
 lotgenoten helpen om positief  
in het leven te staan
 psychosociale steun en begrip
 promoten van gezonde levensstijl
 destigmatisering en taboes  
helpen doorbreken
 geslaagde activiteiten 
 oplossings- en  
resultaatsgerichte aanpak
 samenwerken met  
professionele hulpverleners
 informatie
 belangenverdediging en  
inspraak op beleidsniveau

België-Belgique
P.B. 3000 Leuven 1

2/665

pag.04
IN DE SCHIJNWERpER

Ongewild kinderloos
Isolement, spanningen, 
onbesproken probleem.

pag.08
publICatIES

Over kwaliteit van
zorg & communicatie
Praktische boekenbox.

pag.12
publICatIES

The world book of love
De wijsheid van  
100 liefdes professoren.

pag.10
SuRf HEt EENS op

Ooitalzogereageerd.be
Mensen met psychische  
problemen, vaak onbegrepen.

T R E F P U N T  Z E L F H U L P  v Z w
Jaargang 29 nr. 4 (oktober-november-december 2013) - P40917829/4

Via de online bevraging trachten we 
ons een beeld te vormen van het aantal 
groepen en organisaties dat in Vlaan-
deren actief is: hoeveel leden tellen die, 
wat zijn hun doelstellingen, hoeveel van 
hen hebben het vzw-statuut, waar halen 
ze hun centen, met wie werken ze sa-
men, enzovoort. 

Aan de bevraging van 2013 werd aan 
het cijfermatige luik ook een kwalitatief 
toegevoegd. Daarmee brachten we de 
verwezenlijkingen van zelfhulpgroepen 
en -organisaties in kaart. Op die manier 
willen we de aandacht vestigen op de 
positieve impact van het belangeloze 
werk van zelfhulpinitiatieven. Wat volgt 
is de samenvatting van de antwoor-
den die men gaf op de vraag ‘op welke 
verwezenlijking(en) kijkt uw vereniging 
met trots terug?’.

Iedere twee jaar brengt  
het Trefpunt Zelfhulp  
het zelfhulplandschap  
in kaart via een online 
bevraging. Deze bevra-
ging baart een heleboel 
cijfers die ons een idee 
geven van hoe de  
zelfhulpwereld evolueert 
en verandert.

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
Afzender: TREFPUNT ZELFHULP vzw, Parkstraat 45 bus 3608, 3000 Leuven, België, Afgiftekantoor: 3000 Leuven
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met trots terug?
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LOtgenOten heLpen 
Om pOsitief 
in het LeVen te stAAn

men is er trots op door de jaren een he-
leboel mensen te hebben geholpen om 
de zin in het leven te behouden of te her-
winnen. Aanvaarden, leren leven en om-
gaan met ... zijn woorden die we vaak in 
de antwoorden terugzien. Die wijzen op 
‘coping’, verwerkingsgedrag. Zelfhulp-
groepen zijn er trots op dat ze vele men-
sen helpen om ondanks een aandoening 
of probleem toch een kwaliteitsvol leven 
te leiden waardoor ze terug sterker én 
positiever in het leven staan. 

Zelfhulpgroepen bieden 
mensen opnieuw per-
spectieven doordat ze 
helpen bij het herdefinië-
ren van levenskwaliteit. 

psychOsOciALe steun 
en begrip

sociale en emotionele steun bieden, zijn 
verwezenlijkingen waar ook vaak met 
trots naar verwezen wordt. Dat zijn niet 
echt verwezenlijkingen, eerder metho-
des waarmee men mensen helpt. bij-
zonder aan die methode is het lotgeno-
tencontact: de steun en het begrip zijn 
gebaseerd op gedeelde ervaringen; een 
lotgenoot begrijpt meteen en ten volle 
waarover de ander het heeft. bovendien 
werkt lotgenotencontact steeds in twee 
richtingen. Daardoor bouwt men geza-
menlijk kennis op. De verwezenlijking in 
dit verband is, dat zelfhulpgroepen vaak 
de enige aanspreekpunten zijn voor de 
psychosociale en praktische problemen 
van hun doelgroep. ergens anders kan 
men er niet, nauwelijks of slechts tijdelijk 
mee terecht. 

DestigmAtisering 
en tAbOes 
heLpen DOOrbreken

Zelfhulpgroepen zijn er trots op dat ze 
stigma’s en taboes rond aandoeningen 
en problemen (mee helpen) doorbreken. 

Het verspreiden van  
positieve getuigenissen 
én concrete acties,  
maakt dat er meer 
openheid en begrip  
bekomen wordt bij het 
brede publiek en  
de officiële instanties.

resultaat daarvan is minder discrimi-
natie, minder vooroordelen, betere toe-
gankelijkheid tot de hulpverlening en 
zelfs positieve wettelijke maatregelen. 
kortom, zelfhulpgroepen zijn ambas-
sadeurs voor een tolerante, solidaire en 
inclusieve samenleving.

gesLAAgDe ActiViteiten

Zelfhulpinitiatieven zijn trots op concrete 
activiteiten die ze vaak op basis van 
louter vrijwilligerswerk en met een zeer 
beperkt budget weten te organiseren. 
Voorbeelden daarvan zijn familieda-
gen, weekends, informatieve activitei-
ten gekoppeld aan sociale activiteiten, 
maandelijkse bijeenkomsten, ontspan-
ningsdagen, zomerkampen voor lot-
genotenpatiëntjes, jaarlijkse vakanties 
met leden en verwendagen. uniek aan 
al deze activiteiten is dat ze zeer goed 
aangepast zijn aan de bijzondere me-
dische en/of sociale noden van de 
deelnemers. en ook al omschrijven de 
zelfhulpgroepen hun doel zeer beschei-
den als ‘mooie momenten aan de leden 
bezorgen’, de resultaten gaan veel die-
per, van isolement doorbreken over zich 
‘normaal’ voelen tot effectieve verande-
ring van (levens)omstandigheden.

prOmOten VAn 
geZOnDe LeVensstijL

Zelfhulpgroepen zijn ook trots op acti-
viteiten die het predicaat ‘preventie’ 
verdienen, ook al zullen ze die zelf zel-
den zo benoemen. en inderdaad, het 
voorkomen van complicaties en ziekte-
verergering bij hun deelnemers en hen 
zelfredzaam maken, hanteren vrijwel alle 
zelfhulpgroepen als missie. Activiteiten 
die in dat kader plaatsvinden noemt 
men secundaire en tertiaire preventie. 
sporten en bewegen, oefengroepen en 
bewegingssessies maar net zo goed 
mensen aansporen om zich regelmatig 
door hun arts te laten controleren of hen 
ernaar doorverwijzen omdat ze signalen 
van verergering of verandering sneller 
detecteren, zijn verwezenlijkingen van 
zelfhulpgroepen. bovendien spannen 
heel wat groepen zich in om, indien mo-
gelijk anderen het leed te besparen dat 
ze zelf meemaken. Die primaire preven-
tie door zelfhulpgroepen vertrekt vanuit 
een grote persoonlijke betrokkenheid. 
Daarom worden zelfhulpgroepen ook 
vaak gesolliciteerd om mee te werken 
aan het opzetten en uitvoeren van pre-
ventie acties vanwege overheden, pro-
fessionele organisaties en instellingen. 
in vele gevallen werken ze daar gratis en 
vrijwillig maar toch erg graag en enthou-
siast aan mee.

OpLOssings- en resuLtAAts-
gerichte AAnpAk

Verslavingsgroepen kunnen trots zijn 
op het uit de weg werken van een pro-
bleem. Ze helpen mensen echt van de 
drank, de pillen, het gokken, ...  Ze halen 
mensen uit de vicieuze afhankelijkheids-
cirkel en leren hen de verslaving de baas 
te kunnen. 

Zelfhulpgroepen  
tonen aan dat herstellen 
van een verslaving wel 
degelijk mogelijk is!
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maar ook andere organisaties mikken 
op en realiseren tastbare resultaten. niet 
meteen in termen van herstel of gene-
zing, wel door leden gepast door te ver-
wijzen naar deskundigen, hen te helpen 
bij administratieve formaliteiten, of ge-
woonweg door op ervaring gesteunde 
tips aan te reiken die de ene of andere 
activiteit weer of nog mogelijk maakt. De 
werking van zelfhulpgroepen is dus vaak 
ook zeer concreet.

infOrmAtie

in het kwantitatieve gedeelte van de 
bevraging scoort het verstrekken van 
informatie als één van de voornaamste 
activiteiten. groepen informeren hun 
leden, maar ook de buitenwereld, hulp-
verleners in de praktijk en in opleiding, 
de media, het brede publiek, ... Die ken-
nis heeft betrekking op allerlei domei-
nen van ziekte, gezondheid en welzijn:  
betrouwbare wetenschappelijke infor-
matie, voorzieningen en tegemoetko-
mingen, hulpmiddelen en wetgeving, 
enz, maar ook kennis ‘over een leven 
met’. Omdat die kennis ontstaat uit het 
samenleggen van bevindingen, erva-
ringen en belevingen van velen, noemt 
men ze collectieve ervaringskennis.

Het verstrekken van  
collectieve ervarings-
kennis is één van de 
voornaamste activiteiten 
bij zelfhulpinitiatieven. 

met de verspreiding van die kennis en 
informatie beoogt men meerdere doe-
len: meer maatschappelijke en media-
aandacht voor het leed dat gepaard gaat 
met de problematiek, bekendheid bij 
het brede publiek voor een aandoening 
verhogen, de aandoening/problematiek 
uit de taboesfeer halen, duidelijke en 
professionele informatie over zeldzame 
ziektes verschaffen, snellere diagno-
sestelling door betere bekendheid bij  
professionals ... Voor de betrokkene is 
al die kennis het begin van inzicht wat 
op zijn beurt weer leidt tot controle en 
verandering. groepen zijn er trots op 
dat ze, met beperkte middelen, er in 
slagen een degelijk tijdschrift of goede 
brochure uit te geven, zijn trots op hun 
vaak bezochte website, op hun repor-
tages, handleidingen, dvd’s, boeken, ... 
Opnieuw: terecht.

sAmenWerken 
met prOfessiOneLe 
huLpVerLeners

erkenning door professionele instellin-
gen en hulpverleners is een belangrijke 
bekommernis voor zelfhulpgroepen. 
een terugkerend voorbeeld is dat groe-
pen het erg belangrijk vinden de stem 
van de patiënt te laten horen in oplei-
dingen, navormingen of op studiedagen 
voor professionelen. Vooral groepen 
rond zeldzame of moeilijk te diagnosti-
ceren aandoeningen, streven er zo naar 
dat mensen snel gepaste professionele 
hulp mogen ervaren in plaats van jaren-
lang van pontius naar pilatus te worden 
gestuurd.

maar ook andere organisaties slagen er 
in onaangepaste begeleiding om te bui-
gen tot een gepaste aanpak. Voorbeel-
den van realisaties op het vlak van sa-
menwerking met professionals zijn heel 
concreet de multidisciplinaire centra 
rond onder andere spieraandoeningen 
en stofwisselingsziekten. maar evenzeer 
is de gestegen aandacht voor psycho-
sociale noden in de gezondheidszorg, 
een verwezenlijking waarin zelfhulpgroe-
pen een belangrijke hand hebben net als 
in de verhoogde aandacht en opvang 
voor slachtoffers van verkeersongeval-
len of de nabestaanden na zelfdoding. 
Aan het streven naar kwaliteitsvolle 
hulpverlening en zorg dragen zelfhulpini-
tiatieven in belangrijke mate bij door het 
toevoegen van ervaringskennis en door 
de bewustmaking van het feit dat een 
mens veel meer is dan zijn probleem. 
humanisering van de zorg? mede dank-
zij zelfhulpgroepen.

beLAngenVerDeDiging 
en insprAAk 
Op beLeiDsniVeAu

Zelfhulpinitiatieven benadrukken het 
belang van het opsporen van gemeen-
schappelijke noden en knelpunten van 
hun leden en lotgenoten. Ze proberen 
die vervolgens te helpen oplossen door 
belangenbehartiging op zoveel mogelijk 
beleidsniveaus en binnen veel domei-
nen: medicatie, verzekeringen, onder-
wijs en werkgelegenheid, zorgvoorzie-
ningen, transparante communicatie, …  
concrete voorbeelden van verwezenlij-
kingen waar verenigingen trots op zijn? 
eindelijk een financiële compensatie 
voor de onontbeerlijke maar dure glu-
tenvrije producten van coeliakiepatiën-
ten, terugbetaling van voetverzorging 

voor diabetespatiënten, betere regis-
tratie van hersentumoren, een nationaal 
plan voor weesziekten, een betere echt-
scheidingswet, de inzet van ervarings-
deskundigen in de geestelijke gezond-
heidszorg, een spoedprocedure voor 
als-patiënten, …

een verwezenlijking waarnaar men in dit 
kader ook verwijst is de samenwerking 
met andere verenigingen: door de on-
derlinge solidariteit ontstaat een sterke 
basis voor belangenbehartiging. samen 
staat men ook sterker tegenover het  
beleid.

tOt sLOt

Zelfhulpgroepen spelen 
duidelijk een rol als  
innovator. Ze vertonen 
veel energie, moed én 
daadkracht. Het zijn 
creatieve vernieuwers! 

Zo speelden sommige verenigingen een 
essentiële rol in het ontstaan van bepaal-
de zorgvoorzieningen, nieuwe vormen 
van dienstverlening, wetswijzigingen, 
kwaliteitsverbetering. Ze slaagden er in 
veranderingstrajecten op gang te trek-
ken. het effect is misschien vergelijk-
baar met gebruikersgroepen die nieuwe 
toepassingen in software doen ontstaan. 
Zeker door de chroniciteit van vele aan-
doeningen kan - en wordt er verwacht 
dat - de patiënt/probleemervaarder een 
actieve rol opneemt. nieuwe zorgmodel-
len hebben meer kans op slagen als ze 
vertrekken vanuit het standpunt van de 
zorgvrager. Dat alles past in het stramien 
van vermaatschappelijking van zorg, 
waarbij budgetbeperkingen misschien 
wel de uitlokkende factor waren, maar 
het einddoel een kwalitatief beter en 
langer houdbaar zorgsysteem kan zijn.   

p. gielen & c. Van Wanseele

bRoN 
J. Benders, C. Missiaen, eds., 
Zorgvernieuwers. Betere zorg door anders organiseren. 
9 praktijkverhalen. LannooCampus, Leuven, 2013
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kinderloos
De oorzaken van  
onvruchtbaarheid  
(infertiliteit) kunnen erg 
uiteenlopend zijn en 
zowel bij de man als bij 
de vrouw voorkomen. 
Soms wordt zelfs he-
lemaal geen oorzaak 
gevonden. 

mensen met vruchtbaarheidsproblemen  
stellen zich talloze vragen, worden on-
zeker en hebben vaak af te rekenen 
met pijnlijke opmerkingen uit hun om-
geving. heel wat onderzoekingen en 
behandelingen lopen op een teleurstel-
ling uit. het koppel kan in een isolement  
geraken en er kunnen spanningen in de  
relatie optreden zodat het probleem al te 
vaak onbesproken blijft. Onderstaande 
initiatieven bieden een kans om met  
lotgenoten hierrond uit te wisselen.

sArA

sArA biedt een ontmoetingskans voor 
ongewenst kinderloze mensen en men-
sen met vruchtbaarheidsproblemen. in 
een individuele ontmoeting na afspraak 
kan het probleem uitgesproken en ver-
helderd worden waardoor een beter om-
gaan met eigen gevoelens en met elkaar 
mogelijk wordt. elke dienstverlening is 
gratis.

MEER INfo:
paul en frieda Dewickere-franck
het innemen 71, 2930 brAsschAAt
t. 03/652.03.39
zelfhulp.SARA@telenet.be

Ongeveer 10 à 15%  
van de koppels met  

kinderwens wordt ge-
confronteerd  

met vruchtbaarheids-
problemen. 

De VerDWAALDe 
OOieVAAr

De Verdwaalde Ooievaar is een netwerk 
rond fertiliteit voor iedereen die met 
vruchtbaarheidsproblematiek begaan 
is. het biedt informatie en emotionele 
ondersteuning aan mensen met vrucht-
baarheidsproblemen en hun omgeving 
en doet eveneens aan maatschappelijk 
sensibiliseringswerk rond fertiliteit. het 
is een samenwerking tussen mensen 
die zelf een vruchtbaarheidsprobleem 
hebben (gehad) en zorgverleners die 
op een professionele wijze met fertiliteit  
bezig zijn. Dankzij deze brede basis kan 
de vereniging op een evenwichtige ma-
nier informatie verstrekken en opkomen 
voor de belangen van ‘de mens achter 
de kinderwens’ in alle aspecten: van 
medische behandeling over adoptie 
tot een leven zonder kinderen. De Ver-
dwaalde Ooievaar werkt samen met, 
maar is onafhankelijk van ziekenhuizen, 
strekkingen, bedrijven of organisaties. 

MEER INfo:
info@deverdwaaldeooievaar.be
www.deverdwaaldeooievaar.be
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Net & Men 
Kanker vzw
Neuro Endocriene  
Tumoren (NET) zijn een 
betrekkelijk zeldzame 
vorm van kanker die 
zich ontwikkelt uit  
cellen die in staat zijn 
hormonen aan te maken 
en af te scheiden. 

er kunnen veel soorten neuro-endo-
criene tumoren voorkomen op verschil-
lende plaatsen van het lichaam, maar 
de meeste doen zich voor in het maag-
darmkanaal, de pancreas en de longen. 

De behandeling van neuro-endocriene 
tumoren hangt af van de grootte en de 
plaats van de kanker, van het feit of de 
kanker al dan niet uitgezaaid is naar an-
dere lichaamsdelen en van de algemene 
gezondheidstoestand van de patiënt. 
De huidige therapeutische mogelijkhe-
den omvatten heelkunde, radiotherapie, 
chemotherapie en behandeling met ge-
neesmiddelen.

men is de afkorting van multipele endo-
criene neoplasie. er zijn twee types: 
men1 en men2. bij deze erfelijke aan-
doening kunnen verschillende (multi-
pele) gezwellen (neoplasie of tumoren) 
ontstaan in hormoonproducerende or-
ganen zoals de schildklier, bijschildklie-
ren, bijnieren, alvleesklier en hypofyse 
(hersenaanhangsel). Dit heeft vaak een 
te hoge aanmaak van hormonen tot  
gevolg. Vooral bloedonderzoek leidt tot 
de diagnose. bij behandeling kan men in 
het algemeen een normaal leven leiden.

De belgische vzw net & men kanker 
wil patiënten en verwanten ondersteu-
nen die te maken krijgen met neuro 
endocriene tumoren (net) en multipele 
endocriene neoplasie (men).

misschien kreeg u of uw naaste zojuist 
de diagnose te horen? Zoveel vragen, 
zoveel onzekerheden. Wat nu? Wij kun-
nen misschien het verschil voor u ma-
ken. bel, mail of bezoek onze facebook-
pagina. Of misschien wilt u gewoon wat 
meer te weten komen over deze beide 
aandoeningen; uit interesse of omdat u 
professioneel met net of men gecon-
fronteerd wordt?

kortom, wees van harte welkom op 
onze site en bij onze vereniging. Aarzel 
niet om met ons contact op te nemen 
en uw gratis lidmaatschap aan te vragen 
via ons contactformulier. Leden worden 
persoonlijk op de hoogte gebracht van 
activiteiten en nieuwe ontwikkelingen.  

MEER INfo:
vzw net & men kanker
t. 050/41.12.90
t. 0471/217.754  
www.net-men-kanker.be
www.facebook.com/VzwNetEnMen-
KankerBelgieBelgique  
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Vlaamse Diabetes 
Vereniging 
wordt Diabetes Liga  
na 20 jaar wordt de ‘Vlaamse Diabetes Vereniging vzw’ kort en bondig ‘Diabetes Liga 
vzw’. er is ook gekozen voor een nieuw logo en de blauwe kleur als internationaal 
symbool voor diabetes.

De Diabetes Liga kiest voor  
de toekomst, met hernieuwde doelstellingen!

belangrijker nog dan de nieuwe naam is het feit dat de Diabetes Liga kiest voor de 
toekomst, met hernieuwde doelstellingen: betrouwbare informatie aanbieden, een net-
werk vormen van mensen met diabetes en professionelen, belangen behartigen van 
mensen met diabetes en de preventie van type 2 diabetes ondersteunen.

MEER INfo: 
vernieuwde website 
www.diabetes.be

uit de zelfhulp - zelfzorg
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Handicap en vrije tijd
kAthOLieke Vereniging 
VOOr mensen met een hAnDicAp (kVg) 
De vrijetijdswerking van de katholieke Vereniging voor mensen met een handicap 
(kVg) organiseert aangepaste vrijetijdsactiviteiten op maat van de mogelijkheden en 
wensen van personen met een handicap. niet elke persoon met een handicap vindt 
echter zijn gading in het aanbod. bovendien zoeken meer en meer mensen met een 
handicap een vrijetijdsbesteding dicht bij huis, samen met mensen zonder handicap.  
Daarvoor werd een de nieuwe dienst ‘vrijetijdstrajectbegeleiding’ gestart in elke  
provincie.

VLAAmse feDerAtie gehAnDicApten (Vfg)
Ook in de afdelingen van de Vlaamse federatie gehandicapten (Vfg) kunnen mensen 
met een handicap terecht voor infosessies, daguitstappen of gewoon gezellig samen-
zijn. Wie liever anoniem ervaringen uitwisselt, kan dat op verschillende manieren op 
de website.

VLAAms AgentschAp 
VOOr persOnen met een hAnDicAp (VAph)
het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAph) bundelt de door  
het VAph erkende organisaties voor vrijetijdszorg op haar website vaph.be

hint
hint is een onafhankelijke informatiedienst voor iedereen met vragen die op één of 
andere manier met handicap te maken hebben, zo ook rond vrije tijd.

rAp Op stAp 
VrijetijDsADVies VOOr mensen met 
een beperkt buDget
iedereen die omwille van een beperkt budget niet op vakantie of uitstap kan gaan, kan 
een beroep doen op rAp Op stAp. heb je recht op het WigW- of OmniO-statuut, ben 
je in budgetbegeleiding of schuldbemiddeling of werk je in een beschutte werkplaats? 
Dan helpt rAp Op stAp je zoeken naar een leuke activiteit, vakantie of uitstap en laat 
je kennis maken met een ruim vrijetijdsaanbod voor een klein budget. het aanbod 
bestaat uit vakanties aan zee, daguitstappen, pretparken, concert, theaterbezoek, ...  
Ook bij praktische en inhoudelijke vragen helpen ze graag verder zoals jouw reis 
budgetteren en zoeken naar geschikt vervoer. je geniet van kortingen en voordelen. 
het vrijetijdsaanbod kan je ook bekijken via hun facebookpagina. inschrijven kan via 
één van de kantoren in elke Vlaamse provincie (neem zeker een klevertje mee van het 
ziekenfonds).

MEER INfo: 
www. kvg.be

MEER INfo: 
www. vfg.be

MEER INfo: 
www. vaph.be

MEER INfo: 
www. hintoostvlaanderen.be

MEER INfo: 
www.horizontvzw.be

nieuws
uit de professionele sector

uit de zelfhulp - zelfzorg
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Deel één ‘aan weerszijden van de 
stethoscoop’, is een onmisbare hand-
leiding voor al wie kwaliteit wil bieden 
in een humane gezondheidszorg. het 
biedt een basis voor het opbouwen van 
een goed contact met de patiënt, waarin 
aandacht voor zijn beleving en inzicht in 
de problematiek hand in hand gaan.

Deel twee ‘competenties in moeilijke 
situaties’, biedt inzichten en concrete 
handreikingen om in te spelen op bele-
vingen en emoties van patiënten, waar-
door het diagnostisch en therapeutisch 
werk tot meer resultaat kan leiden.

‘wegwijzers naar bijzondere noden’, 
deel drie, reikt inzichten en modellen 
aan om te communiceren met personen 
die vanuit hun anders zijn om een aan-
gepaste benadering vragen.

‘Zorgverlener, vergeet jezelf niet’, 
vertrekt vanuit de zorgverlener zelf. Dit 
vierde en laatste deel van de reeks biedt 
handvatten in de omgang met pran-
gende facetten die kunnen bepalen hoe 
van een belastende job een bezigheid te 
maken waar steeds meer plezier aan te 
beleven valt.

‘Boeiend en leerrijk leesvoer  
voor iedereen die werkzaam is  
in de zorg- en welzijnssector.’ 
health forum

‘Deze reeks rond kwaliteit van  
zorg en communicatie  
is vooral een praktisch hulpmiddel  
bij de dagelijkse professionele zorg  
van patiënten.’ 
trefpunt Zelfhulp vzw

Over kwaliteit van zorg 
en communicatie
Deze boekenreeks  
is een praktisch hulp-
middel bij de dagelijkse 
professionele zorg  
van patiënten: in eerste 
instantie de arts, maar 
evenzeer nuttig voor 
iedereen die werkzaam 
is in de gezondheids-  
en welzijnszorg. 

Deze box bevat vier titels  
rond kwaliteit in zorg en communicatie 
tussen artsen en patiënten,  
uitgegeven in samenwerking met  
het Academisch Centrum Huisarts
geneeskunde van de KU Leuven. 
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MEER INfo:
box ‘Over kwaliteit van zorg en  
communicatie’  
De Lepeleire jan; keirse manu 
Ach-reeks – Acco uitgeverij
e 69,50 eur (exclusief verzendkosten)
bestellen via website of mail: 
www.uitgeverijacco.be 
bestelling@acco.be 

bij alle boeken uit deze reeks 
is digitaal materiaal beschikbaar 
via de tab Downloads op 
de infofiche op www.acco.be
titels ook afzonderlijk te verkrijgen.

Acco schenkt 
3 boxen. 
Interesse ? 
stuur voor 15 januari een mailtje  
met naam, adres en vermelding  
‘box over kwaliteit van zorg en com-
municatie’ naar  
trefpunt.zelfhulp@soc.kuleuven.be 
De eerste 3 personen krijgen bericht  
en een gratis box thuisgestuurd.

‘Barbara is 25 en heeft een mentale 
beperking sinds ze op haar tiende het 
slachtoffer werd van een ongeval tij-
dens het sporten. Ze is erg beïnvloed-
baar en heeft sindsdien ook ‘een gat in 
haar handen’ wat geld betreft. Ze leeft 
nu in een beschutte woning met andere 
kwetsbare huurders. Haar ouders vragen 
zich af hoe ze haar het best kunnen be-
schermen.’ 

WAt VerstAAn We 
OnDer een meerDerjArig 
ZOrgenkinD? 
het gaat hier niet om een juridische of 
medische term. het kan over verschil-
lende zaken gaan: een mentale handi-
cap, min of meer ernstige psychische 
problemen, gedragsproblemen, men-
sen met een verslaving, verspilzucht, 
impulsief aankoopgedrag enz. De rode 
draad is hun grote kwetsbaarheid en de 
onbekwaamheid om hun leven in eigen 
hand te nemen en/of hun patrimonium 
te beheren. 

WAt ALs het ZOrgenkinD 
meerDerjArig WOrDt?
mensen in de nabijheid van een ‘zorgen-
kind’ stellen zich een resem vragen als 
deze persoon wettelijk meerderjarig 
wordt. Op dat ogenblik is een kind offici-
eel volwassen en verantwoordelijk voor 
zijn daden. hij of zij kan vanaf dan zijn 
eigen leven leiden, maar is daar dikwijls 
(nog) niet klaar voor. 

Meerderjarig
zorgenkind

ALs De OuDers  
er niet meer Zijn
Op termijn stelt zich de vraag wie er 
voor het volwassen zorgenkind zal zor-
gen. Ouders weten dat ze er niet eeuwig 
zullen zijn. Wie zal hun taak overnemen?  
Ongeacht de grootte van hun patrimo-
nium stelt die vraag zich zeker als het 
kind psychologisch kwetsbaar is of een 
specifieke behandeling nodig heeft. De 
brochure geeft uitleg over de specifieke 
beschikkingen en de bestaande wette-
lijke mogelijkheden. 

hOe OntstAAn 
DeZe brOchures?
De brochure ‘hoe de lange termijntoe-
komst verzekeren van een meerderjarig  
zorgenkind?’ is één van de resultaten  
van de samenwerking tussen de  
koning boudewijnstichting en notaris-
sen. telkens wordt hetzelfde principe 
gehanteerd: aandacht besteden aan 
ogenschijnlijk kleine details om de situa-
tie van een grote bevolkingsgroep te 
verbeteren. 

De KBS installeerde 
binnen het notariaat een 
‘luisternetwerk’. 
met jaarlijks 2,5 miljoen cliënten per jaar 
zijn notarissen immers goed in staat om 
de polsslag van de samenleving te ne-
men. Zo verzamelde de kbs tal van ge-
tuigenissen van weinig of niet gekende 
sociale wantoestanden. hiermee wer-
den diverse projecten opgestart met een 
praktische brochurereeks als resultaat: 
‘Wat te doen als uw partner overlijdt?’ 
‘Dementie, hoe er mee om te gaan’ 
‘Wat te doen bij een scheiding’ ... 
Deze brochures kennen heel wat succes 
en worden regelmatig herdrukt. 

MEER INfo:
gratis beschikbaar bij uw notaris  
en via de websites: 
www.kbs-frb.be
www.notaris.be
bestellen bij koning boudewijnstichting: 
website: www.kbs-frb.be
mail: publi@kbs-frb.be
t. 070/233.728
fax 070/233.727

Meerderjarige zorgenkinderen.
Een zesde gratis publicatie  

van het Belgisch notariaat en  
de Koning Boudewijnstichting.
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Over overleven, 
over de rol van vriend-
schap bij het verwerken  
van verlies, over de 
grenzen van wat deel-
baar is in een man-
vrouwrelatie.

raf en emma zijn klaar om aan kinde-
ren te beginnen, maar dat blijkt mak-
kelijker gezegd dan gedaan. na jaren 
van vruchtbaarheidsbehandelingen en 
ontgoocheling, proberen ze hun lot te 
aanvaarden en een kinderloos leven zin 
te geven. emma stort zich met hart en 
ziel op het meterschap van de zoon van 
haar goede vriendin Ayane, een vrouw 
die ze jaren eerder tijdens een cursus 
zwangerschapsyoga leerde kennen. 

met Ayane’s gezin, trekken raf en emma 
samen op vakantie naar sardinië. Daar 
doet zich echter een ongeval voor, dat 
niet alleen de vriendschap tussen beide 
vrouwen, maar eveneens de relatie tus-
sen emma en haar vriend op de proef zal 
stellen. het is pas in de confrontatie met 
een ontwortelde, wanhopige moeder 
dat emma de ultieme betekenis van een 
leven zonder lijfelijk nazinderen onder  
ogen zal zien. 

MEER INfo:
Vloeibaar
Lief Achten
e 16,50
bestellen: online bij fertilivres
www.fertilivres.be

Fertilivres: online uitgeverij  
gespecialiseerd in boeken 

over fertiliteit en vrucht-
baarheidsbehandelingen.

eén op zes koppels kampt met vruchtbaarheidsproblemen. Dit boek brengt hun ver-
halen in al hun diversiteit - over hoe graag mensen kinderen willen en hoe moeilijk 
het is als die kinderen er niet vanzelf komen. Verhalen waarin mensen die dit ook  
meemaken - of het ooit meegemaakt hebben - zich zullen herkennen, en waardoor 
de omgeving hen beter zal begrijpen. mee samengesteld door de gelijknamige  
zelfhulpvereniging/netwerk fertiliteit.

MEER INfo:
De verdwaalde ooievaar. 
Als zwanger worden niet meteen lukt.
isabelle rossaert en vzw De Verdwaalde Ooievaar
uitgeverij Van halewyck, e 17,50. 
Door het boek te bestellen via 
www.deverdwaaldeooievaar.be 
geeft u een extra financiële ondersteuning 
aan de werking van de vereniging.

De verdwaalde 
ooievaar.

Vloeibaar

Als zwanger worden 
niet meteen lukt.
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Een boek met verhalen over die andere wolkjes, 
voor alle vrouwen die de voorspelde roze wolk  
anders beleven of beleefden. Niet zachtroze, maar 
breekbaar, fragiel, ijl, grijs, of turbulent zwart. 

enkele bekende gezichten droegen hun 
steentje bij: sabine De Vos, Zsofi hor-
vath, Olivier glorieux, stef bos ... 

De verhalen zijn gekaderd door reacties 
van deskundigen, artsen en verloskun-
digen en tonen aan dat m’n niet abnor-
maal is als dat roze wolkje uitblijft. 

MEER INfo:
De broze wolk
Anneke buckinx en emy geyskens
www.uitgeverijvanbrug.nl
te bestellen via standaard boekhandel  
of uitgeverij Davidsfonds.
e 19,95
extra info, contact met de auteurs: 
www.facebook.com/BrozeWolk 
brozewolk@hotmail.com

Was het moeilijk om je kinderwens te 
vervullen? Overheerst(e) angst of onze-
kerheid je zwangerschap? Of ging alles 
vlot tot er plots complicaties optraden? 
Liepen de dingen anders dan verwacht? 

realistische verhalen over hoe het echt 
is voor veel moeders, over problemen of 
complicaties die kunnen optreden bij de 
vervulling van de kinderwens. het boek 
is een bundeling van ervaringsverhalen 
van een honderdtal vrouwen en mannen 
die problemen of moeilijkheden hebben 
ervaren voor, tijdens of na de zwanger-
schap - zo ook de auteurs. 

het boek wil de illusie doorprikken dat 
kinderen krijgen altijd en uitsluitend roze 
wolkjes met zich mee brengt. geluk kan 
breekbaar zijn, we wankelen of struike-
len al eens en moeten soms met scher-
ven leren leven, of uit scherven weer iets 
moois leren opbouwen. 

MEER INfo:
Droom groot, thibault

petra foulon
uitgeverij Davidsfonds

e 19,95

Wanneer de jonge thibault zes maanden 
oud is, ondergaat hij een levertransplan-
tatie met zijn vader als levende donor. 
Zes jaar later wordt hij getroffen door 
kanker ten gevolge van de chronische 
inname van medicatie. Opnieuw brengt 
hij heel wat tijd door in het ziekenhuis. 

Droom groot thibault is een boek voor 
thibault en zijn ouders en voor al wie in 
een zelfde soort situatie zit; maar ook 
voor hulpverleners, leerkrachten, art-
sen... een deel van de opbrengst van 
het boek gaat naar het kinderziekenhuis 
gasthuisberg in Leuven. 

Droom groot 
Thibault 

Over zorgen voor, tijdens  
of na de zwangerschap.  

Maar ook over  
de vele mooie momenten,  

hoop, warmte en moed.

De broze wolk

Petra Foulon vertelt  
het verhaal van Thibault 
en zijn ouders.  
Geen sensatie, geen 
drama; maar een realis-
tisch verhaal boordevol 
oprechte getuigenissen 
en verhelderende  
interviews.



12

the World book of Love is een boek over 
hechting, passie en toewijding. Over ja-
loezie en misbruik, Darwin, speeddates 
en hersenscans. Over ouderliefde, dieren,  
vrienden, seks, huwelijk en scheiding, 
vlinders in de buik en zorg voor ouderen. 
maar vooral ook over het geheim van de 
romantische liefde.

Dit boek begint waar hollywood stopt. 
na het wereldwijde succes van geluk. 
the World book of happiness bestu-
deerde Leo bormans twee jaar lang het 
wetenschappelijk onderzoek over de 
liefde. hij verzamelde de grootste den-
kers: 100 onderzoekers uit 50 landen 
vatten in 1000 woorden samen wat we 
weten over de liefde. het resultaat is  
een caleidoscopisch boek vol wijsheid en  
inzicht in het systeem en het mysterie 
van de liefde.

geconfronteerd met 
de dood van een 
dierbare hullen ons  
lichaam en ziel zich 

in een diepe rouw. Wettelijke verplichtin-
gen zijn tijdens die eerste dagen het ver-
ste van onze zorgen. nochtans zijn deze 
zaken onvermijdelijk en erg belangrijk. 
Dit boek wil, zoals de titel zelf zegt, een 
gids zijn voor nabestaanden. 

‘Gids na overlijden’ loodst  
nabestaanden op een overzichtelijke 
manier en met een handige checklist  
door het administratieve kluwen  
dat een overlijden met zich meebrengt. 

MEER INfo:
gids na overlijden. 

handleiding  
voor nabestaanden.

roger Lathouwers
uitgeverij ugA

e 15,00

MEER INfo:
the world book of love

Leo bormans
uitgeverij Lannoo 

e 24,99
theworldbookoflove.com

The world book 
of love 

Gids na overlijden. 
Handleiding voor nabestaanden.

De wijsheid 
van 100 liefdes-
professoren uit 
de hele wereld.

Leo Bormans (Leopoldsburg) 
is schrijver, spreker en inspirator. 
Hij was meer dan 20 jaar lang  
hoofdredacteur van Klasse. 
Nu reist hij de wereld rond als  
Ambassador of Happiness & Quality  
of Life. Europees voorzitter 
Herman Van Rompuy schonk 
The World Book of Happiness 
aan alle wereldleiders. 
De boeken van Bormans 
informeren én inspireren.
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Uit de 
schaduw 

Er even tussenuit  
als ouder van een kind 
met een handicap, 
oppas- en opvang-
mogelijkheden.

Zelf zorgen voor een kind met een handi-
cap vraagt veel inzet, tijd en energie van 
ouders en andere gezinsleden. er even 
tussenuit kunnen; tijd nemen voor je-
zelf, je partner of de andere kinderen; de 
kans nemen om je batterijen weer op te 
laden ... is voor ouders van een kind met 
een handicap broodnodig en belangrijk! 
helaas is dit niet vanzelfsprekend. met 
de publicatie ‘uit de schaduw’ wil gezin 
en handicap ouders van een kind met 
een handicap op weg helpen.

Waar en hoe vind je een oppasser of 
oppasdienst voor je kind met een han-
dicap? Welke verschillende initiatieven 
bestaan er, al dan niet specifiek gericht 
naar kinderen met een handicap? Kan 
je ook terecht bij de (‘gewone’) kinder-
oppasdienst van bv. de Gezinsbond? 
Wat als je zelf met je partner en je ander  
kinderen eens een paar dagen op va-
kantie wil? Bij welke opvang kan je kind  
met een handicap tijdens de vakantie-
periodes eventueel terecht? Kan je kind 
met een handicap ook op vakantie of 
naar een speelpleinwerking? … 

MEER INfo:
uit de schaduw 
is een uitgave van gezin en handicap 
www.gezinenhandicap.be
bestellen: 
ibAn be60 7895 5189 6470 
vermelding ‘brochure uit de schaduw’
+ eventueel lidnummer
e 13,00 (incl. verzending) voor leden 
van gezin en handicap of kVg
e 18,00 (incl. verzending)  
voor niet-leden en professionelen
Verzending na betaling.

De communicatiepas
De communicatiepas of ‘noodpas’ geeft  
een stem aan personen met een verstandelijke 
handicap, die niet of vaak moeilijk uit hun  
woorden geraken. 

in noodsituaties biedt de ‘noodpas’ broodnodige informatie: telefoonnummers én 
bijhorende adressen, levensbelangrijke medische gegevens en details over de com-
municatiemogelijkheden van de drager. 

bij de pas hoort een website: www.communicatiepas.be waarop men zich regis-
treert. het systeem zit zo in elkaar dat de pas zowel interactief als veilig is. De per-
soon met een handicap is eigenaar, ouders, bewindvoerder of vertrouwenspersoon 
fungeren als beheerder(s) ervan. toegang tot de gegevens is enkel mogelijk met  
rijksregisternummer, e-mailadres en wachtwoord.

Thomas legt uit waarom deze pas 
zijn leven makkelijker maakt:

‘Ik ben Thomas, ik heb een handicap, maar ik 
wens niet monddood te zijn. Ik ben iemand. 
Ik wil niet dat je mij onderschat. Als jij weet 
wat ik kan, dan gaat er een wereld open. Voor 
jou, maar ook voor mij. Ik heb ook recht om te wonen en te leven waar en met wie 
ik wil. Daarom wil ik zorgen voor een goede communicatie en met mij, hoop ik, ook 
alle mensen die het moeilijk hebben om uit hun woorden te geraken, mensen met 
een lichte tot ernstige mentale beperking en/of mensen met meerdere beperkingen. 
Hierbij is mijn communicatiepas de beste hulp.
De communicatiepas kan ik in verschillende situaties gebruiken. Zo kan ik volop ge-
nieten van een vakantiekamp of een reisje zonder steeds opnieuw een massa papie-
ren te moeten invullen. Alle nuttige gegevens zitten in mijn privédossier en die kan ik 
thuis uitprinten. Ik heb mijn pas altijd bij mijn identiteitskaart op zak!
Mijn huisarts staat niet meer met zijn mond vol tanden: ik geef hem mijn communica-
tiepas en klaar. Of ik geef hem mijn toegangscode zodat hij mijn medische gegevens 
op zijn computer kan bekijken. Op de spoedopname zitten ze niet met de handen in 
het haar wanneer ik bewusteloos word binnen gedragen. Want bij mijn identiteits-
kaart zit mijn communicatiepas met noodtelefoonnummers (internationaal bekend als 
ICE-nummers ‘in case of emergency’), bijhorende adressen, mijn levensbelangrijke 
medische gegevens en communicatiemogelijkheden’.

MEER INfo:
inclusie Vlaanderen vzw
Albert giraudlaan 24, 1030 brussel
t. 02/247.28.20
www.secretariaat@inclusievlaanderen.be
www.inclusievlaanderen.be
gratis voor leden van inclusie Vlaanderen
niet-leden betalen e 5,00

Gids na overlijden. 
Handleiding voor nabestaanden.

De communicatiepas, 
ook noodpas, is een initiatief  
van Inclusie Vlaanderen vzw,  

vereniging voor personen met  
een verstandelijke handicap. 

‘Inclusie Vlaanderen’ ijvert voor  
een inclusieve samenleving,  
een samenleving waarin iedereen  
erbij hoort met de communicatiepas  
als onmisbare schakel.
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LeVen ZOnDer schiLDkLier
graag zou ik ervaringen uitwisselen met lotgenoten zonder schildklier in Vlaanderen.
misschien is een facebookpagina een oplossing?

CoNtaCt: 
trefpunt.zelfhulp@soc.kuleuven.be

VerLAtingsAngst
Door mijn verlatingsangst trek ik meestal mensen aan die zich moeilijk binden.  
bijgevolg bestaat deze relatie uit steeds weer aantrekken en afstoten, terwijl ik juist 
naar een mooie, liefdevolle, zeer hechte en stabiele verbinding verlang. De momen-
ten van aantrekken worden steeds minder en de periodes van afstoten steeds groter.  
Dit aan-en-uit-spel bepaalt heel mijn leven. De emotionele pijn (angst, verdriet, ge-
mis ...) in deze bijna 10-jarige relatie is te pijnlijk voor woorden. hoe meer afstoting,  
hoe meer ik mijn best doe om de relatie te redden ... het is stilaan een obsessie  
geworden ... zodat je zelfs van een relatieverslaving kan spreken. een leven zonder 
deze partner kan ik gewoon niet aan ... herken je dit?

CoNtaCt: 
geniet-nu@hotmail.be

Tussen materniteit en 
palliatieve zorgen  
flaneert Jan als 
patiënten begeleider en 
pastoraal medewerker. 
Zijn ontroerende en 
vaak grappige verhalen 
brengen steun, troost 
en bemoediging voor 
iedereen die met zieke 
of stervende mensen in 
aanraking komt.

in dit boekje neemt jan De cock de le-
zer een jaar lang mee door het zieken-
huis, van bed naar bed, langs mannen 
die naar adem happen, langs vrouwen 
die door hun schoothond van de trap 
zijn gevallen, kinderen die zich verslik-
ken in kerstomaatjes of balletdansers 
die sterven als zwanen. en dan is er 
chris. Wordt hij weer gezond als een vis 
of gaat hij echt dood? Appelflauwtes, 
hartinfarcten, vroeggeboortes en fulmi-
nante kankers... Achter dit alles is er een 
verhaal. 

Auteur jan De cock is ziekenhuispastor 
in het universitair Ziekenhuis van Ant-
werpen. hij werd bekend om zijn enga-
gement voor gevangenen in de wereld. 
hij trok wereldwijd langs 160 gevange-
nissen en liet zich vrijwillig opsluiten om 
‘van binnenuit’ de polsslag te voelen van 
mannen en vrouwen achter de tralies. 

MEER INfo:
Doodgelukkig leven.
jan De cock
uitgeverij Lannoo
e 17,99

Doodgelukkig leven. 
Hoopvolle verhalen uit het 
ziekenhuis.

Auteur Jan De Cock, 
ziekenhuispastor  

in het Universitair Ziekenhuis,  
Antwerpen.
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www. 
samenlevingentechno-
logie.be/ists/nl/pdf/dos-
siers/fertiliteitsdossier
Voor een dossier van het voormalig  
instituut samenleving & technologie 
(ist), heeft De Verdwaalde Ooievaar 
een gestructureerde beschrijving ge-
maakt van de psychosociale beleving bij 
vruchtbaarheidsbehandelingen o.m. op 
basis van een aantal gespreksgroepen. 
gynaecologen, artsen, ethici en psycho-
logen komen aan het woord maar de  
ervaringsdeskundigen staan centraal.

www. 
zelfmoord1813.be

1813 wordt het nieuwe telefoonnum-
mer van de Zelfmoordlijn. Verder vormt 
1813 ook de toegangspoort en het plat-
form voor de preventie van suïcidaal 
gedrag via een nieuwe website: www.
zelfmoord1813.be. bellen naar 1813 is 
gratis voor de beller, ongeacht of die 
met een vast of mobiel toestel belt, en 
is anoniem.

www. 
1712.be

in maart 2012 ging de hulplijn ‘misbruik, 
geweld en kindermishandeling’ van 
start. De hulplijn is gratis bereikbaar op 
het nummer 1712 en is er voor burgers 
die een vraag of melding hebben over 
alle vormen van geweld of misbruik. Dat 
kan gaan over partnergeweld, kinder-
mishandeling, ouderenmisbehandeling, 
pesten, geweld in gezagsrelaties ... Van-
daag wordt een nieuwe sensibiliserings-
campagne gelanceerd en krijgt de site 
www.1712.be een nieuw kleedje.

su
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www. 
ooitalzogereageerd.be

mensen met psychische problemen 
worden nog al te vaak niet begrepen 
en daarom ontwikkelde de Vlaamse 
vereniging voor geestelijke gezondheid 
(VVgg) een nieuwe website met tips om 
met deze mensen om te gaan.



zat. 26 april 2014
Infodag (over)leven met een stoma
de Duinse polders - blankenberge

(OVer)LeVen met een stOmA

infodag, zaterdag 26 april 2014 in de Duinse polders te blankenberge. een organi-
satie van stomavlaanderen, een samenwerking van Vlaamse lotgenotengroepen rond 
stoma. tijdens deze dag kan men kiezen uit diverse infosessies: voor stomadragers, 
partners, vrienden en kennissen, studenten, professionele zorgverleners, (stoma)ver-
pleegkundigen, oncopsychologen, maatschappelijk werkers, thuisverpleegkundigen ...  
inschrijven kan via de website voor 12 april.

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

Deze krant is een realisatie van het TZ-team. Artikels mogen worden overgenomen mits bronvermelding. 
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het 
Trefpuntteam  
wenst u 
een gelukkig 
nieuw jaar!


