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en in stijgende lijn.
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Kinderen en reuma:
heldere webinfo en facebook.

De sociale aspecten
van zelfhulpgroepen
Zelfhulp geneest niet, maar helpt wel.
Een luisterend oor voor je hele verhaal!
Onmiddellijke herkenning.
Een aanvulling op professionele hulp.
> Mechanismen van sociale steun
bij zelfhulpgroepen
> Helper therapy principle
> Ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid
> Sociale vergelijking
> Waarom zelfhulp zo goed werkt

Uit: ‘Mensen helpen mensen. De kracht van zelfhulp en lotgenotencontact’
Peter Gielen, Annemie Vandermeulen, Jozefien Godemont, Koen Matthijs.
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Mechanismen van sociale steun
bij zelfhulpgroepen

Helper therapy
principle

Samen met mantelzorgers en vrijwil
ligers maken zelfhulpgroepen deel uit
van de zogenaamde ‘nulde lijn’ in de
zorg. Zelfhulpgroepen geven vooral veel
socia
le ondersteuning aan hun leden.
Daarbij zijn verschillende mechanis
men aan het werk: het helper therapy
principle, ervaringskennis en ervarings
deskundigheid, en sociale vergelijking.
Die hebben positieve effecten op de
deelnemers. Zo versterkt sociale steun
bijvoorbeeld je mogelijkheden tot coping,
het leren omgaan met je probleem.

Het helper therapy principle is in 1965
voor het eerst beschreven door Riess
man. Het betekent dat de helper in de
hulprelatie zelf verandert. Dikwijls wordt
hij zelfs meer geholpen dan de hulpvra
ger. Het principe sluit dus erg nauw aan
bij het (modernere) idee van empower
ment, waarbij iemand zelf sterker wordt
en tegelijk anderen ondersteunt om ster
ker te worden.

Welke mechanismen er net spelen,
verschilt van groep tot groep. Ze zijn
anders naargelang de problematiek
waarrond een zelfhulpgroep werkt en
ze worden gestuurd door de vragen en
wensen van de achterban. Ze zijn altijd
een samenspel van diverse factoren
(omvang, samenhang en samenstelling
van de groep, aard van de relaties in het
netwerk), van specifieke handelingen
(luisteren, praktische hulp) en van sub
jectieve oordelen.
Daarnaast bepalen individuele psycho
logische kenmerken of iemand positieve
effecten van de sociale ondersteuning
ervaart. Een optimist die vooral gevoed
wordt door optimistische informatie
wordt sterker. Iemand met een pessi
mistische inborst raakt mogelijk onder
invloed van negatieve informatie dieper
in de put.

Jan Steyaert,
Expertisecentrum Dementie
Vlaanderen vzw.

ZO WERKT SOCIALE STEUN
BINNEN ZELFHULPGROEPEN
1. De deelnemers (h)erkennen
elkaars probleem.
2. Ze voelen zich door elkaar begrepen.
3. Ervaringsdeskundige lotgenoten
helpen anderen om hun ziekte beter
te begrijpen.
4. De deelnemers wisselen
informatie uit en kijken verder dan
de eigen situatie.
5. De groep wordt een klankbord
voor de buitenwereld.
Er is ruimte voor taboedoorbreking
en belangenverdediging.

In Nederland bedacht
men de slogan:
‘ Het geneest niet,
maar het helpt wel’.
‘Het geneest niet, maar het helpt wel’
geeft prima de kracht weer van een zelf
hulpgroep. Het is een plek waar je snel,
zonder wachtlijsten, een luisterend oor
vindt voor je verhaal. Voor je hele verhaal,
en niet alleen dat kleine stukje waarin
een professional zich specialiseerde.
Je vindt er ook onmiddellijke herkenning
van je situatie: de anderen zijn er im
mers ook geweest. Op die manier helpt
het. Maar het geneest niet, en daarom
is zelfhulp het krachtigst als aanvulling
op professionele hulp.’

Marie-Louise Roziers,
SEKO-LMD (zelfhulpgroep
voor mensen met degeneratie van
demacula in de ogen).
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Wie enkel hulp vraagt, bevindt zich in
een asymmetrische relatie en is afhan
kelijk. Wie hulp geeft, heeft een actieve
rol en voelt zich sociaal nuttig. Zijn status
is hoger en hij heeft toegang tot allerlei
leermogelijkheden en empowerment.

ZO WERKT HELPER THERAPY
1. De helper heeft een beter gevoel bij
zijn relaties, omdat hij iemands leven
positief beïnvloedt.
2. De helper voelt zich gelijkwaardig aan
anderen, dankzij de gesprekken en
gedeelde ervaringen.
3. De helper verwerft ook telkens zelf
nieuwe en relevante kennis.
4. De helper krijgt sociale erkenning van
degenen die hij helpt én van anderen.

‘ Het geeft mij
grote voldoening als
mijn lotgenoten gelukkig
zijn met de nieuwe
sociale contacten.’
Bij het afsluiten van een samenkomst is
iedereen tevreden en opgelucht, omdat
ze er niet alleen voorstaan. Ze zijn blij
met het vooruitzicht elkaar opnieuw te
ontmoeten. Dit is voor mij een stimulans
om op de ingeslagen weg verder te gaan.
Door de herkenning van bepaalde situa
ties met betrekking tot mijn probleem
en door in te schatten hoe anderen zich
voelen, kan ik alles beter relativeren. Ik
heb nu meer zelfvertrouwen, meer zelf
kennis. Mijn ogen blijven het goed doen
en SEKO, de zelfhulpgroep waar ik van
droomde, is een feit.’

Ervaringskennis en
ervaringsdeskundigheid
Ervaringskennis en ervaringsdeskun
digheid zijn twee verschillende dingen.
Toch worden beide termen dikwijls door
elkaar gebruikt. Tot nu bestaat er name
lijk geen eenduidige omschrijving. Erva
ringskennis is een stap naar ervarings
deskundigheid.

ERVARINGSKENNIS
Ervaringskennis vertrekt – zoals het
woord laat vermoeden – vanuit een
eigen, concrete ervaring omtrent een
probleem. Ervaringskennis is specifiek
en concreet.

Ervaringskennis en -deskundigheid kun
je gemakkelijk opbouwen via zelfhulp
groepen. Door hun aanpak bieden ze
betrouwbare kennis aan. Het voordeel
is dat zodra ervaringsdeskundigheid
aanwezig is, ze een goede basis biedt
om anderen te helpen. Ze stelt je ook
in staat om gemakkelijker een leiders
functie op te nemen binnen de zelfhulp
groep.

ZO VERWERF JE
ERVARINGSDESKUNDIGHEID

ERVARINGSDESKUNDIGHEID
Ervaringsdeskundigheid heeft nog een
extra dimensie: er is ook sprake van
een vaardigheid om het probleem aan
te pakken en op te lossen. Ervarings
deskundigheid overstijgt bijgevolg de
individuele ervaring. Het gaat dan meer
om kennis die kan ingezet worden om
anderen te helpen.

‘ Vooral in de beginperiode zijn we heel belangrijk voor onze lotgenoten. Met woord
en daad begeleiden we
hen bij de revalidatie en
re-integratie.’
We bezoeken de lotgenoten net voor
de operatie, en na de operatie gaat er
een goed gerevalideerde lotgenoot
(ervaringsdeskundige) weer op bezoek
om hen een zeker toekomstperspectief
te geven en hen te helpen met tips om
hun verder leven zo aangenaam mogelijk
te maken.’
Paul Graf,
voorzitter en lotgenotenbegeleider
Antwerpse Vereniging
voor Gelaryngectomeerden vzw.
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worden sterker, onderhouden hun soci
ale netwerken beter, ontwikkelen meer
activiteiten, nemen meer verantwoor
delijkheid, kunnen beter omgaan met
hun problemen (coping), en krijgen meer
hoop en vertrouwen.

Ervaringsdeskundigheid
stelt je makkelijker in
staat een leidersfunctie
op te nemen binnen de
zelfhulpgroep.

1. Je neemt eigen kennis en ervaring
ernstig, verwerkt ze en reflecteert
erover, zodat je ze begrijpt en kunt
verwoorden.
2. Je neemt ervaringen van anderen
serieus, luistert naar hun verhaal
en verwerkt ook die informatie
in eigen reflecties, zodat ze bruikbaar
wordt in en toepasbaar op andere,
soortgelijke situaties.

Er is een toenemende aandacht voor
de meerwaarde van ervaringsdeskun
digheid. In Vlaanderen zijn ervaringsdes
kundigen vooral werkzaam in de sector
van armoede en sociale uitsluiting. Maar
ook als interculturele bemiddelaars
duiken ze steeds vaker op. De meer
waarde van het werken met ervarings
deskundigen in de armoede en de
sociale uitsluiting werd in Vlaanderen op
verschillende niveaus aangetoond.
De inzet van hun deskundigheid em
powert de ervaringsdeskundigen. Ze
hebben een positiever zelfbeeld en
verwerven meer inzicht in hun gedrag
en keuzemogelijkheden. Hulpvragers
ondervinden door de inzet van erva
ringsdeskundigen meer begrip en ver
trouwen vanwege hulpverleners – ze
krijgen makkelijker toegang tot hulp.
Hulpverleners die samenwerken met er
varingsdeskundigen hebben een beter
inzicht in het perspectief van cliënten
en worden gestimuleerd tot zelfreflectie.
Buitenlands onderzoek wijst uit dat de
betrokkenheid van ervaringsdeskundi
gen in de geestelijke gezondheidszorg
veel positieve effecten heeft. Cliënten

Sociale
vergelijking
Zelfhulpgroepen maken het probleem
ervaarders mogelijk om hun situatie te
vergelijken met die van lotgenoten. Ze
kunnen kijken naar wie beter af is dan
zijzelf (opwaartse vergelijking), maar
evengoed naar wie nog zwaarder getrof
fen is (neerwaartse vergelijking). Verge
lijken is heel menselijk – we doen het
allemaal. Het gebeurt onder meer om
aansluiting te vinden bij anderen of om
informatie te krijgen. Dikwijls is het een
manier om onszelf te evalueren. Veel
kankerpatiënten zouden precies omwille
van de mogelijkheid om te vergelijken
deelnemen aan zelfhulpbijeenkomsten.
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Het spontaan gegroeide aanbod van
zelfhulpgroepen sluit mooi aan op wat
mensen kan helpen in moeilijke en on
verwachte situaties. Soms volstaat de
emotionele ondersteuning van lotge
noten om zelf weer verder te kunnen.
Soms zijn nieuwe inzichten en informa
tie op zich ook al voldoende. En som
migen hebben vooral aanmoediging en
motivatie nodig om de nodige actie te
ondernemen. Dankzij dat brede aanbod
slagen mensen er in de draad van hun
leven terug op te nemen en er weer het
beste van te maken.

Lotgenotencontact
biedt steun en hulp,
informatie en goede
voorbeelden.
Dankzij ervaringsdeskundigheid en vor
ming worden de juiste vaardigheden
aangewend om lotgenoten daadwerke
lijk bij te staan en te helpen. Ondersteunende vaardigheden vinden we terug
in het aandachtig luisteren – de ander
horen en zien in zijn verhaal en con
text – en op een goede manier vragen
stellen. In de lerende dimensie situeren
vaardigheden zich op het informatieve
en verstandelijke vlak: objectieve infor
matie doorgeven, patronen en inzichten
verschaffen, aanbieden van vorming en
opleiding in begrijpelijke taal. Ten slotte
zijn zelfhulpgroepen ook actiegericht:
ze geven tips en suggesties om het le
ven comfortabeler te maken; moedigen
aan om een behandelplan te volgen en
vol te houden; zetten oefenprogramma’s
op (bv. een oefengroep voor mensen
met de ziekte van Bechterew, oefen
groepen voor hartpatiënten) er worden
workshops georganiseerd rond relevan
te thema’s betreffende de problematiek.
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De Amerikaanse psychiaters
Jerôme en Julia Frank beschrijven
in hun boek Persuasion and Healing
een benadering en aanpak van
problemen die verrassend goed aansluit
bij de helpende processen die we
in zelfhulpgroepen kennen.

Doof of
slechthorend
Van de Belgische
bevolking heeft 10%
een blijvend gehoor
probleem. Verwacht
wordt dat dit cijfer nog
stijgt door de vergrijzing
van de bevolking
en lawaaipollutie die
vooral jongeren treft.
Doofheid of slechthorendheid kan aan
geboren zijn, maar het grootste deel
van de gehoorproblemen is ‘verwor
ven’. Het gaat hier meestal om aandoe
ningen in het binnenoor als gevolg van
een ziekte, trauma, toxische medicatie,
erfelijkheid ... Een deel van de mensen
met een aangeboren gehoorstoornis ge
bruikt gebarentaal. In Vlaanderen wordt
dit aantal geschat op zesduizend. Vele
slechthorende en dove mensen commu
niceren ‘oraal’, d.w.z. dat ze proberen
hun gehoorresten maximaal te gebrui
ken met behulp van hoorapparaten of
een cochleaire inplant, dit in combinatie
met spraakafzien (liplezen).

In Vlaanderen bieden
talrijke verenigingen
voor en door
betrokkenen informatie,
advies en ondersteuning
voor het leven met
slechthorendheid of
doofheid.
ANDERS HOREN
DOOR SPRAAKAFZIEN VZW
Anders Horen door Spraakafzien vzw –
AHOSA- streeft naar een betere integra
tie van dove en slechthorende mensen
die oraal communiceren in de ‘horende’
samenleving. De werking van AHOSA
steunt op 4 grote pijlers: sensibilisatie,
informatie, gesprek en ontspanning.
De vereniging wil de naaste omgeving,
de bredere samenleving en de overheid
gevoeliger maken voor deze ‘onzicht
bare’ handicap om de nodige aanpas
singen te kunnen bekomen voor een
betere integratie. Dit doet de vereniging
via sensibilisatie. Daarnaast wil AHOSA
de leden informatie bieden over alles
wat met gehoorstoornissen te maken
heeft, zoals nieuwe technologische
hulpmiddelen, recente medische be
handelingen, revalidatie en financiële
tegemoetkomingen. AHOSA biedt lot
genoten de kans tot uitwisseling van
ervaringen, gevoelens en ontspanning.
Er zijn tweemaandelijkse bijeenkomsten
en uitstappen. De vereniging verspreidt
een driemaandelijkse nieuwsbrief.
http://facebook.com/ahosa.vzw

ONDER ONS VZW
Onder Ons vzw is een vereniging van
en voor volwassen slechthorenden en
doofgewordenen en is actief met klein
schalige werkgroepen in heel Vlaan
deren. Onder Ons beschikt over een
uitgebreid dienstverleningsaanbod: in
formatie over technische hulpmiddelen
en cursussen liplezen of spraakafzien in
elke provincie.
www.onder-ons.be

5

FEVLADO VZW
Fevlado vzw, de Federatie van Vlaamse
DovenOrganisaties, vertegenwoordigt
de Vlaamse doven en slechthorenden
in het algemeen en gebruikers van de
Vlaamse Gebarentaal in het bijzonder.
Ook de Vlaamse Doofblinden (Hellen
Keller Club) worden door Fevlado verte
genwoordigd. Fevlado komt op voor de
eigenheid, de rechten en het welzijn van
dove en slechthorende personen en hun
taal, de Vlaamse Gebarentaal. De Fede
ratie werkt met 2 cellen: een cel leden
beweging en een cel belangenbeharti
ging. De coördinatie van alle activiteiten
gebeurt vanuit het nationaal secretariaat
te Gent, maar ook vanuit de regionale
secretariaten wordt er mee gewerkt
aan het bereiken van de doelstellingen.
Er is een intensieve samenwerking met
Fevlado-Diversus vzw (vorming).
www.fevlado.be

VLAAMSE VERENIGING
VOOR MENSEN MET
EEN GEHOORSTOORNIS VZW
(VVMG)
De werking van VVMG is opgedeeld
naar slechthorenden, mensen die op
latere leeftijd gehoorgestoord werden
en doofgeborenen die zich al dan niet
in de horende samenleving wensen
te integreren. Ook horenden die met
doven en slechthorenden samenleven
of contacten hebben zijn welkom. De
werking richt zich op heel Vlaanderen.
De volgende diensten worden aangebo
den: informatie en vorming, begeleiding
bij allerhande moeilijkheden zoals aan
vaarding van de handicap, tinnitus, con
flicten, sociale dienstverlening; advies
voor technische hulpmiddelen, bijstand
dossiers VAPH en FOD sociale zeker
heid. Op aanvraag worden privélessen
spraakafzien gegeven.
www.vvmg.be

JONG-FEVLADO VZW
ZONIËNCLUB
Jong-Fevlado vzw overkoepelt de zes
jeugdclubs in Vlaanderen. Jong-Fevlado
behartigt en verdedigt de belangen van
de jongeren, van de aangesloten jeugd
clubs en haar leden en organiseert so
ciale, culturele en politieke activiteiten.
www.jongfevlado.com

VLAAMSE OUDERS VAN
KINDEREN MET COCHLEAIRE
INPLANT VZW (VLOK-CI)
Sinds de ontdekking van het Cochle
aire Implantaat, kortweg CI genaamd,
zijn doven en slechthorenden niet meer
enkel aangewezen op hoorapparaten,
liplezen en gebarentaal. Dit hoogtech
nologisch hoorapparaat, waarvan een
gedeelte wordt ingeplant in de schedel,
biedt heel wat perspectieven. Ervaring
heeft aan heel wat ouders duidelijk ge
maakt dat dit prachtige hulpmiddel ech
ter niet alle problemen wegneemt. Er
zijn vragen die te maken hebben met de
implantatie, de risico’s, het herstel, de
sociaal-emotionele ontwikkeling, de au
ditieve ontwikkeling, de integratie, enz.
Praten met andere ouders kan helpen;
vanuit die optiek is de vereniging VLOKCI ontstaan. Met lotgenoten ervaringen
delen, informatie verzamelen en uitwis
selen doet ouders vaak beseffen dat ze
niet alleen staan met hun problemen,
ongeacht de keuze voor al dan niet een
CI of een hoorapparaat.
www.vlok-ci.eu

De Zoniënclub is een club voor doven,
slechthorenden en horenden. De klem
toon ligt vooral op ontspanning en vrije
tijdsbesteding, maar familiale, relatio
nele en praktische problemen krijgen
ook aandacht. Door het organiseren
van ontmoetingen tussen lotgenoten
en niet-lotgenoten wordt gewerkt aan
het aanvaarden en verwerken van de
gehoorstoornis.
www.zonienclub.be

Daarnaast zijn er groepen voor mensen
met een auditief-visuele handicap, tin
nitus en hyperacusis en de ziekte van
Ménière.
MEER INFO:

www.zelfhulp.be
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nieuwe

initiatieven

nieuwe initiatieve

MENSABE VZW

TRANSGENDER
INFOPUNT
In maart vorig jaar werd het Transgender
Infopunt gelanceerd: een centrale plek
in Vlaanderen voor iedereen met vra
gen over transgenderisme. Men kan er
terecht met informatieve vragen en met
zorgvragen: rond familiale problemen,
werkgerelateerde aspecten, schoolcon
text, discriminatie en nog veel meer.
Op zoek naar een praatgroep, hulpver
lener of arts in de buurt? Raadpleeg het
online zorgaanbod of neem contact op.
Dienstverlening is gratis, ongebonden,
neutraal en desgewenst anoniem.
MEER INFO:

De Pintelaan 185, 9000 Gent
T. 0800/96.316 (gratis)
telefonische permanentie op donderdag
en vrijdag tussen 9 en 17u.
contact@transgenderinfo.be
www.transgenderinfo.be

Mensa is een internationale vereniging
voor hoogbegaafde volwassenen, die
mensen met een hoog IQ samenbrengt
op lokale, nationale en internationale
bijeenkomsten. Mensa-leden komen
uit alle lagen van de bevolking en uit
zowat iedere beroepsgroep. Er is één
voorwaarde om lid te kunnen worden:
op een gestandaardiseerde IQ-test, die
onder begeleiding wordt afgenomen,
een score halen die in de bovenste
2 percentielen zit.
Mensa wil:
-	de onderlinge contacten van
personen met een hoge algemene
intelligentie bevorderen;
-	de belangen van personen
met een hoge algemene intelligentie
behartigen;
-	de ideeën en interesses van
haar leden een ruimere ontplooiings
mogelijkheid bieden;
-	het steunen van onderzoek naar
de aard, de kenmerken en het gebruik
van intelligentie;
-	leden de mogelijkheid bieden
tot stimulerende sociale contacten.
Wat bijna alle Mensanen gemeen heb
ben, is het verlangen om contact te
maken met andere actieve ‘denkers’ –
in persoon of online – en om samen te
genieten van de meest uiteenlopende
interesses en hobby’s. MensaBe vzw
organiseert maandelijkse borrelpraatjes
in Ath, Antwerpen, Brugge, Brussel,
Gent, Heist-op-den Berg, Leuven,
Hasselt, Luik en Louvain-La-Neuve.
Er worden regelmatig voordrachten
gehouden en uitstappen georganiseerd.
MEER INFO:

info@mensa.be
www.mensa.be
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nieuwtjes
uit de

professionele sector

Gecontroleerde gezondheids
informatie en duiding bij gezondheidsberichten in de media
www.gezondheidenwetenschap.be
Naar schatting 75% van de mensen verwerft kennis over gezondheid via de media.
Naast zeer nuttige informatie over medisch-wetenschappelijk onderzoek verschijnen
er ook minder correcte commentaren en soms ronduit verkeerde adviezen. Mensen
weten vaak niet wat ze nog moeten geloven.
In opdracht van de Vlaamse Gemeenschap ontwikkelde het Centrum voor EvidenceBased Medicine (Cebam) de onafhankelijke website ‘Gezondheid en Wetenschap’.
De initiatiefnemers menen dat er nood is aan een betrouwbare en toegankelijke
informatiebron over gezondheid, gebaseerd op degelijk wetenschappelijk onderzoek
of Evidence-Based Medicine (EBM). In de rubriek ‘Gezondheidsnieuws onder de
loep’ wordt mediageniek gezondheidsnieuws tegen het licht gehouden. In de rubriek
‘Patiëntenrichtlijnen’ worden artsenrichtlijnen ontsloten voor patiënten.

www.kankermeldpunt.be
De Vlaamse Liga tegen Kanker gooit met het Kankermeldpunt een nieuw wapen
in de strijd om kankerpatiënten het recht op de beste zorg, de beste behandeling en
re-integratie te garanderen. Via dit meldpunt willen ze problemen van kankerpatiënten
tijdens of na hun behandeling detecteren, deze ervaringen bundelen en analyseren
en er een goed onderbouwd dossier mee opmaken. Zo kunnen globale structurele
oplossingen worden voorgesteld aan politici, artsen en zorgverleners, werkgevers en
verzekeraars ... De informatie wordt anoniem verwerkt.

www.e-kanker.be
De portaalsite van het Kankercentrum is een venster op de verenigingen, hospitalen en
organisaties in België die bij kanker betrokken zijn. De site is opgedeeld in vier grote
rubrieken.
1. Kankerinfo: informatie over organisaties, behandelingen, screening, opleidingen, ...
2. Kanker in Cijfers: de belangrijkste gegevens over kanker in België
3. Kankerplan: een gedetailleerd overzicht van de acties en maatregelen die opgeno
men werden in het Kankerplan van België.
4. Kankercentrum: een kort overzicht van het Kankercentrum, zijn missie en taken,
het huidige team en publicaties.

www.kankerin limburg.be
Een overzicht van zorgmogelijkheden, hulpmiddelen, infobrochures, financïele en
psychologische ondersteuning, zelfhulpgroepen en andere initiatieven in de provincie
Limburg. De informatie staat per thema gebundeld en richt zich zowel op hulpverleners
als op mensen met kanker en hun naasten.
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Werkboek gebruikers
participatie
Nothing about me, without me!
Mee mogen, willen én kunnen doen.
De afgelopen jaren is
de belangstelling voor
gebruikersparticipatie
toegenomen. Zorg- en
welzijnsvoorzieningen
willen meer werken mét
de patiënt in plaats van
enkel vóór de patiënt.
‘Mee mogen, willen en kunnen doen’.
Het blijkt de sleutel te zijn om de zorg
beter af te stemmen op de wensen en
behoeften van de gebruikers. Maar hoe
dit realiseren? Het Werkboek Gebruiker
sparticipatie biedt inspiratie!
De Provincie Oost-Vlaanderen gaf de
opdracht aan Hogeschool Gent om een
werkinstrument te ontwikkelen voor ge
bruikersparticipatie. Dit idee resulteerde
in een enthousiasmerend verhalenboek.
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Het boek start met een inleidend hoofd
stuk waarin theoretische aspecten
worden verduidelijkt. Het tweede deel
omvat een bundeling van inspirerende
good practices met handige tips voor
wie zelf een project rond gebruikerspar
ticipatie wil opstarten.
Good practice,
enkele voorbeelden
Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen
(Plazzo) en het Vlaams Patiëntenplat
form (VPP) hebben een ‘Klankbordgroep
Eerstelijn’ opgericht waarin ze patiënten
en mantelzorgers uit zelfzorgverenigin
gen samenbrengen. In deze klankbord
groep worden positieve en negatieve
ervaringen over de eerstelijnshulpverle
ning uitgewisseld. Twee patiëntenverte
genwoordigers uit deze klankbordgroep
nemen deel aan vergaderingen van de
samenwerkingsinitiatieven eerstelijn
gezondheidszorg (SEL) uit regio Gent.
Door het perspectief van de patiënt mee
te nemen in de beleidsbeslissingen van
de SEL’s wordt de kwaliteit van de eer
stelijnszorg verbeterd.

Een ander voorbeeld is de Werkgroep
Ervaringsdelen en Destigmatisering.
Dit is een project waar mensen met
een psychische kwetsbaarheid hun
levensverhaal brengen om de kennis
van de maatschappij omtrent deze
problematiek te verhogen. Op die ma
nier wil men werken aan een positieve
beeldvorming en destigmatisering.

Eigen Krachtconferenties,
burgers aan zet
Eigen Kracht-conferenties,
een methode om de ‘natuurlijke
vorm’ van bijstand opnieuw
te ontdekken en aan te boren.

Gebruikersparticipatie
gaat over ‘mee mogen, willen
en kunnen doen’.
Het blijkt de sleutel te zijn
om de zorg beter af te stemmen
op de wensen en behoeften
van de gebruikers.

Meer ‘good practices’ als
inspirerende voorbeelden?
Via www.gebruikersparticipatie.be
kun je het boek online raadplegen
of een papieren versie aanvragen
en inspirerende projecten/ideeën
omtrent gebruikersparticipatie
verspreiden.
MEER INFO:

Werkboek gebruikersparticipatie
Tinneke Moyson, Jo Frederix
www.gebruikersparticipatie.be
www.plazzo.be

Elk gezin of elke familie maakt wel eens
een moeilijke periode door. Op zo’n mo
ment kan men de hulp van familie en
vrienden goed gebruiken. Samen weet
men meer en staat men sterker. Ook als
het eigen netwerk verbroken of verbrok
keld is of lijkt, kan het inzetten van Eigen
Kracht-conferenties een methode zijn
om deze ‘natuurlijke vorm’ van bijstand
opnieuw te ontdekken en aan te boren.

Eigen Kracht-conferenties vertrekken van
de hulpvrager en zijn
netwerk en ondersteunen die bij het vergroten
van zijn kring.
Tijdens een Eigen Kracht-conferentie
maken mensen samen met familie en be
kenden een plan van aanpak. Zij worden
voor de organisatie van de conferentie
geholpen door een onafhankelijke Eigen
Krachtcoördinator. Aan de basis ligt de
overtuiging dat ieder individu, gezin of
samenlevingsvorm beschikt over een
netwerk, hoe klein ook. Bij het optreden
van medische, psychische, relationele
problemen hebben mensen de neiging
om zich te isoleren. Eigen Kracht-con
ferenties vertrekken van de hulpvrager
en zijn netwerk en ondersteunt die bij
het vergroten van zijn kring. Door het
vergroten van de kring om iemand heen,
vergroot ook het draagvlak en daarmee
de slaagkansen voor de uitvoering van
het plan. Natuurlijk kan daarbij bespro
ken worden welke extra professionele
hulp (eventueel) nodig is, maar het plan
van aanpak blijft bij de hulpvrager.

behouden van de regie over mogelijke
oplossingen. Door burgers te erkennen
in hun positie als besluitvormers worden
zij niet alleen geactiveerd, maar ontstaat
er ook de mogelijkheid tot een afge
stemde samenwerking tussen informele
en formele zorg.
Door de focus niet te leggen op de
problemen, maar op de kracht van de
familie en het sociaal netwerk wijzigt
de positie van de hulpvrager. Vermaat
schappelijking van de zorg kan pas
mogelijk worden wanneer de cliënt een
andere positie kan innemen.

De afhankelijke hulp
vrager wordt een
persoon met versterkte
mogelijkheden om
keuzes te maken.
Het boek is een leidraad bij het begrij
pen en gebruiken van deze conferenties
voor gezinnen.
De auteur Mirjam Beyers heeft de alge
mene opleiding gevolgd aan het HIG –
Hoger Instituut voor Gezinswetenschap
pen in Brussel. Vanaf 1995 tot 2012 was
zij bestuurslid en vrijwillig medewerker
van de VVOC – Vlaamse Vereniging voor
Ouders van Couveusekinderen. Sinds
2003 is ze betrokken bij de oprichting en
ontwikkeling van Eigen Krachtconferen
ties in België (EK-c). Ze is medeverant
woordelijk voor beleid en voor de oplei
ding en coaching van de onafhankelijke
Eigen Krachtcoördinatoren. EKC.be is
partner van Campus Gelbergen.
MEER INFO:

Eigen Kracht-conferenties zijn een
besluitvormingsmodel dat bepaalde
burgerrechten wil garanderen: het recht
van mensen om (opnieuw) eigenaar te
worden van hun hulpvraag en op het
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Eigen Kracht-conferenties,
burgers aan zet.
Myriam Beyers, Garant Uitgevers
Cahiers Campus Gelbergen 1, 2013
e 19,00
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‘Blij dat ik leef’
een boek voor mensen
die niet weten hoe
het is te leven met een
handicap, een boek met
levensverhalen, gedichten anekdotes.

Blij dat ik leef
Oprechte getuigenissen
van positieve vrouwen met
een handicap.
is veelkleurig, onze vereniging Persep
hone vzw is dat ook, enerzijds vanwege
de verscheidenheid in onze handicaps,
anderzijds omdat we van bij de start voor
pluralisme gekozen hebben. Wij respec
teren ieders levensbeschouwelijke visie.
We maken deel uit van een internationaal
kleurrijk netwerk. Ook twee buitenlandse
vrouwen met een handicap schreven
speciaal voor dit boek hun verhaal neer.
Achteraan stellen we onze doelstellingen
en onze werking uitgebreid voor.’

PERSEPHONE VZW
Persephone vzw – vereniging van
en voor vrouwen met een handicap
of invaliderende chronische ziekte –
publiceerde ‘Blij dat ik leef’. Dit boek
bevat levensverhalen, gedichten en
anekdotes . Negatieve emoties worden
niet verzwegen, maar de balans slaat
spontaan door naar de positieve kant.
Oprechte getuigenissen van blije vrou
wen met een handicap. Over het leven
zoals het is ... voor hen.
Uit de inleiding:
‘Wij zijn blij dat we leven. Wij, dat zijn
vrouwen met één of andere handicap.
Sommigen onder ons zijn moeilijk te
been, anderen zien slecht of hebben
epilepsie, nog anderen hebben reuma
of een stofwisselingsziekte, om er enkele
te noemen. Samen geraken we overal.
Samen hebben we ook dit boek ge
maakt. Om duidelijk te maken dat leven
met een handicap de moeite loont. Het
is veel meer dan een tranendal. Vaak
staren mensen zich blind op de beper
kingen die een handicap met zich mee
brengt. In dit boek krijgt u de realiteit
voorgeschoteld: soms is die inderdaad
zwart, maar veel vaker is ze heel kleur
rijk of is het zwart doorweven met zil
veren en gouden draden. Onze realiteit
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Helaas is (huiselijk) geweld tegen deze
vrouwen ook een onderkend pro
bleem, alsof het ondenkbaar is en dus
niet voorkomt. In 2008 gaf Persephone
daarrond een tweede boek uit: ‘Geweld
tegen vrouwen met een handicap’.
Deze nuchtere en heldere studie, ge
schreven door ervaringsdeskundigen,
wil het taboe doorbreken dat rond hui
selijk geweld tegen vrouwen met een
handicap hangt. Deze publicatie geeft
een overzicht van wat er reeds gereali
seerd is aan onderzoekswerk, preventie,
specifieke hulpverlening maar geeft ook
de nog bestaande lacunes aan. Dit boek
is een actualisatie en uitbreiding van de
brochure over dit onderwerp, uitgege
ven door Persephone vzw in 2002.
MEER INFO:

Persephone vzw
Solvijnsstraat 30, 2018 Antwerpen
info@persephonevzw.org
www.persephonevzw.org
Beide boeken zijn te verkrijgen via
de vereniging.
Enkel te verkrijgen via de vereniging.
‘Blij dat ik leef!’ e 10,00
‘Geweld tegen vrouwen met
een handicap’ e 8,00
Beide boeken e 15,00 + verzendkosten.
Ook verkrijgbaar op Daisy-CD.

Gehoord worden.
Omgaan met slechthorendheid.
Wat betekent slecht horen in het dage
lijks leven van mensen met gehoorpro
blemen? Wat betekent het voor hun om
geving? Wat gaat slechthorenden goed
af en waar lopen ze tegen aan? Hoe
leert een slechthorende baby praten?
Is het voor een slechthorende puber
leuk om naar een discotheek te gaan?
Waarom komt een sollicitatiebrief van
een slechthorende nog te vaak op de
‘Neen-stapel’ en hoe wordt er gezorgd
voor slechthorende ouderen?
Een absolute aanrader
voor ieder die te maken
heeft met gehoorproblemen of omgaat met
een slechthorende.

Informeren over
de invloed van gehoorverlies op de ‘gewone’
dagelijkse dingen.
Dit boek is bedoeld om iedereen die te
maken heeft met slechthorendheid te
informeren over de invloed van gehoor
verlies op de ‘gewone’ dingen waarmee
een mens te maken krijgt in het leven.
Gewone dingen, die voor elk mens toch
heel bijzonder en belangrijk zijn: leren
praten, naar school gaan, vrienden ma
ken, sporten, werken enzovoort.
In dit boek komt zowel de theorie als
de praktijk aan bod. Slechthorenden
leggen uit wat het betekent om een
gehoorverlies te hebben. Ze vertellen

waar ze goed in zijn en waar ze moeite
mee hebben. Ouders van slechthorende
kinderen beschrijven hoe zij hun ouder
schap beleven, hoe zij bepaalde zaken
aanpakken en wat hun kind hen mee
geeft in het leven.

Naast theoretische
informatie en ervaringsverhalen geeft de auteur
veel praktische tips
voor slechthorenden
én mensen uit hun
omgeving.
Het boek is daarom bruikbaar voor ieder
die te maken heeft met gehoorproble
men en een absolute aanrader voor
iedereen die omgaat met een slechtho
rende, van jong tot oud. Verwijzingen
naar instanties, organisaties en websites
beperken zich evenwel tot Nederland –
(contact)info van verenigingen in Vlaan
deren vindt u in de rubriek ‘Schijnwer
per’ of via onze gids online op zelfhulp.
be (trefwoord doof/slechthorend).
De auteur Annemiek Deij is psycho
loog en logopedist en werkt sinds 1995
met slechthorende kinderen en met kin
deren die spraak-taalproblemen heb
ben. Ze was acht jaar werkzaam in het
speciale onderwijs en enige tijd bij een
audiologisch centrum. Sinds 2007 is zij
als behandelcoördinator verbonden aan
behandelgroepen voor jonge kinderen.
Momenteel werkt ze bij een behandel
centrum van Koninklijke Kentalis.

MEER INFO:

Gehoord worden.
Omgaan met slechthorendheid.
Acco, 2013
e 30,00
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7 Vlaamse kranten
in aangepaste
leesvormen voor
mensen die moeilijk
of niet meer
zelfstandig de krant
kunnen lezen.

Audiokranten
www.kamelego.be

Kamelego vzw - de nieuwe naam van vzw De BrailleKrant - stelt dagelijks de 7 Vlaam
se kranten ter beschikking in aangepaste leesvormen voor de personen die de krant
moeilijk of niet meer zelfstandig kunnen lezen. Mensen met een visuele beperking of
andere leesbeperking kunnen vanaf nu elke ochtend naar hun favoriete krant luiste
ren. Met een abonnement kan dit via www.anderslezen.be of met een DAISY-speler;
lezen via een tablet of smartphone kan ook. De
audiokrant is zo opgebouwd dat men makkelijk
van de ene rubriek naar de andere gaat. Een gra
tis demo-exemplaar of een gratis testweek kan
aangevraagd worden.

MEER INFO:

Kamelego
T. 02/467.27.66
info@kamelego.be
www.kamelego.be

Autisme in bolletjes
Tips voor hulpverlening
aan begaafde volwassenen met ASS.

MEER INFO:

Autisme in bolletjes.
Acco, 2013
€ e 22,00
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Deze gids is geschreven vanuit de bege
leidingspraktijk van (hoog)begaafde vol
wassenen met een autismespectrum
stoornis (ASS). Het boek bevat concrete
tips en praktische voorbeelden voor een
beter begrip en communicatie tussen
hulpverleners en mensen met ASS.
In schema’s, soms zo eenvoudig als
bolletjes, wordt een complexe realiteit

als de van het brein eenvoudig en hel
der toegelicht. De informatieverwerking
van een ‘neurobrein’ (doorgaans dat
van de doorsnee hulpverlener) en dat
van een‘autibrein’ verschilt en dit is be
palend voor de begeleiding. Deze tips
willen nodeloze misverstanden helpen
vermijden, zowel bij de hulpverlener als
bij de persoon met ASS.
Auteur Peggy Royackers
is orthopedagoog en werkt sedert 1999
op het Consultatiebureau voor Arbeid
en Zorg in Leuven.

Binge eating

Wanneer eten je leven
beheerst.
Cindy De Wilde kampt al de helft van
haar leven met een eetbuistoornis. Ze
ging winkelen met het oog op de eet
aanval die later op de dag zou komen,
en bij zo’n aanval at ze obsessief al
les zo vlug mogelijk op. Ze volgde alle
mogelijke diëten en therapieën, maar
eten bleef haar leven beheersen en haar
overgewicht werd levensbedreigend.

Cindy’s dagboek
aantekeningen bieden
een inkijk in de wereld
van eetstoornissen.

In 2004 hoorde ze voor het eerst over
Binge Eating Disorder (BED), een eet
stoornis waarbij eetbuien niet worden
gecompenseerd door braken, laxeren of
overmatig sporten. Ze liet zich opnemen
in het Centrum voor Eetstoornissen in
het UZ Gent. Twee jaar later besloot ze
een maagverkleining te laten uitvoeren,
als laatste redmiddel.
Haarscherp analyseert Cindy met haar
dagboekaantekeningen welke gebeur
tenissen in haar leven aan de basis lig
gen van haar ziekte. Ze stelt kritische
vragen bij de gangbare therapieën. Het
boek bevat ook bijdragen van experts
ter zake met tips en aanbevelingen over
het ondersteunen van mensen met BED.

‘Binge Eating’ schetst
een beeld, eerlijk en
confronterend, van het
moeilijke leven met
Binge Eating Disorder.

Cindy De Wilde
is Master in de Pedagogische
Wetenschappen (Universiteit Gent),
en volgde een opleiding tot professio
nele coach. Momenteel coördineert ze
de Vrijwilligersschool bij de Vlaamse
Liga tegen Kanker.
Daniel Billiet
is bekend als auteur van jeugdpoëzie,
en als mede-oprichter van de Poëzie
krant en het Poëziecentrum,
Billiet was jarenlang poëzierecensent
voor Knack, hij is de vader van Cindy.

Met medewerking van:
- prof. dr. Yves Van Nieuwenhove;
- prof. dr. Myriam Vervaet;
- dr. Johan Vanderlinden.

MEER INFO:

Informatieverwerking
van een ‘neurobrein’ en
van een‘autibrein’ verschilt.
Dit is ook bepalend
in begeleiding.
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Binge eating.
Wanneer eten je leven beheerst.
Manteau, 2014
e 19,99
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Ups & Downs
Zelfzorggids bij
manisch-depressieve of
bipolaire stoornis.
Een geïnformeerd
patiënt kan zijn herstel
immers beter opvolgen
en daardoor een meer
actieve rol spelen.
Dit handig boekje bundelt essentiële
informatie over de manisch depressieve
stoornis en de chronische depressie.
De zelfhulporganisatie Ups & Downs
wil hiermee patiënten en familieleden
ondersteunen bij het verwerkingspro
ces en het herstel. Een geïnformeerd
patiënt kan zijn herstel immers beter op
volgen en een meer actieve rol spelen.
Het bijwerken en actualiseren van dit
boekje gebeurde met de steun van de
Koning Boudewijnstichting en in samen
werking met een groep onafhankelijke
psychiaters.

Brein bedriegt

MEER INFO:

Autisme en normale tot hoge begaafdheid
Herziene editie 2013.
Een boek over het Aspergersyndroom zonder het woord ‘Asperger’ in de titel:
het was een doordachte maar gewaagde keuze in 1998. Desondanks werd ‘Brein be
driegt’ een bestseller onder de autismeboeken en betekende het voor veel mensen
een eerste moment van herkenning en zelfs de uitweg uit een jarenlange zoektocht
naar een diagnose. Sindsdien zijn er heel wat nieuwe inzichten in het autisme bij
mensen met een normale of hoge intelligentie. Naast de toenmalige hardnekkige
zijn er ook nieuwe misverstanden ontstaan. In deze herziene editie herleest Peter
Vermeulen het oorspronkelijke boek en biedt hij nieuwe inzichten over diagnostiek en
begeleiding. De inhoud is nieuw, de stijl dezelfde als toen.
Auteur Peter Vermeulen is pedagoog en
werkt als autismedeskundige bij Autisme Centraal.
Bij Acco & Epo verscheen eerder:
-	Autisme als contextblindheid (2009);
-	Autisme en normale begaafdheid in het onderwijs (2010);
-	Relaties@autisme.kom (2011).
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MEER INFO:

Brein bedriegt.
Peter Vermeulen
Acco, 2013
e 19,95

Ups & Downs, Zelfzorggids voor
patiënten en familieleden
Nieuwe herziene uitgave 2011.
download brochure:
www.upsendowns.be (publicaties)
bestellen (mits betaling portkosten):
contact@upsendowns.be

het eens op

surf
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www.

ikhebreuma.be
In België wordt één op vijf inwoners ge
confronteerd met reuma - ook kinderen.
Zij kampen met pijn en beperkingen in
hun bewegingen. Toch is dat niet altijd
hun grootste zorg; het onbegrip van hun
omgeving vaak wel.
Reuma is iets voor oude
mensen, toch? Gevoe
lens van onmacht, pijn
en hulpeloosheid zijn
ouders en reumakin
deren niet vreemd. De
ziekte gaat gepaard met
pijn, vermoeidheid en
beperkingen. Door het
wisselende verloop is het moeilijk in te
schatten wanneer je kind een goede of
een slechte dag zal hebben. Kinderen
kunnen aan vriendjes moeilijk uitgelegd
krijgen wat het betekent om reuma te
hebben. Leerkrachten vinden niet altijd
de goede woorden om aan de klas uit
te leggen waarom hun vriendje extra
zorgen nodig heeft en begrijpen kin
derreuma soms niet helemaal. Om aan
deze noden tegemoet te komen, lan
ceert ReumaNet vzw deze website, met
informatie op maat van kinderen, jonge
ren en ouders. Een link met een speciale
Facebookpagina maakt het geheel mee
met de tijd. Jongeren en ouders hebben
de kans om te bloggen, kinderen kun
nen tekeningen en ervaringen delen.

www.

donorfamilies.be
vzw Donorfamilies is een nieuw onder
steunend netwerk voor zowel families
die kinderen kregen met de hulp van
een sperma-, eicel-, embryodonor als
voor koppels die een behandeling met
donorgameten volgen of hier nog over
nadenken. De eerste behandelingen met
donorsperma dateren reeds van midden
jaren ’40 - begin jaren ’50. De eerste Bel
gische donorkinderen via eiceldonatie
werden eind jaren ’80 - begin jaren ’90
geboren. Nu is er dus ook de geboorte
van de eerste Belgische oudervereni
ging voor donorfamilies en wensouders.
Op de website vindt men ervaringen met
en informatie over donorbehandelingen,
afgestemd op de Belgische wetgeving.
Ook specialisten werkzaam in fertili
teitsklinieken, counselors, psychothe
rapeuten, maatschappelijk assistenten,
leerkrachten en zoveel anderen die in
contact komen met donorfamilies wor
den uitgenodigd om zichzelf en betrok
kenen verder te informeren over deze
behandelingsmogelijkheid en de weg te
vinden naar het aanbod van de ouder
vereniging. Geïnteresseerden kunnen
zich via de site registreren of een mailtje
sturen naar info@donorfamilies.be
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Gezocht:
jouw foto of
getuigenis voor
onze nieuwe
website !
We mikken op een
gebruiksvriendelijke
en toegankelijke
webstek die de drempel
naar lotgenotencontact
verlaagt.

Momenteel werken we achter de scher
men ijverig aan een nieuwe website van
Trefpunt Zelfhulp. Op het vernieuwde
www.zelfhulp.be stellen we de gebruiker
centraal.
We mikken op een gebruiksvriendelijke
en toegankelijke webstek die de drem
pel naar lotgenotencontact verlaagt.
Beschik jij over leuk fotomateriaal van
een activiteit of evenement van je groep?
Wil je graag delen wat je zelfhulpgroep
voor jou betekent?
Of wie weet, heb je een goede ervaring
met Trefpunt Zelfhulp waarover je graag
vertelt?

Heb je tips nodig over
het doormailen van beelden,
vraag het ons dan gerust.
Je persoonsgegevens worden
enkel met jouw toelating
online gepubliceerd.

Stuur je beelden en/of
getuigenis snel naar:
my.pham@soc.kuleuven.be
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