
aan familieleden en vrienden. deze 
webdienst biedt patiënten de mogelijk-
heid om een gratis digitaal dagboek bij 
te houden, waarin ze in hun eigen tempo 
kunnen vertellen hoe het met hen gaat. 
Ze kunnen emoties, gedachten en bele-
venissen van zich afschrijven, en zo de 
naaste omgeving op de hoogte houden 
van hun ziekteproces, de behande-
ling en hopelijk vooruitgang. ‘daardoor 
hoeft het bij een ontmoeting met vrien-
den of familie niet per se wéér over het 
ziektebeeld te gaan, maar ook over een 
goed boek of een leuke film ...’, vertelt 
initiatiefnemer albert Zeeman. de dag-
boeken worden bijgehouden op een 
afgeschermde website, gegevens zijn 
niet zichtbaar voor buitenstaanders en 
ook niet te vinden door zoekmachines. 
vrienden en familie hoeven zich niet te 
registreren en kunnen gewoon inloggen 
met de gebruikersnaam en het wacht-
woord dat ze van de patiënt hebben 
doorgekregen.

su
rf

 h
et
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en
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op

www. 
pigmentzorg.be

een digitaal platform voor (toekomstige) 
werknemers uit de sociale sector rond 
het thema van cultuursensitieve zorg. de 
pigmentzorg-site ambieert een plaats te 
zijn waar kennis over en ervaringen in 
het werken met mensen uit de etnisch-
culturele minderheden worden gedeeld. 
en dit óver de grenzen van deelsecto-
ren, beroepen en doelgroepen van de 
sociale sector heen.
naast een toolbox met praktijkvoorbeel-
den, instrumenten en studies vindt de 
bezoeker hier een overzicht van interes-
sante sprekers, een vragenforum, een 
agenda, een blog en een videozone.

Digitaal dagboek voor 
ernstig zieke patiënten
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www. 
weliswaar.be

site en gratis magazine van de vlaamse 
overheid over welzijnswerk en gezond-
heidszorg in vlaanderen. elke editie be-
vat een dossier dat diverse segmenten 
van de sector doorkruist, zoals vrijwilli-
gerswerk, informatisering, technologie, 
europa, sociale economie, beeldvor-
ming van het zorgberoep, cliënt in/van 
de zorg, leven (z)onder dak enz.

www. 
mopsys.pro/deontologie/nl

farmaceutische ondernemingen mogen 
patiëntenorganisaties ondersteunen.
deze steun kan zowel rechtstreeks als 
onrechtstreeks zijn, bijvoorbeeld door 
het betalen van publieksreclame of door 
het ter beschikking stellen van lokalen. 
voor elke steun moet wel een overeen-
komst worden opgesteld waarin de aard 
van de steun, het bedrag en het doel van 
de steun worden beschreven. de onder-
neming moet de onafhankelijkheid van 
de vereniging waarborgen en mag de 
partner op geen enkele wijze commer-
cieel beïnvloeden. elke farmaceutische 
onderneming moet jaarlijks de lijst van 
de patiëntenorganisaties waarmee ze 
samenwerkt publiceren. in deze e-lear-
ning module van pharma.be leest u daar 
bijvoorbeeld meer over.

www. 
gokhulp.be 

deze tweetalige website (www.aide-
aux-joueurs.be) bevat een informatie- 
en hulpaanbod voor personen met een 
gokprobleem. de stap naar hulpverle-
ning is voor problematische gokkers 
immers vaak groot: schaamtegevoel, 
angst voor onbegrip en aanhoudende 
hoop (financiële) problemen alsnog te 
kunnen oplossen door opnieuw in te 
zetten op kansspelen. steeds meer per-
sonen gokken via het internet. Met deze 
site vinden (problematische) spelers 
hopelijk sneller de weg naar correcte 
informatie en hulp. het aanbod is gratis 
en volledig anoniem. een initiatief van 
de Kansspelcommissie, le pélican asbl 
(franstalige zelfhulpgroep) en cad-lim-
burg (professionele hulp bij verslavings-
problematiek).

Voor wie gokken 
een probleem is.



zat 21 sept. 2013
Samen kinderen helpen
De Manège - tienen

zat 7 sept. 2013
Symposium Hodgkin zelfhulpgroep
uZ brussel 

sociale beurs tienen
saMen Kinderen helpen

veel kinderen en gezinnen met kinde-
ren in het tiense hebben het lastig: 
kansarmoede, financiële problemen, 
leer achterstand, handicaps ... veel orga-
nisaties, hulpverleners en vrijwilligers 
leveren goed werk. serviceclub Kiwa-
nis tienen-hageland wil deze positieve 
energie bundelen en de start geven tot 
een breed gedragen initiatief. daarom 
organiseren zij op zaterdag 21 septem-
ber 2013 een ‘sociale beurs’ waar so-
ciale organisaties, serviceclubs, politici, 
scholen, jeugdbewegingen en burgers 
met hun kinderen samenkomen om ken-
nis te maken, na te denken, oplossingen 
te zoeken en te vinden. Kortom: om sa-
men het leven beter te maken. 

ben je geïnteresseerd, wil je jouw soci-
ale organisatie meer bekendheid geven, 
wil je andere sociale activiteiten kennen, 
wil je oplossingen voor jouw kind, wil 
je helpen in een sociale organisatie als 
vrijwilliger, wil je helpen bij de voorberei-
ding van die dag? laat het ons schrifte-
lijk of via e-mail weten, op vraag komen 
we ook persoonlijk alles toelichten.

MEER INfo:
locatie: de Manège, tienen
contact: jan Michiels
vierde lansierslaan 21, 3300 tienen
Janmichiels47@gmail.com

sYMposiuM  
hodgKin Zelfhulpgroep 

7 september 2013, uZ-brussel, audito-
rium Kieckens. sprekers zijn: dr. trulle-
mans (thema: nieuwe ontwikkelingen in 
de behandeling van hodgkin), dr. c. ca-
ron (thema: nieuwe ontwikkelingen in de 
behandelingen van non-hodgkin lym-
foom), Mevrouw Martine blomme (the-
ma: voeding en kanker), de heer Kris van 
de gaer, leifartsen (thema: levenseinde). 

MEER INfo:
inschrijven via: lucie sannen 
t. 054/33 73 30
zelfhulpgroephodgkin_luciesannen@
hotmail.com
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