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ruime zelfhulpaanbod blijven nog heel 
wat mensen in de kou staan. Een mama 
van een kindje met klompvoetjes was 
wekenlang op zoek naar andere ouders 
die hetzelfde meemaakten, een jonge 
vrouw zocht lotgenoten met een bor-
derlinestoornis, een dame wou graag in 
contact komen met andere shopaholics, 
een jonge man zocht lotgenoten met 
een lichtallergie, ouders of pleegouders 
van kinderen met het Foetaal Alcohol-
syndroom waren op zoek. 

Trefpunt Zelfhulp helpt in de zoektocht 
naar lotgenoten. Als een dergelijke 
groep (nog) niet bestaat, of enkel in het 
buitenland, dan worden mensen aange-
moedigd om zelf het initiatief te nemen 
een groep te starten. Met deze 10 tips 
ben je alvast op de goede weg! 

Aan het helend effect 
van lotgenotencontact 
wordt niet meer getwij
feld. Maar ondanks  
het ruime zelfhulpaan
bod blijven nog heel 
wat mensen in de kou 
staan. Zoekend. 

Wie op zoek is naar lotgenoten kan in 
Vlaanderen terecht bij één van de 1400 
zelfhulpgroepen of patiëntenverenigin-
gen. Mensen in een vergelijkbare situ-
atie wisselen ervaringen uit, steunen 
en helpen elkaar en krijgen toegang tot 
heel wat nuttige informatie. Ondanks dit 

 1. Informeer je vooraf
 2. Begin er niet alleen aan
 3. Wat wil je bereiken?
 4. Hoe pak je dat aan? 
 5. Wat moet je kennen en kunnen?
 6. Wie kan je helpen?
 7. Waar vind je lotgenoten?
 8. Wat gaat je dat kosten?
 9. Hoe zorg je goed voor jezelf?
 10. Hoe gaat het verder?
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Start to meet !  
10 tips bij het opstarten  
van een zelfhulpgroep

10 tips
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1.  
InFOrMEEr jE VOOrAF

Gelukkig moet je niet telkens opnieuw 
het wiel uitvinden. Er bestaat al heel wat. 
Misschien zijn er al initiatieven waar je 
lotgenoten kan vinden? Soms kunnen 
professionele organisaties of hulpver-
leners je in contact brengen met lotge-
noten. Steek je licht ook even op buiten 
de eigen landsgrenzen. Soms beschikt 
een nederlandse vereniging over een 
Vlaamse contactpersoon die landgeno-
ten opvangt en ondersteunt. 

Ervaring leert ons dat  
werking en aanpak van 
buitenlandse organi
saties voor een aantal 
startende groepen heel 
inspirerend was. 

Indien gewenst kan het Trefpunt Zelf-
hulp je helpen bij je zoektocht naar ver-
gelijkbare of aanverwante initiatieven of 
organisaties in binnen- en buitenland.  

2.  
BEGIn Er nIET AllEEn AAn

Denk van in het begin in de wij-vorm. 
Probeer in ieder geval enkele lotgenoten 
(of mensen uit hun omgeving) te betrek-
ken bij het hele opzet. Mensen in een 
vergelijkbare situatie hebben meestal 
ook vergelijkbare ervaringen. Toets jouw 
ervaringen af met lotgenoten, informeer 
naar hun noden, wensen en verwachtin-
gen. Ga na waarin jullie ervaringen ver-
schillen en waarin ze gelijklopend zijn. 
Misschien hebben deze lotgenoten een 
interessant netwerk, beschikken ze over 
bijzondere vaardigheden of talenten of 
zijn ze gewoon een ideaal klankbord. 
Misschien behoeden ze je voor al te 
grote ambities of willen ze je net helpen  
om het allemaal wat groter te zien?  
Bekijk samen wat je zou willen en kun-
nen doen en eventueel wie welke taken 
op zich kan nemen. Denk bovendien 
tijdig na over je opvolging. Dat klinkt 
misschien vreemd maar het garandeert 
de continuïteit van jouw waardevolle ini-
tiatief. Vorm een duo met een soulmate 
zodat er altijd begeleiding verzekerd is. 
je kan voor elkaar klankbord, steun, 
toeverlaat en inspiratiebron zijn tijdens 
moeilijke momenten én je kan samen 
genieten van het positieve als alles naar 
wens verloopt.  

Het kan lonend zijn om hulpverleners 
van in het begin warm te maken voor 
jouw initiatief. Spreek bijvoorbeeld je 
eigen huisarts, specialist of andere zorg-
verstrekker aan. Vertel over je plannen 
en sta open voor feedback. Vinden zij 
dit ook een goed idee? Zou je op hen 
kunnen rekenen om bijvoorbeeld de 
groep te promoten, om waar nodig een 
handje toe te steken? Hulpverleners 
kunnen nuttige adviezen geven, ze heb-
ben vaak een drempelverlagend effect 
op belangstellenden, de groep boezemt 
meer vertrouwen in en wint aan geloof-
waardigheid. 

3.  
WAT WIl jE BErEIkEn ? 

Wat wil je met je groep bereiken? Zie je 
het klein en beperkt of meteen groots? 
Wil je vooral dat mensen lotgenoten 
kunnen ontmoeten en ervaringen uitwis-
selen? Of wil je hen informeren over de 
problematiek in een begrijpelijke taal? 
Of wil je opkomen voor hun belangen 

en scheefgetrokken situaties aanklagen 
bij het beleid? Wil je vooral samen leuke 
dingen doen om mensen uit hun isole-
ment te halen? Of hoop je vooral hulp-
verleners aan te moedigen om mensen 
door te verwijzen naar je groep?  

Over al deze vragen denk je best vooraf 
goed na. Het ene hoeft het andere niet 
uit te sluiten. Bij het Trefpunt Zelfhulp kan 
je een checklist aanvragen om noden  
en problemen van jou en je lotgenoten 
in kaart te brengen en na te denken over 
wat je kan doen om hen bij te staan.  

Je kan op vele domei
nen tegelijk werken óf 
klein starten en de focus 
op lotgenotencontact 
leggen. 
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4.  
HOE PAk jE DAT AAn ? 
 
Bespreek met je medestichters een plan 
van aanpak: wat wil je met deze groep 
bereiken (doelstellingen) en op welke 
manier hoop je dat te kunnen doen (acti-
viteiten)? Van zodra je groep er wat con-
creter uitziet, kan je je plan aanpassen, 
uitbreiden, vereenvoudigen ... volgens 
de wensen en noden. 

je kan nu heel concreet een aantal ac-
tiviteiten invullen. Hoe wil je lotgenoten-
contact mogelijk maken? Met individu-
eel contact, via een groepsbijeenkomst, 
een internetgroep, een forum, een face-
bookpagina? Hoe wil je informatie ver-
schaffen? Met een flyer, een brochure, 
een website, een nieuwsbrief of e-letter, 
een video, een getuigenis, een promo-
tiefilmpje ... ? 

Misschien wil je vooral mensen uit hun 
isolement halen op een heel laagdrem-
pelige manier? Dan kunnen sociale acti-
viteiten zoals een uitstapje, wandeling of 
etentje een dankbare insteek zijn.  

Investeer in een goede samenwerking 
met hulpverleners. Overtuig hen van de 
meerwaarde van lotgenotencontact en 
het heilzame effect dat dit kan hebben 
op mensen (een overzicht van argumen-
ten dat je hiervoor kan gebruiken kan 
je vinden elders in deze krant). Zet ge-
rust het positieve van wat een groep te  
bieden heeft extra in de verf en investeer 
in persoonlijke contacten met hulpverle-
ners. 

Sympathiserende  
hulpverleners verhogen 
de geloofwaardigheid 
van de groep en zorgen  
ervoor dat mensen 
gemakkelijker de weg  
naar de zelfhulpgroep 
vinden. 

Om concreet gestalte te geven aan 
jouw activiteiten en de methodieken die 
je hiervoor kan gebruiken, kan je een  
beroep doen op het Trefpunt Zelfhulp: 
je kan rekenen op ondersteuning, tips 
en praktische begeleiding om de groep 
verder uit te bouwen zoals jij het in ge-
dachten had. 

5.  
WAT MOET jE DAArVOOr  
kEnnEn En kunnEn ?

laat je zeker niet afschrikken door al het 
voorgaande. Zal ik dat allemaal wel kun-
nen? Heb ik daar de juiste vaardigheden 
en achtergronden voor? Moet ik daar 
een opleiding voor volgen? Wat moet ik 
weten, wat moet ik kunnen? 

Het antwoord op al deze vragen is een-
voudig: wees jezelf, lotgenoot en erva-
ringsdeskundige! Er wordt niet van jou 
verwacht dat je een antwoord hebt op 
alle vragen, evenmin dat je voldoende 
technisch of medisch onderlegd bent 
of dat je een oplossing hebt voor elk 
probleem. je hoeft niet alles te weten, 
je bent geen professionele hulpverlener.  

In een lotgenotengroep 
draait alles rond  
onderlinge steun  
en hulp, solidariteit en 
verbondenheid. 

Mensen delen emoties en ervaringen en 
zo mogelijk, informatie. Ze willen vooral 
anderen ontmoeten in een vergelijkbare 
situatie. jouw taak is vooral om contact 
mogelijk te maken, kansen bieden om 
ervaringen uit te wisselen en van elkaar 
te leren. Als lotgenoot heb je een voetje 
voor op een hulpverlener want jij weet 
beter dan wie dan ook hoe het is om te 
leven met een bepaald probleem. 

Enkele eigenschappen  
of vaardigheden die van pas  
kunnen komen:
- je eigen situatie kunnen plaatsen; dat 

wil zeggen dat je goede en minder 
goede momenten kan hebben maar 
dat het je leven niet meer overheerst. 

- Openstaan voor anderen: de ander 
centraal stellen, begrip opbrengen, 
goed kunnen luisteren, niet oordelen.

- Communicatief zijn: het helpt anderen 
over hun koudwatervrees heen en ver-
gemakkelijkt het contact.

- Tolerant zijn: iedereen is anders en 
uniek, ook al lijkt zijn of haar verhaal 
sterk op het jouwe, het is toch een an-
der verhaal.

- Denken in de wij-vorm: een zelfhulp-
groep is geen éénmanszaak. luister 
naar de meningen en suggesties van je 
lotgenoten en hou er rekening mee. 

Een bijkomende vorming of opleiding 
kan zeker helpen om met meer zelfver-
trouwen aan de slag te gaan. Een der-
gelijke vorming wil echter geen semi- 
professioneel van jou te maken, inte-
gendeel. je belangrijkste uitgangspunt 
is en blijft je ervaringsdeskundigheid. 
Aangevuld met wat extra achtergrond 
en techniek beschik je over een prima 
rugzakje om anderen op een goede ma-
nier te helpen. 

regelmatig organiseert het Trefpunt 
Zelfhulp vormingscursussen voor star-
ters en begeleiders van groepen. Deel-
name is vrijblijvend. je kan andere be-
geleiders ontmoeten en leren van elkaar. 

6.  
WIE kAn jE HElPEn ?

We vermeldden het al eerder: begin er 
niet alleen aan. Omring je met mensen 
met uiteenlopende vaardigheden: lotge-
noten, familieleden, hulpverleners, on-
dersteunende organisaties. Mensen met 
verschillende vaardigheden en talen-
ten kunnen elkaar prima aanvullen: de 
ene heeft goede sociale vaardigheden, 
de andere heeft een mathematische 
geest, nog iemand anders is bedreven 
in IT-toepassingen, een ander heeft een 
vlotte pen, en nog iemand anders be-
schikt over een uitgebreid netwerk van 
boeiende contacten ...

Het Trefpunt Zelfhulp kan je helpen en 
coachen bij de ontwikkeling van je ini-
tiatief, hulpverleners kunnen een lokaal 
ter beschikking stellen, uitnodigingen 
versturen, informatie verschaffen. lot-
genoten zijn een klankbord voor dromen 
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en ambities en ten slotte biedt een goe-
de thuishaven vaak de nodige steun en 
aanmoediging om door te zetten. Soms 
zijn organisaties en bedrijven ook bereid 
om je te helpen: met financiële of mate-
riële ondersteuning, hulp bij bekendma-
king of andere praktische hulp.

7.  
WAAr VInD jE lOTGEnOTEn ?

Om mensen te bereiken en je groep be-
kend te maken moet je wel wat inspan-
ningen doen. journalisten pikken graag 
initiatieven met nieuwswaarde op; een 
aankondiging in de streekkrant of een 
interview op de lokale radio kan wonde-
ren doen. Maar ook flyers verspreiden 
kan efficiënt zijn: in de wachtzaal van 
huisartsen, bij apothekers, bibliothe-
ken, onthaalruimte van een ziekenhuis. 
Bevriende of ondersteunde organisaties 
kunnen jouw groep voorstellen op hun 
website, hun nieuwsbrief, ... 

Betrek in je bekendmaking ook hulpver-
leners en specialisten op vlak van jouw 
problematiek. Vraag hen of ze de mo-
gelijkheid van lotgenotencontact willen 
ter sprake brengen bij hun patiënten of 
cliënten. Zowel het Trefpunt Zelfhulp als 
het Vlaams Patiëntenplatform kunnen 
jouw groep promoten en bekend maken.

8.  
WAT GAAT jE DAT kOSTEn ?

lotgenotencontact hoeft op zich niet zo 
veel te kosten. kijk uit naar een lokaal 
dat je gratis of goedkoop kan gebruiken, 
maak gebruik van gratis internetpro-
gramma’s om een eerste flyer of website 
te maken, schakel sociale media in zoals 
facebook of twitter en verzend je mate-
riaal zoveel mogelijk digitaal. 

Sommige nieuwe initiatieven vragen in 
de opstartfase een bijdrage van de deel-
nemers (voor de huur van de zaal, een 
hapje en een drankje). Soms wil een be-
drijf, een gemeentebestuur, een service-

club of een handelaar wel wat sponsoren 
om de eerste kosten te dekken. Goede 
doelen liggen mensen nog steeds nauw 
aan het hart. Informeer hiernaar in jouw 
buurt en bij jouw sympathisanten. 

Grotere kosten hebben te maken met 
een verdere uitbreiding van de werking: 
het opstellen van statuten en de publi-
catie ervan in het staatsblad, het orga-
niseren van een informatiebijeenkomst, 
het uitgeven van een nieuwsbrief, de 
aanschaf van een computer en printer, 
verplaatsingskosten, kopies, vergader-
kosten, ... 

Informatie over subsidiemogelijkheden 
en sponsoring kan je navragen bij het 
Trefpunt Zelfhulp. Indien nodig helpen 
we je om een sponsoringsdossier sa-
men te stellen en in te dienen. 

9.  
HOE ZOrG jE GOED  
VOOr jEZElF ?

Starters melden ons regelmatig dat zij 
zelf het meest baat hebben gehad bij de 
oprichting van hun zelfhulpgroep. niet 
alleen nam hun kennis en inzicht over de 
eigen situatie toe, de return van het zor-
gen voor anderen leidde tot meer geluk, 
voldoening en tevredenheid. Toch blijft 
aandacht voor goede zelfzorg onont-
beerlijk. je wordt immers regelmatig ge-
confronteerd met moeilijke, herkenbare 
situaties, je voelt je soms machteloos, 
je komt soms met moeilijke mensen in 
contact en het altijd opnieuw luisteren 
naar pijnlijke verhalen kan beginnen we-
gen. Voorzie daarom van bij de start in 
een goede, persoonlijke back-up. Dat 
kan je eigen partner zijn, maar ook een 
vriendin, een medestichter, een collega 
of een hulpverlener. Zorg dat je zelf je 
verhaal kwijt kunt bij iemand die je al-
les in perspectief helpt zetten, iemand 
die helpt te nuanceren en te relativeren, 
iemand die je nu en dan ook eens een 
schouderklopje geeft. 

De return van het zor
gen voor anderen leidt 
tot meer geluk, voldoe
ning en tevredenheid. 

Onthou vooral dat je geen wonderoplos-
singen uit je hoed kan toveren, dat je zelf 
lotgenoot bent en dat je vaak niet veel 
meer kan doen dan luisteren. Onthou 
ook dat dit al heel veel is. 

10.  
HOE GAAT HET VErDEr ? 

Het is goed om regelmatig af te toetsen 
wat de groep betekent voor haar deel-
nemers. Wat vinden ze van de activi-
teiten? Sluit het aanbod aan bij de ver-
wachtingen van de leden? Wil men meer 
mogelijkheden tot lotgenotencontact? 
Of meer informatieverschaffing? Wil 
men op een of andere manier bijdragen 
aan wetenschappelijk onderzoek? Wil-
len mensen hun verhaal brengen voor 
scholen of beroepsgroepen? Groepen 
groeien en evolueren en soms veran-
deren accenten en prioriteiten. Belang-
rijk is om voortdurend een vinger aan 
de pols te houden, om te weten wat er 
leeft bij de leden, welke bekommernis-
sen ze uiten, welke signalen ze geven. 
Het Trefpunt Zelfhulp helpt je graag om 
een ledenbevraging te organiseren en 
om indien nodig flexibel in te spelen op 
veranderingen en nieuwe uitdagingen. 
Ten slotte, zoals reeds eerder aan bod 
kwam: denk tijdig na over je opvolging 
en de continuïteit van de groep. Aan wie 
kan en wil je de fakkel doorgeven als dat 
nodig of wenselijk zou zijn? Wat heeft 
die persoon nodig en hoe kan je hem of 
haar hierbij helpen en bijstaan? 

Ook voor de verdere uitbouw van de 
vereniging kan je beroep doen op de 
ondersteuning van het Trefpunt Zelf-
hulp. Misschien inspireren voorbeelden 
van andere organisaties? laat het ons 
weten, we denken graag met jou mee  
over verschillende mogelijkheden en uit-
dagingen. Wil je meer informatie of hulp 
bij het uitwerken van je werking, het op-
stellen van een jaarplan of methodieken 
rond groepsdynamica? Of wil je meer 
informatie over het vormingsaanbod 
voor vrijwilligers van zelfhulpgroepen? 
Het Trefpunt Zelhulp staat je met raad 
en daad bij.
 
Annemie Vandermeulen

10 TIPS BIj HET OPSTArTEn 
VAn EEn ZElFHulPGrOEP 

> vervolg
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In onze samenleving delen duizenden 
mannen en vrouwen regelmatig hun 
ervaringen over omgaan met sociale 
problemen of gezondheidsproblemen 
in zelfhulpgroepen. De deelnemers zijn 
meestal rechtstreeks betrokkenen zoals 
patiënten of hun naaste omgeving. 

De toegevoegde waarde voor de maat-
schappij is zó evident op verschillende 
niveaus, dat de aanbevelingen door de 
Wereldgezondheidsorganisatie om on-
dersteuningsstructuren voor zelfhulp te 
ondersteunen overduidelijk te verant-
woorden zijn. 

Lotgenotencontact 
geeft de noodzake lijke 
ruimte om begrip voor 
problemen te vinden, 
om kennis te verbreden 
en te delen met ande
ren. Deze mogelijkhe
den verhogen in aan
zienlijke mate het geloof 
in de eigen effectiviteit. 

1. Deelname aan zelfhulpgroepen ver-
betert de gezondheidscompetenties 
en sociale vaardigheden. Deelnemers 
slagen er beter in om met de ziekte/pro-
blematiek om te gaan. Op termijn geven  
competente patiënten ook aanleiding tot 
een beter zorgaanbod. 

2. Deelname aan zelfhulpgroepen ver-
licht de problemen van de betrokkenen. 
Deelnemers ervaren sociale steun van 
lotgenoten die ze niet vinden bij hulpver-
leners of hun naaste omgeving. Daar-
door verhoogt hun zelfvertrouwen. Ook 
hun sociale contacten en communica-
tievaardigheden verbeteren.

3. Zelfhulpgroepen betekenen een hulp 
voor mantelzorgers en hulpverleners. 
Zorgverstrekkers en verwanten van pro-
bleemervaarders botsen soms op een 
muur. Ze willen helpen maar slagen er 
niet in de problemen te bekijken vanuit 
het perspectief van de zorgbehoevende. 
Op die manier zorgen zelfhulpgroepen 
voor een meer ontspannen samenleven. 

4. Zelfhulpgroepen verlichten het zorg-
systeem. leden van zelfhulpgroepen 
leren elkaar hoe ze hun levenskwaliteit 
kunnen verbeteren ondanks hun pro-
bleem. Competente patiënten hebben 
minder zorg nodig van professionele 
zorgverleners. Meer en meer zelfhulp-
groepen zetten ook in op preventie.

5. Zelfhulpgroepen verlichten de wel-
vaartstaat. Zelfhulpgroepen zijn een 
dam tegen eenzaamheid en isolement 
doordat ze nieuwe sociale contacten 
mogelijk maken. Ze promoten door hun 
werkwijze de sociale vaardigheden en 
de autonomie van hun leden. Ze leveren 
een bijdrage aan het doorbreken van de 
negatieve spiraal van problemen, isole-
ment en afhankelijkheid.

6. Zelfhulpgroepen hebben potentieel. 
Het is van belang om deze initiatieven 
professioneel te ondersteunen op het 
vlak van organisatie en coördinatie, ver-
spreiding van kennis, kwaliteitsbewa-
king, persoonlijke versterking, groeps-
dynamiek, ... Sterkere zelfhulpgroepen 
zorgen voor een betere continuïteit en 
verspreiding van dit informele zorgaan-
bod. Het biedt ook mogelijkheden voor 
een kwaliteitsvolle inspraak in het beleid. 

7. Zelfhulpgroepen ondersteunen bete-
kent een investering in de toekomst van 
het gezondheids- en welzijnszorgsys-
teem.

‘An effective and wide structure of 
self-help promotion produces efficiently 
and effectively the social capital which 
makes a society fit for the future.’

Carine Van Wanseele

naar een tekst van Anna Sax,  
Zwitserse gezondheidseconomist en 
consulente voor Selbsthilfe Schweiz, 
oktober 2012.

Studies tonen niet enkel 
de meerwaarde voor  
de individuele groeps
leden aan, maar ook 
voor de samen leving als 
geheel.

Waarom is het zinvol om  
te investeren in zelfhulpgroepen  
en lotgenotencontact ? 
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een niet-aangeboren  
hersenletsel
De belangrijkste oorzaken van een niet-
aangeboren hersenletsel zijn (verkeers)
ongevallen, een beroerte, infecties of 
een hersentumor. 

De gevolgen voor de patiënt kunnen 
variëren, afhankelijk van de ernst en de 
locatie van het letsel. Zichtbare bewe-
gingsstoornissen, verstoorde werking 
van de zintuigen, aandachtsstoornissen 
of geheugenproblemen, gedragsveran-
deringen of emotionele uitschieters ko-
men vaak voor na nAH.

uiteraard kan dit leiden tot twijfels, ver-
driet, woede, onzekerheid en andere ge-
voelens die een blijvende invloed zullen 
hebben. Het gezin en de directe omge-
ving belanden mee in deze veranderde 
situatie: de zorg over de toekomst loopt 
doorgaans over in ‘zorgen voor’ de ge-
liefde persoon. Gezien de gevolgen van 
nAH doorgaans ook in het persoonlijk, 
emotioneel en relationeel functioneren 
merkbaar zijn, kunnen moeilijke of ver-
warrende situaties niet uitgesloten wor-
den. Het verwerken en aanvaarden van 
deze nieuwe realiteit is voor niemand 
eenvoudig en roept veel vragen op.

De persoonlijkheid van iemand kan door 
nAH grondig veranderen. De omge-
ving merkt gedragingen of uitingen van 
emoties die voordien niet of in mindere 
mate aanwezig waren. Zo kan iemand 
met nAH bijvoorbeeld veel vlugger dan 
voordien geïrriteerd zijn, vatbaarder zijn 
voor depressies, egocentrisch lijken, 
woede-uitbarstingen hebben, enz. Stuk 
voor stuk gevolgen die lichamelijk min-
der zichtbaar zijn, maar wel een grote 
impact hebben op de relaties met dier-
bare personen. Soms beseft de persoon 
in kwestie zelf niet eens dat hij zo sterk 
veranderd is.bRoN: www.sig-net.be 

Regelmatig worden er rond de problematiek van NAH info-
avonden georganiseerd door SIG - een professionele orga-
nisatie ter bevordering van de levenskwaliteit van personen 
met functioneringsproblemen en hun omgeving. Er is een 
werking voor professionele hulpverleners en een werking 
voor een breed publiek.

Wanneer we spreken 
over een nietaangebo
ren hersenletsel (NAH) 
bedoelen we blijvende 

hersenbeschadiging als 
gevolg van een trau

matische gebeurtenis, 
meestal op volwassen 

leeftijd.

PrOFESSIOnElE ZOrG 
En ZElFHulP BIj nAH

Personen met nAH zijn vaak aange-
wezen op diverse dienstverlening maar 
worden als ‘specifieke doelgroep’ niet 
altijd en overal even sterk ondersteund.  
Het is vaak zoeken naar zorg-op-maat. 
Over dit zoekproces schreef Domini-
que Deseure haar persoonlijk verhaal in 
het boekje ‘Dit is mijn hoofd niet meer’, 
waarover meer in de rubriek ‘Publica-
ties’. nAH wordt sinds kort mits be-
paalde criteria officieel erkend als een 
handicap en dan kan men een beroep 
doen op het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap (VAPH),  
o.a. voor thuisbegeleiding. Sommige 
thuisbegeleidingsdiensten organiseren 
naast de thuiszorg ook praatgroepen 
voor partners.

De Vlaamse liga nAH vzw bundelt infor-
matie en krachten en wil een aanspreek-
punt zijn tussen patiënt(enorganisaties) 
en beleid. De liga lanceerde in het 
voorjaar 2012 een facebookgroep voor 
mantelzorgers met als naam ‘Partners 
van personen met nAH’ en een tweede 
facebookgroep enkel voor personen 
met nAH: ‘nAH Zelf groep’. Zowel jon-
geren als volwassenen zijn er welkom.  

MEER INfo:
NAH-partners@skynet.be
info@vlaamseliganah.be
Contactpersoon: Patricia jonnaert  
T. 09/236.61.78
T. 0473/39.07.55
www.vlaamseliganah.be 
www.vaph.be

Er zijn ook diverse regionale zelfhulp -
groepen. Info zie de Trefpunt Zelfhulp  
webinventaris: www.zelfhulp.be  
Trefwoorden: hersenletsels, hersentu-
moren, cva, coma, verkeersongeval.
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Leven met  
een niet-aangeboren  
hersenletsel
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lOTGEnOTEnGrOEP 
BOrDErlInE

Vanaf oktober organiseert vzw uilen-
spiegel een lotgenotengroep voor en 
door mensen met borderline. Greet 
Claes en Clara jespers begeleiden deze 
groep. Zij willen stilstaan bij een aantal 
thema’s die hen nauw aan het hart lig-
gen. Door ervaringen, tips en adviezen 
uit te wisselen, hopen ze elkaar tot steun 
te zijn. Het aantal deelnemers per bij-
eenkomst is beperkt tot 12 personen. 

Data en thema’s voor de 2 eerste bijeen-
komsten: 
- zaterdag 12 oktober 2013
 ‘leven op de grenslijn.’ Verkennend 

groepsgesprek. Tijdens de eerste bij-
eenkomst stellen Greet en Clara zich 
voor aan de hand van een getuigenis.

- zaterdag 14 december 2013
 ‘Donkere dagen.’ Een sprankeltje 

hoop in de duisternis? 

MEER INfo:
Bijeenkomsten telkens van 14-17u.
locatie: Vergaderzaal Trefpunt Zelfhulp, 
E. Van Evenstraat 2A, leuven.
www.grenslijn.be
Inschrijven via 
uilenspiegel@uilenspiegel.net 
T. 02/ 410 19 99.

Grenslijn.be

TrAnSPlAnTkrInG 
OOSTrOZEBEkE (OTk)

Hedendaagse geneeskunde is sterk ge-
vorderd en maakt steeds vaker bijna het 
onmogelijke mogelijk door transplanta-
tie van organen. Getransplanteerden zijn 
daarvan het ‘levende bewijs’.  

Onder impuls van twee geneesheren en 
met medewerking van enkele getrans-
planteerden werd de ‘Oostrozebeekse 
Transplantkring’ of OTk opgericht. Drie 
enthousiaste inwoners van Oostrozebe-
ke die reeds een transplantatie hadden 
ondergaan, wilden graag mee helpen 
sensibiliseren rond orgaandonatie en 
getuigen over het (beter) leven na een 
transplantatie. Ze proberen aan te tonen 
dat er na transplantatie nog een waarde-
vol leven mogelijk is en dat de toekomst 
opnieuw vele mogelijkheden biedt. Ook 
de donoren verdienen aandacht en 
waardering. Familieleden en vrienden 
die de beslissing hebben genomen om 
de organen van hun dierbare af te staan 
verdienen alle respect en hebben ook 
hun eigen verhaal. Deze getuigenissen 
worden dan ook in dank opgedragen 
aan donoren, nabestaanden, het Trans-
plantatieteam en het verplegend perso-
neel.

De agenda met info-avonden en ge-
tuigenissen vindt men op www.trans-
plantkring.be – informatieverstrekking is 
steeds in overleg met de dienst trans-
plantatiecoördinatie van het uZ leuven.

MEER INfo:
OTk - Oostrozebeekse Transplantkring
T. 056/66 88 69
T. 0473/91 87 75
info@transplantkring.be 
www.transplantkring.be
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Ontboezeming is een 
Limburgse zelfhulp
vereniging voor en 
door (ex)borstkanker
patiënten. 

leden van de groep bezoeken regelma-
tig de dagkliniek in het Mariaziekenhuis 
te Overpelt en zijn ook steeds aanwezig 
op de maandelijkse gespreksnamid-
dag georganiseerd door psychologen 
van het ziekenhuis. Persoonlijk contact 
is mogelijk en men kan ook deelnemen 
aan een gevarieerd activiteitenprogram-
ma. De leden-lotgenoten kunnen en 
mogen geen vragen van medische aard 
beantwoorden, maar bieden zoveel mo-
gelijk emotionele en praktische bijstand.

Stichtster en voorzitster Sandra  
vertelt hoe en waarom:

‘Toen ik enkele jaren geleden een har-
de plek voelde in mijn borst, was ik ei-
genlijk nog niet eens zo heel ongerust.  
Ik was pas 33 jaar, dan krijg je toch geen 
borstkanker?! Maar na een bezoek aan 
de gynaecoloog stortte mijn wereld in. 
Het werd me meteen duidelijk dat ik een 
lange, zware weg moest afleggen. Maar 
ik moest er voor gaan, ik had twee jonge 
kinderen die me nodig hadden! Op dat 
moment woonde ik alleen met de kin-
deren en dat was niet altijd gemakkelijk. 
Maar mijn ouders, familie, vrienden en 
ook mijn vriend waarmee ik reeds een 
half jaar een relatie had, stonden voor 
me klaar. Ik was bang m’n vriend te ver-
liezen, want wat de mooiste periode uit 
onze relatie hoorde te zijn, beloofde de 
zwaarste te worden. Maar onze relatie 
hield stand.

Na een periode van operaties, chemo 
en bestralingen dacht ik weer te kun-
nen genieten van het leven. Mijn vriend 
vond dat we de goede afloop moesten 
vieren met een weekend Disneyland.  

Borstkanker is een vorm van  
kanker die uitgaat van  

het melkklierweefsel in de borst.  
Het is de meest voorkomende  

kanker bij vrouwen:  
1 op 9 vrouwen in België en  

Nederland krijgt borstkanker. 

De vakantie was nog maar net geboekt 
toen er ook bij hem kanker werd vast-
gesteld. Weer volgde een zware perio-
de, maar gelukkig heeft ook hij het geluk 
gehad te genezen! We zijn blij dat we er 
nog zijn, en hebben door dit samen te 
beleven een zeer sterke relatie nu. 

Ondanks het feit dat ik erg moeilijke 
jaren achter de rug heb, heb ik steeds  
getracht het positieve te zien. Mijn hech-
te relatie met mijn vriend, met mijn kin-
deren, het besef dat ik superouders heb, 
zijn het gevolg van mijn ziekte. Dat posi-
tieve gevoel wil ik graag doorgeven aan 
lotgenoten. Daarom heb ik samen met de 
hulp van andere ex-borstkankerpatiën-
ten deze lotgenotengroep opgestart. 
Het geeft me veel voldoening.

In de dagkliniek zitten veel mensen stil-
letjes weggedoken achter een boekje 
terwijl de chemo wordt toegediend. Als 
ze tijdens ons bezoek hun verhaal kwijt 
kunnen en als we vervolgens van de ver-
pleging horen dat deze mensen hierdoor 
zo blij waren ... of als we na een tele-
foongesprek een sms krijgen: ‘bedankt 
voor het gesprek’ - dan weten we waar-
voor we dit doen!’

MEER INfo:
Sandra Vangeneugden
T. 0474/29.82.21
ontboezeming@gmail.com
www.everyoneweb.com/ontboezeming
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Ontboezeming
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Rozerood vzw is  
een Limburgse vereni
ging van/voor kanker
patiënten en hun  
omgeving. Een groep 
waar de positieve  
kracht bindt, waar  
men kan ‘ZIJN’, met  
creativiteit, openheid  
en waardering voor de  
inbreng van anderen. 

rozerood vzw wil uitgaan van eigen 
kracht en ruimte bieden om het verleden 
een plaats te geven, maar vooral verder 
te gaan in het nu. Er is plaats voor ie-
ders verhaal, maar ook voor stilte en be-
grepen worden zonder woorden. 

Over een idee en hoe het groeide:

Elke eerste stap begint met een droom. 
Soms moet je groot dromen, om klein te 
kunnen beginnen ...
In oktober 2011 startten wij met een 
aantal (ex-) kankerpatiënten de actie 
‘Van Lotje ge(s)tikt’.
Het begon allemaal met een droom en 
een naaimachine: leuke hebbedingetjes 
maken voor het goede doel en zo mis-
schien iets betekenen voor andere kan-
kerpatiënten. Een beetje ‘getikt’ als je 
weet dat we hiervoor nog nooit achter 
een naaimachine hadden gezeten!

Als (ex-) kankerpatiënten ervaren we 
steun, kracht, positiviteit bij elkaar en dit 
gevoel willen we graag uitdragen en de-
len met andere ‘Lotjes’ (lotgenoten). Dit 
gaf ons zoveel energie, dat we hier meer 
wilden doen. De wortels zaten goed, dit 
wilden we graag verder uitbouwen.

Onze droom kreeg vorm ...

Uit dit gegeven ontstond vzw Rozerood,  
een Limburgse vereniging voor/door 
kankerpatiënten en hun omgeving. Op 
3 september 2012 werden de statuten 
neergelegd. 

We bieden activiteiten aan Lotjes en hun 
omgeving aan. Activiteiten waarbinnen 
we ruimte laten om het verleden een 
plaats te geven, maar vooral verder te 
gaan in het NU. Tijdens deze activiteiten 
laten we onze creativiteit de vrije loop 
en hebben we vooral ook veel plezier. 
We putten kracht uit het samenzijn. Die 
kracht willen we ook delen om kanker 
een meer positieve plaats te geven in 
ons leven.

Natuurlijk is er ook plaats voor de pro-
blemen die de ziekte veroorzaakt en voor 
ieders eigen verhaal, maar dat primeert 
niet. Wij willen vertrekken vanuit onze 
eigen kracht en de activiteiten hier spon-
taan uit voortvloeien. 

Binnen onze werking maken wij ook 
plaats en tijd voor projecten. Zo organi-
seerden we op 27 april 2013 een Lim-
burgse dag voor kinderen waarvan één 
van de (groot-) ouders kanker heeft.  
Kinderen dragen immers de zorgen en 
het verdriet van hun ouders mee. We 
konden hen een zorgeloze, mooie dag 
aanbieden. Misschien kan dit op termijn 
groeien naar iets groter, een jaarlijks  
terugkerend evenement. Maar eerst 
hebben we zelf nog tijd nodig om te 
groeien; in man/vrouwkracht, in ervaring 
en in financiële middelen.

Intussen hebben we een voorlopig lo-
kaaltje ter beschikking gekregen waar 
we kunnen vergaderen. Een eigen lo-
catie waar we onze activiteiten kunnen 
laten doorgaan zou mooi zijn. Onze ultie-
me droom is ooit een (vierkants-)hoeve 
te kunnen inrichten waar Lotjes tot rust 
kunnen komen en waar we onze activi-
teiten kunnen aanbieden, waar we her-
bronningsweken voor kankerpatiënten 
kunnen organiseren. Alles begint bij een 
droom ...

Aan ideeën en dromen ontbreekt het 
ons niet, de middelen daartoe zijn er 
niet altijd, maar ook dat komt wel. Het 
belangrijkste is dat we kracht en steun 
vinden bij elkaar. Dat we in onszelf en 
elkaar geloven en dat we die kracht ook 
werkelijk kunnen ervaren. Dat we ons, 
op de moeilijke momenten, gedragen 
weten door de anderen. Dat die anderen 
dit draagvlak ook kunnen bieden omdat 
ze het zelf ervaren, doorleefd hebben. 
Die stukjes ervaring kunnen doorgeven 
aan anderen en samen beleven waar het 
ècht om gaat, is de rijkdom van Roze-
rood.

Naar het boek en film  
‘Oscar en oma Rozerood’  
van E. E. Schmitt.

MEER INfo:
vzw rozerood
T. 0470/39.67.85
vzwrozerood@gmail.com
vzwrozerood.blogspot.be
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Week van 
het alcoholisme  

De derde week van november (dit jaar van 18 tot 24 nov.) is de week van het al-
coholisme. Traditioneel wordt er aandacht besteed aan de problemen die overmatig 
alcohol drinken met zich meebrengen – zowel voor de gebruiker als voor de partners/
familieleden/vrienden. De meest gekende zelfhulpgroepen zijn AA, Al-Anon en Alateen,  
SOS nuchterheid.

Zelfhulpondersteuning hielp reeds  
duizenden alcoholisten uit de negatieve spiraal  
te geraken én te blijven.  
Lotgenotenhulp versterkt de eigen kracht,  
garandeert anonimiteit en biedt continuïteit! 

AA
AA is de oudste zelfhulporganisatie en heeft een programma van totale alcoholonthou-
ding. De leden vermijden om het eerste glas te nemen, dag na dag. De nuchterheid 
wordt bewaard door ervaring, kracht en hoop te delen op de groepsbijeenkomsten 
en door middel van de aangeraden ‘twaalf stappen voor herstel van alcoholisme’.  
AA functioneert via plaatselijke en regionale afdelingen die allen op zeer regelmatige 
tijdstippen bijeenkomsten organiseren.

Al-AnOn En AlATEEn 
Al-Anon en Alateen zijn zelfhulpgroepen voor volwassenen en tieners (8-22 jaar) die 
problemen hebben door het drinken van de partner, ouder, familieleden of vrienden.  
In vergaderingen worden ervaringen, kracht en hoop gedeeld, ten einde de gezamen-
lijke problemen op te lossen. Zij geloven dat alcoholisme een gezinsziekte is en dat 
verandering van levenshouding kan bijdragen tot eigen herstel. Anonimiteit is een 
waarborg.

SOS nuCHTErHEID 
Bij de vzw SOS nuchterheid staat het individu centraal en niet de groep. naast het 
houden van wekelijkse vergaderingen is er ook een 24/24 uur tele-opvang, een mail-
service, website en een forum. Ook zijn er Individuele Zelfzorg Aanspreekpunten 
(IZZA) waar lotgenoten op bepaalde tijdstippen (of op afspraak) terechtkunnen. SOS 
nuchterheid is een lidvereniging van de unie Vrijzinnige Verenigingen/deMens.nu en 
de Vereniging Alcohol en Drugproblemen (VAD). Via het forum op de website wordt 
voortdurend het actuele SOSn-nieuws per locatie bijgewerkt.

MEER INfo: 

AA
T. 03/239.14.15  
(dag en nacht, via doorkiessysteem) 
info@aavlaanderen.org
www.aavlaanderen.org

Al-ANoN eN AlAteeN 
T. 03/218.50.56 (24/24 uur)
www.al-anonvl.be

SoS NucHterHeid  
T. 09/330.35.25
T. 0496/42.47.34
(24/24 uur tele-opvang)

Andere initiatieven:
www.zelfhulp.be/zoek/alcoholverslaving

uit de zelfhulp - zelfzorg
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1ste Vlaamse hersteldag  
in de geestelijke gezondheids-
zorg > 3 dec. te Gent
langzaam groeit de praktijk dat patiënten/cliënten/gebruikers niet alleen een vraag 
formuleren maar ook aangeven wat ze verwachten van de zorg. Dit betekent een grote 
verandering voor zowel hulpverleners als hulpvragers. 

De vanzelfsprekende hiërarchische verhouding  
tussen arts en patiënt keert zich langzaam  
in een meer gelijke relatie.

Geoff Shepherd, een Engelse psycholoog die deze ontwikkelingen gunstig gezind is, 
omschrijft het als volgt: ‘Herstel gaat over de strijd voor een gewoon leven. Het is het 
proces waarbij een persoon in het centrum van het proces staat. De professionele 
hulpverlener dient de persoon te ondersteunen om zijn eigen doelen na te streven en 
na te denken hoe hij de cliënt kan helpen om deze doelen te bereiken. Centraal in deze 
aanpak staat het begrip hoop. Hoop is de motor van het leven.’

‘EMPOWErEnD’ BEGElEIDEn  
ErkEnT En VErSTErkT AAnWEZIGE krACHTEn 
In plaats van te focussen op de beperkingen van mensen met psychische kwetsbaar-
heid worden zij aangespoord om hun mogelijkheden te verkennen en iets te maken 
van hun leven. Men spreekt van de herstelbenadering. Hun rollen als ouder, collega, 
buur, ... worden meer zichtbaar.

Ook de Vlaamse geestelijke gezondheidszorg heeft deze ideeën opgepikt en op vele 
plaatsen wordt de zorg vanuit de herstelgedachte geheroriënteerd. Dat vertaalt zich in 
nieuwe ontwikkelingen en begrippen: herstelondersteunende zorg, ervaringsdeskun-
digheid, lotgenotencontact, patiëntenparticipatie, kwartiermaken, buddydiensten, ... 
De herstelgerichte aanpak reikt verder dan de geestelijke gezondheidszorg. De gehele 
samenleving moet mensen met psychische problemen een plaats gunnen en geven. 
Deze boodschap vraagt nog veel herhalingen. 

En AlS WE nu EEnS ...
Omdat deze ideeën het waard wil de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezond-
heid (VVGG) initiatieven en projecten een breder publiek geven. Ze brengt projecten 
samen waarin patiënten een andere dan de klassieke rol spelen en zorgorganisaties 
buiten de geëigende paden wandelen. Ze wil deze projecten zichtbaar maken voor 
alle geïnteresseerde patiënten, familieleden en hulpverleners. Op 3 december 2013,  
de eerste Vlaamse hersteldag, zet kunstencentrum Vooruit in Gent de deuren open 
van haar vele zalen en onthaalt iedereen die de participatie van patiënten en familie in 
hun zorg genegen is.

MEER INfo: 
Vlaamse Vereniging  
voor Geestelijke Gezondheid
Tenderstraat 14, 9000, Gent
Secretariaat: 
T. 09 221 44 34
info@vvgg.be (ook op facebook)
www.vvgg.be

nieuws
uit de professionele sectoruit de zelfhulp - zelfzorg
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Mensen die moeten 
leven met de gevolgen 
van een nietaangebo
ren hersenletsel,  
botsen vaak op een 
muur van onbegrip en 
ongeloof. 

Een hersenbloeding, een klap op het 
hoofd, een beroerte of een hersentumor 
zorgen voor ingrijpende veranderingen 
in het leven. Wie met een hersenletsel 
geconfronteerd wordt, moet een heel 
ander leven gaan leiden. 

Dominique Deseure beschrijft  
in dit persoonlijk verhaal  
haar dagelijkse gevecht tegen  
de schijnbaar onzichtbare gevolgen  
van haar hersenletsel.

Dit is mijn hoofd  
niet meer. Over-leven met 
een gekwetst brein.
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Dominique Deseure, 
die er een boek over schreef:

‘Tijdens je revalidatie kun je op heel 
wat steun rekenen. Maar het stopt niet 
na die eerste periode. Daarna begint 
een langdurig en moeizaam proces van 
zich aanpassen aan de mogelijkheden, 
het herorganiseren van je leven en zoe-
ken naar een nieuw evenwicht. Pas dan 
wordt duidelijk met welke beperkingen je 
moet leren leven.’

De gevolgen van een hersenletsel kun-
nen zichtbaar zijn, bijvoorbeeld in de wij-
ze waarop iemand beweegt of spreekt, 
of onzichtbaar zijn voor de buitenwereld. 
Wanneer de gevolgen van een hersenlet-
sel niet zichtbaar zijn, reageren mensen 
vaak met onbegrip en ongeloof. Door 
het letsel hebben de hersenen het moei-
lijk om te verwerken wat de zintuigen 
waarnemen. Ook de reactie op prikkels 
van de omgeving is niet meer evident en 
overbelasting zorgt voor hoofdpijn, mis-
selijkheid en vermoeidheid. De meeste 
mensen kunnen zich niet voorstellen 
hoe dat voelt en hoeveel moeite en 
energie het vraagt om bepaalde dingen 
te verwezenlijken.

De auteur vertelt in dit boek over haar 
belevingen en ervaringen. Ze beschrijft 
haar bedenkingen, gevoelens, oplossin-
gen en tips. Ze wil niet alleen de aan-
dacht vestigen op de problemen die 
mensen met een schijnbaar onzichtbaar 

hersenletsel ondervinden, maar vooral 
begrip en erkenning vragen aan de bui-
tenwereld en steun bieden aan wie zich 
in haar verhaal herkent. Bij haar langdu-
rig schrijfproces werd ze gesteund door 
een gespecialiseerd neuropsycholoog.

‘Er is een leven vóór  
en een leven ná het her
senletsel. En die twee 
zijn heel verschillend’

Dominique Deseure werkte jarenlang in 
het onderwijs: eerst als leerkracht en 
zorgcoördinator, daarna als beleidsme-
dewerker en directeur van een basis-
school. 

Christophe lafosse, doctor in de psy-
chologische wetenschappen met speci-
alisatie in de klinische neuropsychologie, 
is directeur Strategie en Wetenschappe-
lijk beleid van het revalidatie-ziekenhuis 
revArte in Edegem en gastprofessor 
aan de kuleuven en de Thomas More 
Hogeschool in Antwerpen.

MEER INfo:
Dit is mijn hoofd niet meer
Over-leven met een gekwetst brein.
Dominique Deseure
m.m.v. Christophe lafosse
Garant-uitgevers
€ 12,50

Onderzoek naar  
het vormgeven van  
specifieke ondersteu
ning aan mensen  
met nietaangeboren 
hersenletsel (NAH).

Het leven van iemand met een niet-aan-
geboren hersenletsel (nAH) verandert 
ingrijpend in denken, communiceren, 
bewegen en gedrag. Mensen met nAH 
moeten opnieuw vorm geven aan hun 
leven, en daarvoor is vaak zorg en on-
dersteuning thuis nodig, soms in een 
aangepaste woonomgeving of via am-
bulante revalidatie.  

Het ontwikkelen van een doelgericht 
zorgaanbod blijkt meer dan nodig. Ma-
bel jongkind en Hennie van rijn, van 
de nederlandse zorginstelling Gors, 
voerden een wetenschappelijk onder-
zoek uit naar een nAH-specifiek model. 
naast een grondig literatuuronderzoek 
werd ook gebruikt gemaakt van vele 
cliëntervaringen. De resultaten van het 
onderzoek werden neergeschreven in 
dit boek ‘nAHder belicht’ en bieden 
andere organisaties de gelegenheid om 
hun zorgaanbod voor mensen met nAH 
uit te bouwen en te professionaliseren. 

MEER INfo:
nAHder belicht
Onderzoek naar het vormgeven  
van specifieke ondersteuning  
aan mensen met niet-aangeboren  
hersenletsel (nAH).
Mabel jongkind & Hennie van rijn
Garant-uitgevers
€ 13,90

Mensen mat NAH hebben vaak  
zorg en ondersteuning nodig.  

Dit is mijn hoofd  
niet meer. Over-leven met 
een gekwetst brein.

NAHder belicht.
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www. 
glinster.be

is een nieuwe website die wil putten uit 
de ervaringen van mensen met een dis-
sociatieve identiteit. Met een boeken- en 
filmrubriek ambiëren een aantal erva-
ringsdeskundigen een realistisch beeld 
te schetsen van wat een dissociatieve 
stoornis precies inhoudt en hoe mensen 
ermee kunnen leren leven.

www. 
iktic.be

www.Iktic.be is een nieuw verzamelplat-
form voor informatie van, over en voor 
Tourette(ers) en geassocieerde stoornis-
sen met een forum en facebookpagina. 

su
rf

 h
et

 e
en

s 
op

www. 
facebook.com/
vzwVlaamseVereniging
GillesDeLaTourette

Het ‘Tourette Syndroom’ (TS) is een 
neurologische stoornis die gekenmerkt 
wordt door tics: ongewilde, vlugge, 
plotse bewegingen die zich herhaalde-
lijk voordoen gedurende minstens 1 jaar.
De Vlaamse Vereniging Gilles de la Tou-
rette biedt naast face-to-face lotgeno-
tencontact ook onlinecontact aan via 
forum en facebook:
https://www.facebook.com/VzwVlaam-
seVerenigingGillesDelaTourette
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Burn-OuT
jongedame uit limburg zoekt contact 
met andere mensen die een burn-out 
meemaken of meemaakten. 

MEER INfo/CoNtaCt: 
Via Trefpunt 
T. 016/23.65.07
trefpunt.zelfhulp@soc.kuleuven.be

In samenwerking met het Familieplatform Geestelijke Gezondheid vzw, voert centrum 
ZitStil een onderzoek uit naar de impact van ADHD op partnerrelaties. Zij willen on-
derzoeken hoe volwassenen met ADHD en hun partners hun relatie ervaren. Hierover 
bestaat weinig wetenschappelijk onderzoek. Tegelijk stellen ze vast dat in contacten 
met cliënten er een duidelijke nood is aan meer aandacht en ondersteuning bij relatie-
moeilijkheden. 

Het onderzoek bestaat uit 2 delen. Eerst vragen ze aan volwassenen met ADHD en 
hun partners om ieder een vragenlijst in te vullen. Daarna nemen ze diepte-interviews 
af bij een kleinere groep, die hieraan wil meewerken. Alle gegevens worden anoniem 
verwerkt. Het onderzoek loopt tot en met december 2013.
 
WIlT u DEElnEMEn? 
Het centrum is op zoek naar koppels van wie één van beide partners ADHD heeft. Woont 
u samen met uw partner en willen zowel u als uw partner deelnemen? Dan kunt u dit 
doen door in te loggen op www.zitstil.be. Indien u zich voor de eerste keer inlogt, is het  
nodig om eerst te registreren, daarna komt u vanzelf op de vragenlijst. Misschien 
neemt u zelf niet deel maar kent u koppels die in aanmerking komen. Meer info kan u  
opvragen via onderzoek@zitstil.be
 
rESulTATEn OnDErZOEk
De resultaten worden verwacht in het voorjaar 2014. uit deze resultaten wil het  
centrum enerzijds aanbevelingen en richtlijnen distilleren voor toepassing in partner-
relaties en hun hulpverlening/training/psycho-educatie verbeteren. Er komt een studie-
moment en publicatie over de bevindingen en conclusies.

Oproep tot deelname  
aan onderzoek naar impact van 
ADHD op partnerrelaties 

16DE COnGrES 
VZW WHIPlASH 

vzw Whiplash organiseert op zaterdag 
28 september haar 16de congres in het 
uZ Antwerpen, Auditorium, Wilrijkstraat 
10 te 2650 Edegem. Thema: ‘Whiplash: 
nieuwe inzichten’.
In de voormiddag: lezingen en mogelijk-
heid tot vraagstelling, in de namiddag: 
medische workshop, lezing, juridische 
workshop. Aanvang: 10u.

MEER INfo:
www.vzw-whiplash.be

lAnDElIjkE DAG
OuDErS VAn  
EEn OVErlEDEn kInD

Elk jaar organiseert de vereniging Ou-
ders Van een Overleden kind een jaar-
lijkse landelijke Dag, deze keer op 
zaterdag 12 oktober in Sint-niklaas. 
Thema van deze 30ste editie is ‘Onze 
kostbare leegte’. Er zijn getuigenis-
sen door lotgenoten en een lezing door 
Christine Haegeman, lotgenote en te-
vens schrijfster van het boek ‘Geboorte 
van mijn kostbare leegte’.  

MEER INfo:
www.ovok.be

nATIOnAAl SyMPOSIuM
CMP-VlAAnDErEn VZW

Op zaterdag 19 oktober houdt CMP-
Vlaanderen vzw, contactgroep voor my-
eloom- en Waldenströmpatiënten, haar 
nationaal symposium in het ZnA Middel-
heim te Antwerpen. Verschillende artsen 
geven een toelichting over de aard van 
de aandoening, complicaties ten ge-
volge van de ziekte en/of behandeling, 
het ziekteverloop, voeding en beweging, 
nierafwijkingen en ten slotte de nieuwste 
ontwikkelingen in de behandeling.

MEER INfo:
info@cmp-vlaanderen.be
cmp-vlaanderen.be



zat 28 sept. 2013
16de congres vzw Whiplash
uz antwerpen - Edegem

zat 12 okt. 2013
landelijke Dag ‘onze kostbare leegte’
Sint-Niklaas

zat 19 okt. 2013
Nationaal symposium CMp
zNa Middelheim - antwerpen

zat 19 okt. 2013
Symposium Kübler-Ross
‘Dat heet dan gelukkig zijn’
tpC - antwerpen

woe 23 okt. 2013
Internationale week van de pijn 
St. Jozefkliniek - bornem-Willebroek

zat 30 nov. 2013
Conferentie-/ontmoetingsdag
voor nabestaanden na zelfdoding
Elewijtcenter - Elewijt-zemst

SyMPOSIuM küBlEr-rOSS 
VlAAnDErEn

Eveneens op zaterdag 19 oktober is 
er het jaarlijkse symposium van kübler-
ross Vlaanderen. Dit is een vereniging 
van goed opgeleide vrijwilligers die zich 
inzetten voor mensen die met een ver-
lieservaring worden geconfronteerd. De 
vrijwilligers bieden steun in het omgaan 
met emoties, gevoelens en situaties 
die bij het rouwproces horen. Ze heb-
ben zelf te maken gehad met verlies, 
afscheid en rouw. Ze hebben ook zelf 
ervaren hoe verlies een plaats kan krij-
gen in het leven en zelfs tot persoonlijke 
groei kan leiden. Ook hulpverleners kun-
nen er terecht voor vorming, ondersteu-
ning en informatie.
Pat Donnez geeft op dit 20ste sympo-
sium de lezing: ‘Dat heet dan gelukkig 
zijn’. In de namiddag worden in samen-
werking met andere organisaties en 
therapeuten diverse workshops aange-
boden.

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

InTErnATIOnAlE WEEk 
VAn DE PIjn

Elk jaar wordt in oktober de internatio-
nale week van de pijn georganiseerd.  
In dit kader plant het Pijncentrum van de 
Sint-jozefkliniek op woensdag 23 ok-
tober een gratis informatieavond over 
artrose. Met slijtage krijgen we allemaal 
te maken, maar wat is artrose nu eigen-
lijk? Diverse specialisten lichten een 
facet van deze aandoening toe. Deze 
avond is voor iedereen met artrose of 
voor wie erin geïnteresseerd is. na de 
infosessie is er ruimte voor vragen. 

MEER INfo:
Pijncentrum Sint-jozefkliniek 
Bornem-Willebroek
Peggy lambrecht
T. 03/890.59.09
peggy.lambrecht@sjk.be
www.pijncentrum.sjk.be  

12DE DAG VAn DE nABESTAAnDEn 
nA ZElFDODInG

Op zaterdag 30 november 2013 vindt 
in het Elewijtcenter te Elewijt-Zemst de 
jaarlijkse conferentie- en ontmoetings-
dag plaats voor nabestaanden na zelf-
doding, hulpverleners en politie. 
In de voormiddag kan men luisteren 
naar getuigenissen, in de namiddag zijn 
er workshops en lotgenotencontact. Er 
is een speciaal programma voor kinde-
ren en jongeren.

MEER INfo:
www. werkgroepverder.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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