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Leiding geven

Over leidinggeven is al ontzettend veel 
gedacht en geschreven, vooral in de 
context van de bedrijfswereld. Niet ab-
normaal, want het succes van een be-
drijf, onderneming of organisatie staat 
of valt vaak met de eigenschappen, de 
talenten en de vaardigheden van de lei-
dinggevenden. 

De koers en dus ook het programma 
van een organisatie of vereniging berust 
meestal in de handen en het hoofd van 
mannen of vrouwen met inzicht en visie,  
de ‘kapiteins’ van het schip; de leiders 
van het team. Waarop berust goed lei-
derschap? Bezitten deze personen een 
lijst van eigenschappen, een bundeling 
van talenten en vaardigheden waardoor 
ze bepaalde gedragingen vertonen en 
daardoor beter dan anderen in staat zijn 
hun doelen te bereiken? Of is effectief 
leiderschap eerder een proces waarbij 
men gebruikt maakt van bronnen en 
technieken om anderen warm te maken 
voor een project en hen zo ver te krijgen 
dat ze activiteiten ontwikkelen om een 
doel te bereiken?
In de vakliteratuur is men het er niet al-
tijd over eens. 

Sommige bronnen  
hebben het over  
‘personalisten’,  
men gaat ervan uit dat 
leiderschapseffectiviteit 
bepaald wordt door  
de persoonlijkheid van 
de leidinggevende. 

Anderen beweren  
dat de situatie bepaalt 
of iemand een goed  
leider is, de zogenaam
de ‘situationisten’. 

Een brandweercommandant kan bij-
voorbeeld een heel effectieve leider zijn 
in acute noodsituaties, maar een com-
plete ramp op relationeel of emotioneel 
gebied. 

De realiteit ligt, zoals vaak, in het mid-
den. Leiderschap in een democratische 
setting is immers geen éénmanszaak: 
een leider heeft medewerkers nodig en 
activiteiten vinden plaats in een bepaal-
de context.

De leiders in
zelfhulpgroepen

Zelfhulpgroepen vormen een wereld 
apart, maar toch is goed leiderschap 
ook bij hen van doorslaggevend belang. 
De inzet en het engagement bij deze 
groepen is bijzonder hoog, de ervarings-
deskundigheid eveneens, de technische 
know how soms wat minder.

Leidinggevenden van zelfhulpgroepen 
vervullen die taak meestal op vrijwillige 
basis. Zij zijn in eerste instantie mensen 
die een ziekte, een handicap of een an-
der ernstig probleem zelf aan den lijve 
ondervinden of ondervonden hebben. 
Lotgenoten die een leidinggevende rol 
spelen in zelfhulpgroepen zijn ‘stabiele’ 
mensen en weten meestal hoe ze op 
een constructieve manier met een/hun 
probleemsituatie moeten omgaan. Door 
hun gedrevenheid, enthousiasme en 
optimisme inspireren ze anderen die de 
hele weg nog te gaan hebben. Een goe-
de (gespreks)leider stelt die ander cen-
traal, luistert, toont belangstelling, stelt 
bijkomende vragen en zoekt met gezond 
verstand mee naar een oplossing. Door 
hun positieve en vooral constructieve 
benadering van de problematiek zijn 
dit vaak mensen waar anderen zich aan 
optrekken. Door jarenlange persoonlijke 
ervaring maar ook door hun positie en 
functie in de zelfhulpgroep hebben ze 
een brede achtergrond, weten wat werkt 
en staan achter de boodschap dat pro-

blemen kunnen worden aangepakt en/of 
opgelost. 
Vaak hebben zij de groep zelf opgericht 
en hebben ze een goed idee van wat ze 
willen bereiken met hun vereniging. Lot-
genotencontact en informatie zijn bijna 
altijd de belangrijkste drijfveren. Soms is 
de leidinggevende iemand die de fakkel 
van iemand anders overneemt. Het ge-
beurt ook dat mensen geleidelijk in een 
leiderspositie worden ‘geduwd’. 

Wat maakt nu dat zij ervoor gaan en 
er ook blijven staan of wat maakt dat 
zij voor die functie gevraagd worden? 
Sommigen hebben het gewoon in zich. 
Ze zien waar de uitdagingen liggen 
of waar het schoentje wringt. Ze doen 
voorstellen, overleggen met anderen en 
krijgen de status van ‘leidinggevende’ 
voor ze het zelf beseffen. 

In zelfhulpgroepen  
is er een toenemende 
trend naar ‘gedeeld  
leiderschap’, zeker in 
kleinere groepen. 
We spreken eerder van 
‘zelfsturende teams’ 
dan van leiders,  
ieders stem weegt  
even zwaar.
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Relatiegericht,
taakgericht

Goed leiderschap  
in een zelfhulpgroep is 
vooral ‘relatiegericht’ 
met oog en oor voor  
de individuele mens én 
voor de noden en  
wensen van de groep. 

Leiderschap staat of valt met het verkrij-
gen van de medewerking van anderen, 
goed luisteren en de anderen/de groep 
boven zichzelf plaatsen. Bovendien is 
deelname en inzet een vrijwillig engage-
ment, motivatie en betrokkenheid is dus 
een belangrijke motor. 

Zich goed voelen met elkaar en in de 
groep is belangrijk. Maar efficiënt sa-
menwerken is dat ook. Men wil samen 
aan iets werken, ergens voor gaan, een 
doel realiseren.  

Een goed leider is  
niet enkel relatiegericht, 
maar ook taakgericht, 
met oog en oor  
voor wat de groep wil 
realiseren. 

Dit vergt inzicht in de capaciteiten en 
mogelijkheden van de medewerkers, 
wat kan en wat is te hoog gegrepen. 
Positieve en constructieve feedback zijn 
daarbij de tools om de medewerkers te 
motiveren en de groep eventueel bij te 
sturen. 

Dit is niet altijd even gemakkelijk of voor 
de hand liggend, vorming en ondersteu-
ning voor de (bege)leiders zelf is geen 
luxe. Dit najaar plant het Trefpunt een 
vormingsdag speciaal voor hen.
 

Vorming  
leiderschap  
en zelfhulp-
groepen

Het Trefpunt organiseert dit najaar een 
vormingsdag rond het thema ‘leider-
schap’ op maat van zelfhulpgroepen.  

DEZE VORMING BELICHT  
VRAGEN ALS: 

- Wie zijn de leidinggevenden  
in zelfhulpgroepen? 

- Wat drijft hen? 
- Wat zijn hun taken en  

verantwoordelijkheden? 
- Is goed leiderschap  

een eigenschap, een proces of  
een stijl, een talent of een métier? 

- Welke valkuilen kunnen/moeten  
vermeden worden en hoe zit het  
met de opvolging? 

> DO’S & DONT’S
> BEKNOPTE THEORIE
> PRAKTIJKVOORBEELDEN
> TIPS & TRICKS

MEER INFO:
Zie volgende Trefpuntkrant.

Persoonlijk &
vaardig

Ieder mens heeft een persoonlijke ma-
nier van zijn en (re)ageren. Doe-mensen 
zien snel wat er in een (zelfhulp)groep 
kan en moet gedaan worden en hebben 
meteen al een idee op welke manier dit 
het meest efficiënt kan gebeuren. Denk-
mensen willen alles eerst bespreken, 
overleggen en afwegen met het hele 
bestuur alvorens te beslissen. Nog an-
deren improviseren het liefst in onderling 
overleg. 

Ook talenten en vaardigheden spelen 
een rol. Die heb je deels in je. Toch zijn 
er methoden en technieken die kunnen 
helpen om aangeboren vaardigheden 
te optimaliseren. Goed leiderschap is 
immers een complex gegeven: het re-
sultaat van eigenschappen en talenten, 
maar ook van weten en kunnen. Men 
kan bijvoorbeeld heel taalvaardig zijn, 
maar toch moeite hebben om een dis-
cussie te begeleiden. Men kan goed 
luisteren, maar moeite hebben met het 
samenvatten of conclusies trekken. Men 
kan heel begaan zijn met mensen, maar 
moeite hebben met het formuleren van 
advies. 
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Syndroom 
van Tourette
Tourette.  
Is dit schelden, vloeken, 
het gebruik van schut
tingstaal, het maken van 
geluiden, ongecontro
leerde bewegingen  
en tics? Of is er meer?  

Wat knettert er in het hoofd van een 
Touretter? Door welke demonen wordt 
hij gepijnigd en in de watten gelegd? 
Waarom zijn de zintuigen zodanig ont-
wikkeld dat ze zowel een hemel als een 
hel kunnen zijn? 

Het verhaal van Dries

Dries is acht jaar oud. 
Hij knippert steeds met de ogen, schudt 
met het hoofd en schraapt voortdurend 
zijn keel. Soms stottert hij een beetje. De 
kinderen van de klas pesten hem met 
zijn tics. Hij is vaak verstrooid en ook veel 
te impulsief. Zijn handschrift is ronduit 
slecht, zijn werk slordig. 
Dries is intelligent maar presteert zeer 
wisselvallig. Hij werkt traag, want hij 
moet tijdens het lezen of schrijven 
steeds dwangmatig de klinkers tellen. 
Dit durft hij aan niemand vertellen. Op 
school krijgt hij steevast straf, maar het 
helpt niet. 
Dries voelt zich onbegrepen en ongeluk-
kig, maar vooral heel angstig omdat hij 
geen controle heeft over zijn lichaam en 
stem, zelfs niet over zijn gedachten. Hij 
voelt zich dom en gek. Hij probeert uit 
alle macht zijn tics tegen te houden of 

te verbergen maar dan kan hij niet meer 
opletten. Hij schaamt zich vreselijk. Ook 
thuis is men steeds boos op hem. Hij 
zegt voortdurend: ‘ik kan er niets aan 
doen’, maar niemand gelooft hem. Door 
al deze frustraties kan het gebeuren dat 
Dries voor een geringe aanleiding een 
woedeaanval krijgt of hopeloos begint 
te wenen. Soms zegt hij dat hij dood wil 
zijn. Toch is hij in wezen een vrolijk, intel-
ligent en lief kind. 
Maar Dries heeft het Tourette syndroom 
en niemand weet het. Het spreekt voor 
zich dat Dries dringend hulp nodig heeft. 

Tourette syndroom (TS), 
vroeger beschouwd  
als een zeldzame neuro
logische stoornis,  
blijkt volgens recent 
wetenschappelijk onder
zoek voor te komen bij 
2/100 personen. 

Toch blijft TS een (te) vaak gemiste di-
agnose, o.a. omdat de symptomen erg 
variëren, verward worden met andere 
aandoeningen of geïnterpreteerd wor-
den als uitingen van een gedrags- of 
emotionele stoornis.
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Volwassenen, jongeren, 
kinderen met TS,  
hun familie en andere 
belanghebbenden  
blijven na het stellen van 
de diagnose met heel 
veel vragen achter.  

VLAAMSE VERENIGING 
GILLES DE LA TOURETTE

Deze zelfhulpgroep komt volwassenen, 
jongeren en kinderen met TS tegemoet 
door informatie, opvang en ondersteu-
ning te verlenen. Dit gebeurt door het 
verspreiden van documentatie, door 
het aanbieden van lotgenotencontact, 
informatie- en studiedagen, door het 
verstrekken van advies met betrekking 
tot school, werk en vrije tijd en door 
het doorverwijzen en samenwerken 
met professionele hulpverleners. Ook 
iedereen die informatie over Tourette 
wil is welkom - van nieuwe publicaties 
tot de recentste inzichten in oorzaak en 
behandeling van TS. Verder zijn er ook 
folders, brochures, boeken en dvd’s be-
schikbaar voor leerkrachten, hulpverle-
ners, ouders en jongeren. De vereniging 
heeft een open Facebookpagina en een 
besloten Facebookgroep enkel voor 
leden. Meter van de vereniging is Evi 
Hanssen; Bert Gabriëls is peter. Dit jaar 
viert de Vlaamse Vereniging Gilles de la 
Tourette haar 20-jarig bestaan.

MEER INFO:
vzw Vlaamse Vereniging 
Gilles de la Tourette
Jozef Nauwelaertsstraat 7
2110 Wijnegem
T. 03/354 36 69 (weekdagen 13 -17u)
info@tourette.be
www.tourette.be
www.facebook.com/tourette.be
open Facebookpag.
www.facebook.com/groups/tourette
verenigingvl - Facebookpag. voor leden
@TouretteBelgie - Twitter

TOURETTE  
AWARENESS DAYS

7 juni ll was de tweede Europese Tou-
rette Awareness Day. Deze jaarlijkse dag 
heeft de bedoeling om Tourette beken-
der te maken en vooroordelen de wereld 
uit te helpen met verschillende acties in 
verschillende landen. Zo organiseerde 
de Vlaamse Vereniging een grote bij-
eenkomst voor leden in aanwezigheid 
van artsen van hun medische advies-
raad, gevolgd door de opvoering van 
de theatermonoloog Tourette. De mo-
noloog werd geschreven door auteur 
Dirk Biddeloo, die zelf Tourette heeft en 
gespeeld door Martin van Maris, een ac-
teur met Tourette. 

Een voorstelling aanvragen kan via de 
website. Iktic liet T-shirts ontwerpen en 
hield een ludieke actie in Antwerpen.

MEER INFO:
Info en boekingen:
www.theatermaretak.be

IKTIC.BE

Deze jonge community wil het syn-
droom van Gilles de la Tourette op een 
positieve en creatieve manier bekend 
maken via een dynamische website en 
nieuwe media. 

Doel: mensen inspireren 
én in beweging krijgen 
zodat personen met TS 
hun netwerk kunnen  
vergroten en hun  
levenskwaliteit verbetert.

 Iktic.be biedt een communicatieplatform 
via Facebook en Twitter, organiseerde 
een eerste weekend voor jongeren en 
onderneemt maatschappelijke actie 
voor een beter inzicht in deze neuro-
psychiatrische aandoening. De ultieme 
droom is een samenleving die openstaat 
voor alle facetten van het syndroom van 
Gilles de la Tourette waar diversiteit als 
een meerwaarde wordt ervaren.

Een vraag over TS? Heb je zelf een er-
varing die je wilt delen? Suggestie? 
Voorstel? Contacteer Iktic.be via het 
formulier op de website, via facebook.
com/iktic.be of twitter.com/iktic. Meer 
nood om een babbel te doen met lot-
genoten in een gesloten groep? Dat kan 
op facebook.com/groups/tourettersbe-
comefriends.

Meer info :
Iktic.be
facebook.com/iktic.be – open pagina
facebook.com/groups/touretters
become friends – gesloten pagina

Theatermonoloog Tourette,  
een monoloog van iemand die met 
zijn kwelduiveltje een haat/liefde  
verhouding heeft. 
Geschreven door auteur Dirk Bidde-
loo, die zelf Tourette heeft.
Gespeeld door Martin van Maris,  
een acteur met Tourette.
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Josée kan erover meespreken. Ze be-
gon ruim 20 jaar geleden te sukkelen 
met haar gezondheid. Na veelvuldige 
doktersbezoeken, ontelbare verschil-
lende medicatie en evenveel therapieën 
werd ruim 10 jaar later vastgesteld dat 
ze aan IC leed. De aandoening was in-
tussen zo ver gevorderd dat haar blaas 
moest worden vervangen. Nu leidt ze 
weer een leefbaar leven, weliswaar met 
een aantal ongemakken en beperkin-
gen, maar bovenal pijnvrij. Samen met 
enkele lotgenoten hield deze gewezen 
verpleegster tien jaar geleden de Belgi-
sche Interstitiële Cystitis Patiëntenver-
eniging boven de doopvont. 

Een van de kenmerken 
van interstitiële cystitis  
is de lange tijd die men 
erover doet om de juiste 
diagnose te stellen. 

‘Ik was 37 jaar toen ik liesproblemen 
kreeg. In 1990 werd mijn baarmoeder 
verwijderd en de blaas opgetrokken. 
Eén van mijn bevallingen gebeurde met 
de verlostang en dat zou de aanleiding 
van de ellende geweest zijn. Alles ging 
goed maar een kleine 5 jaar later kreeg 
ik plasproblemen. Ik moest niet frequent 
naar het toilet maar ik had wel iedere 
keer pijn, ook in mijn lies. Ik kwam bij 
een uroloog terecht die mij doorverwees 
naar Leuven. Na twee jaar onderzoeken, 
onder meer met magneetscans, bleek 
ik een overactieve blaas te hebben. In 
1998 heeft men een neurostimulator 
aangebracht om de plasproblemen te 
verhelpen en de pijn te verzachten. 

Zo’n 4 jaar, gelukkig voor mij heel wat 
langer dan gebruikelijk, was die neuro-
stimulator voor mij een oplossing. Maar 
plots was het volledig gedaan. Ik moest 
gemiddeld tien keer per nacht opstaan 

Blaaspijnsyndroom  
of Interstitële Cystitis (IC)  
is een chronische  
aandoening van  
de urineblaas met  
vaak erg invaliderende  
symptomen.  
Het lijkt een blaas
ontsteking, maar anti
biotica helpen niet.

Het is een blaasziekte die vooral bij 
vrouwen voorkomt (90%). Ongeveer 
10% van de IC-patiënten zijn mannen 
waarbij vaak ten onrechte de diagnose 
niet-bacteriële prostatitis is gesteld. IC 
wordt ook bij kinderen gevonden. Soms 
komen de klachten spontaan zonder 
herkenbare aanleiding. Soms beginnen 
ze na een operatie, vooral na een ope-
ratie aan de baarmoeder of een andere 
gynaecologische ingreep of na een ern-
stige bacteriële infectie van de blaas. 

De diagnose kan alleen door de uroloog 
na blaasonderzoek worden gesteld. Er 
is tot op heden geen mogelijkheid om 
de ziekte te genezen en de behande-
ling is zeer individueel. Er is helaas geen 
medicijn dat even effectief is bij alle IC-
patiënten. Een middel dat goed werkt bij 
de één heeft soms geen enkel effect bij 
de ander. Werken, reizen en uitgaan kan 
door de continue aandrang aanzienlijk 
belemmerd worden en steeds beheerst 
door de vraag ‘waar is het volgende toi-
let?’. Deze situatie maakt de IC-patiënt 
onzeker en depressief en soms angstig 
om buitenshuis te gaan. Men moet de 
sociale gevolgen van IC dan ook niet on-
derschatten.

Blaaspijn-
syndroom
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Tijdens haar ziekte had Josée behoefte 
aan lotgenotencontact maar in België 
bestond er geen patiëntenvereniging. 
Ze werd lid in Nederland. 

‘Hoewel de ziekte al langer bekend is, 
werd er nooit veel mee gedaan. Men 
weet niet wat de oorzaak is. Men linkt 
het aan stress, maar er is geen duide-
lijk standpunt. De professoren zijn het 
onderling niet altijd eens, noch over de 
oorzaak, noch over de behandeling. De 
laatste jaren is IC wel in een stroomver-
snelling gekomen. Op een bijeenkomst 
van professor Wyndaele heb ik mij kan-
didaat gesteld om een zelfhulpgroep 
op te richten. In 2005 werd samen met 
enkele gelijkgestemden de Interstiti-
ele Cystitis Patiëntenvereniging België 
(ICPB) opgericht waarvan ik voorzitster 
ben. Op enkele maanden tijd mochten 
wij al een dertigtal leden begroeten.’`

De sociale gevolgen  
van IC zijn niet te onder
schatten. IC maakt de 
patiënt onzeker, depres
sief, soms angstig om  
buitenshuis te gaan. 

INTERSTITIËLE CYSTITIS  
PATIËNTENVERENIGING BELGIË 

De ICPB behartigt de belangen van 
mensen met IC in de breedste zin van 
het woord. Zij tracht dit doel onder meer 
te bereiken door informatievoorziening 
over deze aandoening aan patiënten en 
hulpverleners, het stimuleren van we-
tenschappelijk onderzoek naar de ziekte 
en behandelingsvormen. Daarnaast is 
lotgenotencontact erg belangrijk. Door 
middel van telefonische opvang kun-
nen medepatiënten rekenen op steun en 
een luisterend oor. Leden en steunende 
leden ontvangen twee keer per jaar een 
ledenblad, waardoor zij op de hoogte 
blijven van nieuwe ontwikkelingen op 
het gebied van IC en advies krijgen in 
verband met het leven met IC. 

Jaarlijks komen de lotgenoten en geïn-
teresseerden samen op verschillende 
locaties. De viering van het tienjarig be-
staan is voor deze vereniging reeds een 
hele stap; de komende jaren vormen 
een ware uitdaging om de informatie-
verstrekking en de vereniging met de 
weinig beschikbare financiële middelen 
te blijven uit bouwen. 

MEER INFO:
ICPB secretariaat
P. Benoitstraat 49, 1800 Vilvoorde
T. 0476/57 66 85
info@icpb.be
www.icpb.be

om enkele druppels te plassen. Niet al-
leen mijn slaapritme werd grondig ver-
stoord maar ik doorstond bij iedere plas-
beurt ook helse pijnen. Eens mijn blaas 
leeg was, had ik ontzettende pijn. Zo heb 
ik ongeveer zes maanden geleefd’

Een ‘wenende’ blaas
Haar levenskwaliteit en die van haar ge-
zin kregen een flinke deuk. Ze sliep niet, 
durfde overdag nergens heen want ze 
moest om de haverklap plassen. Bo-
vendien waren er altijd die hevige pijnen. 
Weer volgden nieuwe onderzoeken. De 
diagnose IC werd gesteld. 
‘Mijn hele leven stond in het teken van 
die IC. Je slaapt niet meer, je gaat niet 
meer weg, je krijgt strubbelingen in je 
huishouden. Het is ook moeilijk voor de 
partner en als je geen goede relatie of 
geen begripvolle partner hebt, is het be-
grijpelijk dat sommige huishoudens er-
aan ten onder gaan.’

Blaasvervanging en sonderen
Om Josée van de pijn te verlossen bleef 
er maar één remedie over: een blaasver-
vanging. Tijdens die operatie zouden de 
dokters uitmaken of ze nog zou kunnen 
plassen via de normale weg of met een 
stoma. Omdat Josées sluitspier nog in-
tact was, werd het de eerste oplossing. 
Sindsdien moet ze zich sonderen. 
‘En dat is even wennen, het praktische is 
moeilijk want je moet altijd sondes mee-
nemen en glijmiddel. Bovendien is het 
sondagemateriaal duur. Het wordt wel 
volledig terugbetaald. Ik heb 350 sondes 
per maand nodig want overdag moet ik 
me om de 2 uur sonderen (8 à 10/dag).’

Behoefte aan lotgenotencontact
Toch leidt Josée momenteel een beter 
leven dan voorheen. 
‘De IC is er nog want er is nog een stuk 
blaas. IC is een immuunziekte en dat 
gaat niet weg. Ik hoop dat het stabiel 
blijft want als het weer herbegint weet je 
niet waar je aan toe bent. Maar de pijn 
is helemaal weg. Het enige probleem 
is dat mijn darmstelsel niet meer func-
tioneert zoals het hoort. Er is een stuk 
dunne darm weg, het stuk dat de gal-
sappen tot het laatste verteert. De ene 
dag heb ik obstipatie en de andere dag 
diarree maar het weegt niet op tegen de 
pijn die ik tevoren had. Ik moet wel zien 
wat ik eet want aangepast eten is heel 
belangrijk voor het wel functioneren van 
de blaas.’
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De wetgeving over 
patiëntenrechten, pallia
tieve zorg en euthanasie 
biedt vandaag heel wat 
mogelijkheden bij  
beslissingen rond het 
levenseinde.  
Jammer genoeg blijven 
er ook vragen, twijfels 
en onduidelijkheden 
bestaan. Daarmee kan 
men nu ook terecht bij 
het vzw LEIFpunt in 
Gent, vzw VONKEL. 

vzw LEIF (LevensEinde InformatieForum) 
is een open, pluralistisch initiatief van 
mensen en verenigingen die streven 
naar een waardig levenseinde voor ie-
dereen, waarbij respect voor de wil van 
de persoon voorop staat. 

Het LEIF-punt in Gent, vzw Vonkel, be-
staat intussen 5 jaar. In het Vonkelhuis 
is iedereen welkom met vragen rond het 
levenseinde of gedachten aan zelfdo-
ding. Goed opgeleide vrijwilligers luiste-
ren onbevooroordeeld, geven informatie 
en documentatie of verwijzen door en 
gaan op verzoek ook op huisbezoek. 

Eén van de beslissingen die men kan ne-
men bij uitzichtloos fysiek of psychisch 
lijden is euthanasie: een arts beëindigt 
het leven van een patiënt op uitdrukke-
lijk verzoek van de patiënt zelf. De pa-
tiënt moet aan een aantal voorwaarden 
voldoen en de arts volgt een wettelijk 
voorziene procedure.

ONTMOETINGSGROEP 
VONKELHUIS 
VOOR NABESTAANDEN EN 
METGEZELLEN 
IN HET EUTHANASIEPROCES

Uit getuigenissen bleek dat het vaak 
moeilijk is om als naastbestaande mee 
te gaan in het euthanasieproces, of ach-
ter te blijven na de euthanasie. Passend 
bij haar doelstelling biedt vzw Vonkel 
nu ook aan deze mensen de kans om 
ervaringen met deze  beslissing en ge-
beurtenis te delen. De nadruk ligt op 

ontmoeting: met anderen samen zijn, 
luisteren naar elkaars verhaal, respect-
vol en onbevooroordeeld. Het is geen 
therapiegroep. De groep heeft een open 
karakter, er kunnen steeds nieuwe men-
sen in- en uitstromen.

Geïnteresseerden kunnen zich via Von-
kel aanmelden, er is steeds een tele-
fonisch voorgesprek met één van de 
4 begeleiders om vraag en aanbod op 
elkaar af te stemmen. De groep is ge-
start in januari 2014 en loopt met een 
maandelijkse frequentie, uitgezonderd 
in juli en augustus. Samenkomsten op 
woensdagavond in het Vonkelhuis van 
19.30 tot 21.30 uur; de bijeenkomsten 
zijn gratis.

MEER INFO:
Vonkel vzw
Zwijnaardsesteenweg 26A, 9000 Gent
T. 09/330.40.51
welkom@vonkeleenluisterendhuis.be
www.vonkeleenluisterendhuis.be
www.leif.be

vzw VONKEL  
bij vragen omtrent  
het levenseinde 

vzw VONKEL
HAZO vzw

Nieuwe groep
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Je hebt een bloeiende zaak. 
En dan: een ongeval, een chronische 
ziekte. Gevolg: Blijvende lichamelijke 
beperkingen. 

Wat nu? 
Je productiviteit en persoonlijk rende-
ment zijn fors gedaald; je kunt veel han-
delingen niet meer zelf uitvoeren; je bent 
vlug vermoeid en alles neemt meer tijd 
in beslag… 

Dient er gestopt te worden? 
Zijn er zaakvoerders met gelijkaardige 
mogelijkheden die toch verder werken? 
Waar kan ik deze ontmoeten? Bestaan 
er overheidsmaatregelen die de beper-
kingen helpen ondervangen? Waar kan 
ik informatie en ondersteuning vinden?

Artikel 27 van het VN-verdrag,  
dat door België goedgekeurd werd, 
vermeldt dat de lidstaten  
passende maatregelen dienen  
te treffen opdat personen met  
een handicap een eigen bedrijf  
kunnen uitbouwen.

Hazo vzw is een nieuw 
Vlaams steunpunt voor 
ondernemers met een 
arbeidshandicap. 
De organisatie wil dat 
ondernemers met een 
arbeidshandicap hun 
zaak kunnen uitbouwen 
met gelijkwaardige kan
sen en mogelijkheden 
als hun valide collega’s. 

20.000 ondernemers ervaren in Vlaan-
deren hinder door een handicap of chro-
nische ziekte. Meestal betreft het men-
sen die reeds voor hun handicap een 
zaak hadden.

Voorbeelden van moeilijkheden waar-
mee ondernemers met een handicap 
geconfronteerd worden zijn: rende-
mentsverlies, niet meer fulltime kunnen 
werken; nood aan assistentie bij be-
paalde taken; het niet vinden van ge-
schikte werkruimtes; niet altijd kunnen 
gebruikmaken van maatregelen die hun 
collega’s wel verkrijgen; geen krediet  
bij banken; enz ...

Bernard, een rolstoelgebruiker, verzorgt 
als zelfstandig ondernemer de belich-
ting en het geluid bij optredens van 
muziekgroepen. Hij kan het lichamelijk 
echter niet aan om voltijds te werken, 
maar dient toch elk kwartaal de volle 
pot aan sociale bijdragen te betalen en 
raakt aldus financieel in de problemen. 

Hij ontvangt nog een kleine overheids-
tegemoetkoming, maar daarmee redt hij 
het niet.

Deze ondernemer kwam naar gespreks-
groepen van Hazo en daar, in samen-
spraak met mensen in gelijkaardige 
situaties, rijpte het idee om een oplos-
sing voor te stellen aan de overheid.  
Het voorstel: ‘Laat mensen met een der-
gelijke kleine tegemoetkoming de moge-
lijkheid om deze toelage te combineren 
met het ondernemerschap in bijberoep. 
Met een dergelijk statuut zouden er  
minder sociale bijdragen dienen betaald 
te worden.’ Hazo werkt dit voorstel nu 
verder uit ...

De Hazo-doelgroep zijn personen met 
een handicap die momenteel onderne-
mer zijn en steun zoeken om moeilijkhe-
den te overwinnen en hun zaak verder te 
kunnen zetten; ondernemers die gehan-
dicapt geraken, pre-starters en starters 
met een handicap die rolvoorbeelden, 
informatie en advies zoeken.

De peercounselinggroepen (lotgenoten 
die elkaar ondersteunen met informatie 
en advies) vormen de hoofdmoot van 
de werking. Daarnaast is er desgewenst 
aanvullende individuele adviesverle-
ning en/of geschikte doorverwijzing. 
Regelmatig zijn er workshops met een 
inleiding door een deskundige en ge-
sprek rond dat thema. In focusgroepen 
worden bepaalde (overheids)maatrege-
len beoordeeld en van advies voorzien. 
Diensten en organisaties kunnen bij 
Hazo terecht met vragen over handicap 
en ondernemen. De achterban wordt 
regelmatig bevraagd ter behartiging van 
hun belangen en met studiewerk wor-
den beleidsvoorstellen onderbouwd. De 
problematiek en het aanbod van Hazo 
wordt actief in de aandacht gebracht en 
informatie verspreid via de website en 
een driemaandelijkse nieuwsbrief. Alle 
activiteiten zijn gratis. 

MEER INFO:
HAZO vzw
Zonnestraat 52 Bus 10, 9600 Ronse
T. 055 / 60 37 43
info@hazovzw.be   
www.hazovzw.be

Handicap en 
zelfstandig  
ondernemend:
HAZO vzw  

vzw VONKEL
HAZO vzw

Nieuwe groep
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Recht op Waardig Sterven
Recht op Waardig Sterven (RWS) vzw biedt als pionier reeds dertig jaar advies en 
informatie bij vragen rond levenseinde en stervenshulp. 
Leden kunnen genieten van extra faciliteiten:
- Archivering van wilsverklaringen, levenstestamenten, formulieren  

voor orgaandonatie en teraardebestelling.
- Effectieve uitvoering van de wilsverklaring in de hoedanigheid van vertrouwens-

persoon  vertegenwoordiger.
- Informele bemiddeling, ondersteuning en facilitering bij de uitvoering van euthanasie.
- Ondersteuning bij voltooid leven.

Levenseinde Informatieforum
LevensEinde InformatieForum (LEIF) vzw is een initiatief van mensen en verenigingen  
die streven naar een menswaardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de  
wil van de patiënt voorop staat. Vele praktische antwoorden op mogelijke vragen zijn 
te vinden op de website en in het LEIFBLAD.
Zij kunnen bij de LEIFlijn terecht met vragen over pijnbestrijding, mogelijkheden van 
palliatieve zorg, beslissingen rond verder behandelen, wilsverklaring of levenstesta-
ment, euthanasie, admistratieve en praktische regelingen bij een overlijden.

Federatie Palliatieve Zorg
Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten 
en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening. Die 
zorg wil het lijden voorkomen of verlichten door vroegtijdige signalering, zorgvuldige 
beoordeling en behandeling van de pijn en andere problemen van lichamelijke, psy-
chosociale en spirituele aard. 
De 15 netwerken palliatieve zorg in Vlaanderen werden in 1996 door de overheid in het 
leven geroepen. Een netwerk palliatieve zorg is een overkoepelend pluralistisch sa-
menwerkingsverband met verschillende partners in de regio zoals: eerstelijnshulpver-
leners of hun organisaties, woonzorgcentra, ziekenhuizen en palliatieve zorgeenheden, 
organisaties voor thuiszorg, specifieke zorgorganisaties voor families, thuisverzorgers  
of vrijwilligers die op palliatief vlak actief zijn. 
De hoofdopdrachten van een netwerk palliatieve zorg zijn: informeren en sensibiliseren 
van de bevolking; vormen, trainen en opleiden van de zorgverleners; stimuleren van 
organisaties en instellingen tot samenwerking. 

OOK DE LAATSTE REIS WIL JE SAMEN BESPREKEN
Dit is de titel van de campagne die de Federatie Palliatieve Zorg start om vroegtijdige 
zorgplanning onder de aandacht te brengen van het brede publiek. Men hoeft geen 
palliatieve patiënt te zijn om tijdig over de planning van toekomstige zorg na te denken. 
Nu al nadenken, spreken en beslissen over de zorg die je wil, mocht je ernstig ziek 
worden: dat is vroegtijdige zorgplanning.

de laatste levensfase
uit de professionele sector

MEER INFO: 
www.rws.be

MEER INFO: 
LEIFlijn
T. 078/15 11 55 
Enkel op werkdagen tussen 9 - 17u.
Bij afwezigheid: gelieve boodschap  
in te spreken op antwoordapparaat. 
leiflijn@skynet.be
www.leif.be
LEIFblad, gratis bij de apotheker 
ook onder pdf op www.leif.be
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de laatste levensfase
uit de professionele sector www. 

ontknoop.be

Een website over, voor en door zorgnet-
werken in Vlaanderen. Lokale besturen 
of andere actoren die met zorgnetwer-
ken aan de slag willen, vinden er heel 
wat ondersteunend materiaal. 
Een zorgnetwerk is een lokale voorzie-
ning die een aanvullend dienstenaanbod 
brengt bij kwetsbare mensen. Dat ge-
beurt via nauwe samenwerking tussen 
de netwerkcoördinator, vrijwilligers en 
lokale actoren. De netwerkcoördina-
tor stuurt de werking en bouwt brug-
gen tussen de verschillende partijen. 
Vrijwilligers ondersteunen kwetsbare 
mensen. Ze merken ook eventuele ver-
borgen noden op tijdens het uitvoeren 
van (verjaardags)bezoekjes of allerlei 
kleine (zorg)taken zoals vervoer, bood-
schappen, kookactiviteiten, huiswerk-
begeleiding, ontmoeting, kleine klusjes 
zoals was ophangen, ... De vrijwilligers 
verwijzen, waar mogelijk, door naar de 
passende dienst en signaleren nieuwe 
niet-beantwoorde noden.
Meer informatie, praktijkvoorbeelden en 
tal van ondersteunend materiaal vindt u 
op deze website.

su
rf

 h
et

 e
en

s 
op

www. 
lusvzw.be

LUS vzw is een kennis- en ervarings-
centrum over netwerkontwikkeling en 
gemeenschapsvorming, met als doel 

het verbinden van men-
sen. Het verhogen van 
de kwaliteit van leven 
van personen met een 
welzijnsnood staat cen-
traal in de werking. 
LUS vzw, het voor-
malige P.L.A.N. vzw, 
is gegroeid vanuit het  
Universitair Cen-

trum voor Onderzoek en Trai-
ning (UCOT) binnen de vakgroep  
orthopedagogiek van de Universiteit 
Gent. De werking wordt gesubsidieerd 
door het Departement Welzijn, Volks-
gezondheid en Gezin van de Vlaamse 
overheid.

www. 
introtools.be

Hier vinden organisatoren informatie en 
tools om hun evenement toegankelijk te 
maken: van algemene info en handige 
stappenplannen tot een overzicht van 
leveranciers die toegankelijksheidsma-
terialen aanbieden. Bovendien kan men 
er een toegankelijk evenement melden 
of Intro-materialen bestellen.

Bo (5)
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Verhalen voor  
het sterven gaan 
Verhalen sterken, ontroeren, troos-
ten, verhelderen ... een leven lang, 
tot in de laatste levensfase.

Het plezier van voor
lezen aan kinderen  
en voorgelezen worden 
houdt niet op  
als je ouder wordt.  
Door verhalen door te 
geven, vinden mensen 
elkaar in hun diepste 
behoeften, verlangens, 
emoties. 

Marc Cosyns, huisarts, docent, opi-
niemaker en bevoorrecht deskundige 
inzake de palliatieve zorg, verzamelt 
nieuwe teksten die een vijftigtal au-
teurs speciaal maakten voor dit boek 
zoals o.a. Nic Balthazar, Jean Paul Van 
Bendegem, Diane Broeckhoven, Marc 
Eyskens, Manu Keirse, Ilah, Griet Op 
de Beeck, Wim Opbrouck, Alain Pla-
tel en Pascale Platel, Sigrid Spruyt, 
Joke Van Leeuwen en Paul Verhaeghe.  
In de bijzondere vormgeving van Jurgen 
Walschot nodigen deze verhalen uit tot 
lezen en voorlezen voor wie in de laat-
ste levensfase is. Op zijn beurt is deze 
verzameling een inspiratiebron voor ver-
der lezen in de werken van auteurs die 
schreven over het thema sterven, dood 
en rouw.

MEER INFO:
Verhalen voor het sterven gaan
Marc Cosyns 
Uitgeverij Vrijdag
e 25
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26 auteurs getuigen 
over een vorm van psy
chisch lijden. Ze nemen 
ons mee achter de 
dekmantel van normaal 
ogende en functioneren
de mensen die nood
gedwongen een wereld 
van lijden verbergen,  
te vaak op de grens  
van het leefbare. 

Dit boek biedt een blik achter de scher-
men van mensen met een vorm van 
autisme of het syndroom van Asper-
ger. De getuigenissen helpen om meer 
inzicht te krijgen in hun levensmoeheid 
en soms ook hun doodsverlangen. 

26 ontroerende en verbluffende verha-
len, aangevuld met dagboekfragmenten,   
e-mailverkeer tussen patiënt en arts, 
gedichten, tekeningen en foto’s. Met al 
deze elementen geeft deze publicatie 
de scherpe geest, het oog voor detail, 
de kunstzinnigheid en de humor van de 
auteurs weer. 

(on)draaglijk 
 lijdenAls dit boek  

een steentje kan  
verleggen in de rivier  

van onwetend heid  
en onbegrip,  

is het doel bereikt. 

Anna overleed in 2010  
met behulp van euthanasie.  
Anna vroeg om meer begrip  
op te brengen voor  
het (on)draaglijkse van  
psychisch lijden  
en de doodswens die daar  
vaak aan gekoppeld is.

Marc Cosyns,  
huisarts, docent, opiniemaker 
en bevoorrecht deskundige 
inzake de palliatieve zorg.

Mensen met autisme hebben vele troe-
ven, al is het niet evident om die uit te 
spelen in een meedogenloos veeleisen-
de samenleving. De kans om overboord 
te vallen, geduwd te worden of te sprin-
gen, is zoveel groter.

Met deze getuigenissen hopen de au-
teurs en de samenstellers tegemoet te 
komen aan de vraag van Anna die over-
leed met behulp van euthanasie.

MEER INFO:
(On)draaglijk lijden.
onder de hoofdredactie van psychiater 
Lieve Thienpont
Uitgeverij Academia Press 
(www.academiapress.be)
e 24
bestellen via T. 09/233 80 88
of orders@academiapress.be
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Het leven  
en hoe wij er 
afscheid van 
nemen
‘Indien ik mijn waardigheid verlies  
dan moet het allemaal niet meer voor 
mij. Ik moet me sterk houden voor  
mijn gezin. Ik wil hen geen verdriet 
doen. Hoe gaat het gebeuren?  
Zal ik het voelen, zal ik pijn hebben?
Ik wil tot mijn laatste snik zelfstandig 
blijven, ik wil geen medelijden.’

 

Iedereen reageert anders wanneer het 
einde van het leven opdoemt. Sommige 
willen zelfstandig blijven tot de laatste 
snik, anderen verlangen vooral naar rust. 
Vele mensen worstelen met gevoelens 
van angst, eenzaamheid of kwaadheid, 
anderen streven naar verzoening en ma-
ken de balans op van hun leven. Het zijn 
allemaal uitingen van het existentiële lij-
den waarmee elke stervende geconfron-
teerd wordt.

Lut Rubbens werkte jaren als verpleeg-
kundige op de palliatieve eenheid van 
het UZ Leuven. Vanuit haar ervaring 
vertelt zij in dit boek over het verloop 
van het stervensproces en het lijden dat 
daarmee gepaard gaat. Ze duidt de ver-
schillende emoties en gedragingen die 
je in een palliatieve setting tegenkomt. 
Taboedoorbrekend, concreet en herken-
baar, een belangrijk houvast voor wie op 
palliatieve zorgen terechtkomt, hun om-
geving en hulpverleners.

MEER INFO:
Het leven en hoe wij er afscheid 
van nemen.
Davidsfonds uitgeverij, 2014
Lut Rubbens 
e 19,95

Oprechte & verhelderende 
getuigenissen  
van aan het sterfbed. 

LEIF blad 
Praktische gids  
over levenseinde  
& wetgeving.

LEIFblad is een gratis brochure die be-
knopte en heldere informatie bevat over 
het levenseinde en alle beschikbare 
wettelijke documenten om het levens-
einde te plannen. 

MEER INFO: 
Bestellen via www.leif.be 
of bij de apotheek, gemeentehuis, 
bibliotheek en 
de huizen van de Mens 
www.demens.nu/nl/huisvandemens
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Vroeger  
nadenken 
over later,
50+ maak 
plannen! 
Op 2 april 2014 lanceerden de Koning 
Boudewijnstichting (KBS) en haar part-
ners de campagne ‘Vroeger nadenken 
over later, 50+ maak plannen!’ met de 
idee dat er op de leeftijd van 50 jaar nog 
evenveel tijd voor projecten overblijft 
als op de leeftijd van 25 jaar. De Stich-
ting ontwikkelde daarrond de website 
maakplannen.be en enkele publicaties. 

KBS wil de dialoog  
stimuleren rond  
de voorbereiding van  
de laatste levensfase, 
zonder moeilijke thema’s 
te vermijden, rekening 
houdend met de diverse 
situaties waarin mensen 
zich bevinden. 

DOOS ‘50+ MAAK PLANNEN !’
Deze doos met kaartjes is opgevat 
als een ludieke tool om te helpen bij 
het plannen van latere levensjaren. 
De kaarten geven inspiratie om de 
juiste vragen te stellen. Door de kaar-
ten te gebruiken in familie of onder 
vrienden, tussen leeftijdsgenoten of 
over diverse generaties heen wordt al-
vast een start gemaakt om over de la-
tere jaren na te denken en te ‘praten’. 

MEER INFO:
Gratis te bestellen:
www.kbsfrb.be (publicaties)

Naar jaarlijkse gewoonte bevat deze 
gids voor hulpbehoevenden en hulpver-
leners een schat aan informatie over re-
glementeringen en tegemoetkomingen. 

VOORZIENINGEN 
Alle voorzieningen zijn onderverdeeld  
in tien grote thema’s:
- inkomsten
- tewerkstellingsmaatregelen
- voorzieningen
- organisatie thuiszorg
- woonvormen voor personen met een 

handicap of psychische beperkingen 
en ouderen

- onderwijs en handicap
- juridische maatregelen
- overzichtsschema’s voordelen en  

verminderingen
- vrijetijdsbesteding
- beleidsinstanties en -adressen

PER THEMA 
Per thema vindt de lezer alle van toepas-
sing zijnde voorzieningen, die telkens op 
uniforme wijze worden voorgesteld:
- Wat houdt de voorziening in?
- Wie kan er gebruik van maken?
- Hoe dient men de voorziening  

aan te vragen?
- Op hoeveel kan men recht hebben?
- Is er een beroep mogelijk tegen  

een genomen beslissing?
- Waar kan men terecht voor verdere 

inlichtingen?

NIEUWE EDITIE 2014 
De nieuwe editie 2014 is helemaal up-
to-date en gaat ook in op recente be-
grippen en ingrijpende wijzigingen zoals 
bijvoorbeeld: onderscheid RSZ versus 
bijstandsuitkeringen, verblijf in het bui-
tenland met arbeidsongeschiktheid, 
psychiatrische thuiszorg, zorgboerderij-
en, culturele participatie ondersteuning 
door het OCMW, aangepast reizen met 
een visuele beperking, sticordimaat-
regelen in het onderwijs, hervorming 
pleegzorg voor jongeren met een handi-
cap, sociaal internettarief, auto- en rol-
stoelpechverhelping, ZIV: nieuwe wet-
geving, verhoogde tegemoetkoming. 
Een uitgebreide trefwoordenlijst vervol-
ledigt dit onmisbaar werkinstrument. 

MEER INFO:
Uitgeverij Vanden Broele
e 52, CM-leden: e 42 
uitgeverij@vandenbroele.be
uitgeverij.vandenbroele.be
Via abonnement bekomt men jaarlijks  
het voordeeltarief + gratis toegang  
tot de digitale (online) versie.

Sociale 
Landkaart 2014

De Belgische sociale  
zekerheid herbergt  
zo veel voorzieningen 
dat velen door  
de bomen het bos niet 
meer zien.  
De ‘Sociale Landkaart’ 
schept klaarheid. 



In een korte periode (meestal 3 tot 5 jaar) 
is ALS fataal wanneer de ademhalings-
spieren of de slikspieren uitvallen.  
Wereldwijd wordt er wetenschappelijk 
onderzoek verricht naar ALS om zo snel 
mogelijk een afdoende therapie voor de 
ziekte te bekomen. Ondanks het feit dat 
dit einddoel nog niet is bereikt, worden 
er op wetenschappelijk en medisch vlak 
forse stappen vooruit gezet.
Jaarlijks wordt het Internationale ALS 
Symposium georganiseerd, een interna-
tionaal gerenommeerd symposium dat 
patiënten met ALS, wetenschappers, 
medici en verpleegkundigen bij elkaar 
brengt. In 2014 is Brussel de gaststad 
voor het ALS Symposium en de ALS-
Liga de gastheer.

De 25th Annual International Symposi-
um on ALS/MND zal plaatsvinden in het 
Square, Brussels Meeting Centre van  
4 tot 7 december 2014. Het zal wor-
den voorafgegaan door de 22nd Annual  
Alliance Meeting in het Thon Hotel EU 
van 1 tot 3 december 2014.

ALS is een ongenees
lijke zenuwspierziekte,  

een neurodegene  
ratieve aandoening van  

de zenuwcellen die  
de motoriek activeren.
De aangetaste motor
neuronen verlammen 

een groot aantal spieren 
in het hele lichaam. 

ALS is een dodelijke spierziekte die  
uiteindelijk ook het spraakvermogen  

lamlegt. Op dat moment  
wordt een spraakcomputer die  

met de ogen wordt bediend de enige  
communicatiemogelijkheid. 

Laat ALS-patiënten 
spreken met hun ogen

Het Internationale  
ALS Symposium  

is de grootste medische en  
weten schappelijke bijeenkomst,  

specifiek gericht op ALS.  
Hier wordt jaarlijks  
de meest recente  

vooruitgang besproken  
op medisch vlak alsook  

de zorg en ondersteuning  
voor ALS patiënten.
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