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Geen geschikte opvolger of  
keuze te over. Bang voor een stijlbreuk.  
Weerstand tegen veranderingen.  
Een stapje terugzetten, minder invloed. 
Inspirerende tips. 

> Denk vanaf dag 1 aan je opvolging! 
> Leiderschap als duobaan ...  
> Sta open voor vernieuwing
> De 3 valkuilen
> Vertrouwen, waardering, respect ...
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Voorzitt(st)ers en lei-
dinggevenden zijn geen 
eendagsvliegen. Ze 
hebben vaak een ja-
renlang belangeloos en 
intens engagement op 
hun palmares. Door hun 
ervaring en expertise 
zijn ze voor hun mede-
bestuurders én hun lot-
genoten een rots in de 
branding en een kennis-
centrum op zich. 

Toch komt de dag dat over opvolging 
moet worden nagedacht. De voorzitt(st)
er wordt een dagje ouder, wil prioritei-
ten herschikken, wil het wat rustiger aan 
doen of wil gewoon de fakkel doorgeven 
aan iemand anders. En dat blijkt vaak 
moeilijker dan gedacht. 

‘Vroeg of laat dient er zich wel iemand 
aan die mijn plaats wil overnemen. Tot 
zolang blijf ik aan het roer. Het benieuwt 
me wel want ik heb geen zin om mijn 
plaats af te staan aan om het even wie.’ 

Misschien is er niet meteen een geschik-
te opvolger voorhanden, of ziét men die 
niet meteen. Misschien is er keuze te 
over aan opvolgers? Of misschien is 
men bang voor een stijlbreuk met het 
beleid van de huidige voorzitt(st)er?  
Mogelijks is er weerstand tegen teveel 
veranderingen en vernieuwingen? En 
ten slotte, een stapje terugzetten bete-
kent ook minder invloed hebben, en dat 
valt veel gedreven mensen moeilijk. Vol-
gende tips kunnen alvast inspireren. 

Denk vanaf  
dag 1 aan  
je opvolging!
Denk in de wij-vorm en betrek je mede-
bestuurders in je activiteiten en beslis-
singen. Bespreek visie en doelstellingen 
met hen en luister naar hun mening. 
Streef naar een compromis dat door ie-
dereen gedragen wordt en wees bereid 
om je mening eventueel te herzien. Een 
goede leider aanvaardt van zichzelf dat 
hij of zij niet alles weet, kent en kan en 
is bereid het oor te luisteren te leggen bij 
de medewerkers. Als medewerkers de 
kans krijgen om mee het beleid te mo-
gen uittekenen zijn ze nadien ook bereid 
om de uitgezette lijnen te volgen. 

‘Onze zelfhulpgroep is nog in volle groei, 
zoekt nog een weg. Ik zou graag iemand 
naast me hebben die me feedback kan 
geven. We trappen steeds in dezelfde 
val. Ik zou graag meer controle krijgen 
op de zaak. We zijn een goede groep, 
maar ik had graag reeds een paar jaar 
verder gestaan... ’

Zie en hoor 
iedereen
In zelfhulpgroepen en patiëntenvereni-
gingen hebben mensen veel gemeen-
schappelijk. Maar vaak hebben ze ook 
een erg verschillende achtergrond en uit-
eenlopende vaardigheden en talenten. 
De ene heeft een interessant netwerk, 
de ander kan prima communiceren, 
met wat geluk hebt je een IT-specia-
list onder je mensen, een boekhouder, 
een leerkracht, een warme huismoeder,  
een handige Harry, een denker, een hu-
morist... Probeer de talenten van jouw 
mensen te ontdekken en spreek hen 
daarop aan. Geef hen taken die bij hen 
passen en waardeer hen in wat ze doen. 
Geef iedereen het gevoel dat hun bijdrage 
een onmisbare schakel is in het geheel.  

‘We zijn altijd met opvolging bezig. We 
laten niets verloren gaan. Een aantal 
mensen wordt ouder en wil op termijn 
het bestuur verlaten. Onbewust obser
veer ik mensen tijdens vergaderingen, 
ik luister goed, nu en dan pols ik of ze  
belangstelling hebben in het bestuur.’ 

Leiderschap  
als duobaan  ...

Zelfhulpgroepen maken zich  soms zor-
gen over continuïteit. Leidinggevenden 
zijn ook lotgenoten en kunnen door 
ziekte, overbelasting of andere omstan-
digheden niet altijd beschikbaar zijn. 
Duo-leiderschap kan dan een goede 
oplossing zijn. Een duobaan is mogelijk 
met een lotgenoot, maar waarom ook 
niet met een gezond familielid? Gedeeld 
leiderschap neemt heel wat druk van 
de ketel, de verantwoordelijkheid wordt 
gedeeld en er kunnen taken worden 
verdeeld. Beide leidinggevenden kun-
nen hun sterke kanten benutten; zo kan 
de één oog hebben voor de mens, de 
noden en onderlinge relaties, de ander 
voor de organisatie, de structuur, het 
vlotte verloop en de technische afhan-
deling.

‘Wij begeleiden de groep altijd met 
twee. We geven samen oefeningen, die 
zijn heel verschillend. Hij zijn stijl, ik de 
mijne... We bereiden de bijeenkomsten 
samen voor, de ene keer bij hem thuis, 
de andere keer bij mij.’
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Sta open voor 
vernieuwing

‘We hebben in onze zelfhulpgroep veel 
oog voor verandering. Je moet niet hals
starrig je eigen koers willen blijven varen 
als zich andere prioriteiten aandienen. 
We moeten op verandering durven in
spelen, vind ik. Ook al betekent dit dat 
we onze doelstellingen moeten herbe
kijken of onze aanpak moeten herzien.’

Openstaan voor  
vernieuwing vergt moed 
en durf om zichzelf in 
vraag te stellen. Veran-
dering is een nieuwe 
uitdaging en vraagt ook 
heel wat energie. 

Veranderingen zijn normaal, weerstand 
daartegen is dat ook. Effectief leider-
schap betekent durven afstappen van 
vastgeroeste ideeën, van werkwijzen die 
al jaren meegaan, van een aanpak die 
dateert van de start van de groep. Open-
staan voor vernieuwing betekent echter 
ook dat de eigen ideeën meer diepte 
kunnen krijgen. Een leider die openstaat 
voor de mogelijkheid dat dingen kunnen 
en mogen veranderen, wordt er zelf niet 
door verrast. 

...  creëer een 
zelfsturend team

Een zelfsturend team bestaat uit een 
aantal mensen met verschillende, maar 
vooral aanvullende talenten en vaardig-
heden die samen verantwoordelijk zijn 
voor het goed uitvoeren van een dui-
delijke taak. Heel wat zelfhulpgroepen 
passen dit systeem al jaren toe, meestal 
met succes. 

In een zelfsturend team 
voelt iedereen zich  
mee verantwoordelijk.  
De druk wordt gelijk  
verdeeld. Indien nodig 
sturen ze elkaar bij. 

‘Het engagement voor de zelfhulpgroep 
werd me op een bepaald moment wat te 
veel. Ik had het gevoel dat ik met niets 
anders meer bezig was. Ik kwam nau
welijks nog toe aan leuke dingen, dingen 
voor mezelf. Ik heb dan meteen ook in
gegrepen, heb een aantal taken doorge
geven aan andere mensen in het bestuur 
en heb me terug ingeschreven in de mu
ziekschool. En dat werkt prima.’

Vertrouwen in  
je mede
bestuurders

Voorzitt(st)ers zijn vaak echte doeners 
en nemen heel wat taken op hun schou-
ders. Soms denkt men er niet eens aan 
om te delegeren omdat men overtuigd is 
dat wat men zelf doet, best doet. Objec-
tief gezien kan dit misschien nog ergens 
kloppen, maar medewerkers zijn extra 
gemotiveerd als ze zelf ook ruimte en 
vertrouwen krijgen om verantwoordelijk-
heid op te nemen. Goed leiderschap is 
een verzameling van verantwoordelijk-
heden en taken die onderling worden 
verdeeld onder mensen die daar het 
meest geschikt voor zijn en hierdoor ook  
kunnen groeien. 
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Drie valkuilen
Leidinggevenden in zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen zijn zeer gemotiveerde 
en gedreven mensen. Zij nemen hun taak zeer ter harte en stellen alles in het werk 
om hun lotgenoten te helpen. Goed leiderschap maakt heel veel mogelijk: mensen 
werken enthousiast samen om een gezamenlijk gekozen doel of missie te realiseren. 
Toch moet men beducht zijn voor een aantal valkuilen waardoor leiderschap eerder 
remmend werkt dan motiverend en opbouwend. 

1. Mosselsyndroom
 Manfred Kets de Vries schreef ooit: 
 ‘Een mossel hoeft in zijn leven maar één belangrijke beslissing te nemen, namelijk 

waar hij zich zal vasthechten. Nadat hij die beslissing heeft genomen, hecht hij zijn 
kop tegen een rots en blijft daar voor de rest van zijn leven vastzitten.’

 Als mensen zich net zo gedragen dat ze als het ware vast gemetseld komen te 
zitten, dan spreekt men van het mosselsyndroom. Weerstand tegen verandering 
is normaal, maar een goed leider heeft oog voor veranderende situaties, mensen 
en opties. Veranderingen hoeven geen bedreigingen te zijn, maar uitdagingen. Een 
goede voorzitter speelt flexibel in op veranderende noden, houdt het hoofd koel en 
gaat op een positieve manier de uitdagingen aan. 

2. Schoonmoedersyndroom
 Voorzitt(st)ers en leidinggevenden zeggen wel dat ze de fakkel willen doorgeven, 

maar in de praktijk blijven ze achter de schermen de werking van de groep nauw-
gezet volgen. Te pas en te onpas wordt goedbedoeld raad en advies gegeven 
waardoor de nieuwe ploeg dit als een schoonmoeder- of schoonvaderrol ervaart. 
‘Opstappen is moeilijk. Ze willen dat ik nog wat blijf, achter de schermen. Maar ik 
heb daar moeite mee, ik ga waarschijnlijk schoonmoeder spelen. Voorzitterschap 
spreekt men best vooraf goed af: tot daar en niet verder. Dan kan je nog een tijdje 
meedraaien, maar eigenlijk stap je best op.’ 

3. Stichterssyndroom
 Soms is de voorzitt(st)er van een zelfhulpgroep ook de stichter ervan. De stichter 

heeft met deze vereniging een kindje op de wereld gezet dat met veel liefde en zorg 
gewiegd, gevoed en grootgebracht werd. Dat kindje bepaalt ook de identiteit van 
de stichter. Elke verandering binnen de vereniging heeft een invloed op zijn/haar 
identiteit. Daardoor hebben stichters het moeilijk om een stapje terug te zetten.  
Ze zijn het niet altijd eens met nieuwe ideeën, kunnen hun kindje niet goed loslaten, 
houden graag de eindcontrole en geven opvolgers weinig krediet. Opvolgers van 
een stichter staan voor een moeilijke opdracht. Vernieuwing en verandering zijn 
onvermijdelijk maar een roer overnemen dat niet wordt losgelaten is niet werkbaar. 
Een stap opzij zetten kan in sommige gevallen ook voor nieuwe zuurstof en brood-
nodige vernieuwing in een vereniging zorgen. 

 ‘Te lang op de voorzittersstoel blijven zitten komt het democratisch gehalte van een 
zelfhulpgroep niet ten goede. Ik hoorde onlangs iemand zeggen: “Zolang jij daar 
blijft zitten, is er geen ruimte voor een alternatief”. Dat deed pijn, natuurlijk.’

Onontbeerlijk: 
waardering, 
respect en 
communicatie 

Stichters en leidinggevenden zijn van 
grote betekenis voor een zelfhulpgroep 
of patiëntenvereniging. Ze hebben vaak 
baanbrekend werk geleverd, taboes 
doorbroken, mensen geholpen, verhalen 
beluisterd en talrijke creatieve oplossin-
gen gevonden. Ze beschikken over een 
schat aan informatie en ervaring die een 
nieuwe ploeg of een jongere generatie 
ontbreekt of nog moet opbouwen. Daar-
om is het belangrijk om deze waardevol-
le mensen betrokken te houden binnen 
de vereniging. 

Een erefunctie  
als erevoorzitter biedt  
de stichter de garantie  
niet buiten spel  
te worden gezet, van 
betekenis te blijven. 

Met een erefunctie blijft de stichter op 
de hoogte van het reilen en zeilen van 
de vereniging, en indien nodig kan hij 
de nieuwe ploeg met raad en daad bij-
staan. De belasting van een permanent 
engagement en de druk van de eindver-
antwoordelijkheid vallen voor de stichter 
dan ook weg.  

MEER INFO:  
In het najaar organiseert het Trefpunt 
Zelfhulp op verschillende locaties een 
vormingsdag rond leidinggeven. U hoort 
er gauw meer over!

Annemie Vandermeulen

> vervolg pag. 3 Een roer overnemen  
dat niet wordt losgelaten 
is niet werkbaar. 



T R E F P U N T  Z E L F H U L P5

nieuwe initiatieven
nieuwe initiatieven

BRCA.BE

BRCA.be is een zelfhulpgroep voor 
vrouwen en mannen met een BRCA1 
of 2-genmutatie. De groep biedt on-
dersteuning door het aanbieden van 
lotgenotencontact, verstrekken van in-
formatie over de genmutatie en het aan-
reiken van praktische tips. Lotgenoten/
ervaringsdeskundigen bieden een luis-
terend oor met betrekking tot vragen als:  
hoe vertel ik het mijn familie, hoe ga ik  
er als partner mee om, hoe zit het nu 
met een hypotheek of levensverzeke-
ring, wat betekent het voor mijn kinde-
ren, en nog veel meer. 

Contact met lotgenoten kan via mail, 
telefonisch, in groep of persoonlijk. Ook 
voor partners en/of kinderen is er, indien 
gewenst, contact met ervaringsdeskun-
digen mogelijk.

Elk jaar organiseert de vereniging een 
congres over borstkanker en erfelijk-
heid, dit jaar op 4 oktober - Campus Drie 
Eiken, Aula Fernand Nedee te Wilrijk.  
Diverse onderwerpen worden bespro-
ken: genetisch onderzoek, controles, 
preventieve operatie,  emotionele ge-
volgen, keuzes bij kinderwens. Tevens 
is er een mogelijkheid om lotgenoten 
te spreken en zijn er stands van orga-
nisaties gerelateerd aan diverse onder-
werpen. Meer informatie en inschrijving 
(verplicht) via de website.

MEER INFO: 
T. 0476/68.27.99
info@brca.be
www.brca.be

Eén op de tien vrouwen 
krijgt borstkanker.  
Meestal gaat het om 
een niet-erfelijke ‘ouder-
domsziekte’. Bij 5 tot 
10% van de patiënten 
gaat het wél om een 
erfelijke vorm. 

Deze erfelijke vorm van borstkanker 
wordt meestal op jongere ( < 50 ) leeftijd 
vastgesteld. Het risico op de ontwik-
keling van kanker in beide borsten ver-
hoogt bij deze erfelijke vorm. De genen 
die volgens de huidige kennis hierin het 
belangrijkste aandeel hebben, zijn het 
BRCA1- en het BRCA2-gen. Men staat 
voor de keuze: een regelmatige medi-
sche follow-up of een preventieve ope-
ratie.

NEO-MA VZW

Je strijd tegen borstkanker ligt nog 
vers in je geheugen of je kiest voor een  
preventieve amputatie wegens erfelijke 
belasting. Het eerste gesprek met de 
chirurg was verwarrend: wat kan, wat 
moet, wat mag ... een borstreconstruc-
tie of niet? 

Op zo’n moment wordt er een rationele 
beslissing verwacht, ondanks de emo-
ties. Dit is niet altijd gemakkelijk, zeker 
niet wanneer er een grote hoeveelheid 
informatie door artsen, familie en vrien-
den wordt gepresenteerd en je het ge-
voel krijgt door de bomen het bos niet 
meer te zien. Na de behandeling kan je 
kiezen voor een borstreconstructie. Ook 
hier zijn er verschillende mogelijkheden. 
Welke reconstructie? Hoe pak je het 
aan? Wat zijn de gevolgen? Nog meer 
beslissingen te nemen. 

In zo’n periode is het belangrijk dat je 
met een lotgenoot kan praten, je verhaal 
kwijt kan, vragen kan stellen en goede 
(extra) informatie krijgt. vzw NEO-MA 
biedt dit aan. Ook de mensen om je 
heen hebben vaak vragen die ze niet 
durven te stellen om jou te sparen. Hier-
mee kunnen ook zij terecht. NEO-MA wil 
helpen om de informatie en de opties 
bij borstreconstructie te begrijpen en 
te ordenen, zodat je weloverwogen kan 
beslissen welke optie voor jou de juiste/
beste is. De vereniging helpt om je na de 
behandeling voor borstkanker, curatief 
of preventief, opnieuw op en top vrouw 
te voelen. Op hun website staat informa-
tie over de soorten borstreconstructies, 
primaire versus secundaire procedu-
res, wat je absoluut moet vragen aan 
de plastisch-chirurg, borstreconstructie 
na bestraling, pre-en post-operatieve 
zorg ... Kortom alles wat je moet weten 
om een doordachte keuze te kunnen 
maken waar jij je goed bij voelt.

MEER INFO: 
vzw NEO-MA
T. 0486/95.24.49  (permanentie:  
elke weekdag tussen 19-20u)
info@neo-ma.be
www.neo-ma.be

ja
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AD(H)D bij 
volwassenen

ADHD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
ADD: Attention Deficit Disorder

ADHD en ADD wijzen  
op een aandachts-  
en concentratiestoornis,  
al dan niet gepaard  
met hyperactiviteit en  
impulsiviteit bij kinderen 
en volwassenen. 
Deze kenmerken komen  
al dan niet samen voor  
en hebben een impact  
op het dagelijks leven,  
de opvoeding, de school-
carrière of op de werk-
omgeving.  
Andere problemen  
eruit voortvloeiend zijn 
slaap- en angststoor-
nissen en/of emotionele 
problemen, leer- en  
gedragsproblemen.in

 d
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tegenstander hebt ervaren. Vaak mer
ken we dat we de wereld niet (meer) 
met opgeheven hoofd tegemoet kunnen 
treden. We werden teveel met onbegrip 
en afwijzing geconfronteerd. Het gevoel 
van anders zijn, resulteerde in een min
derwaardig gevoel over zichzelf en angst 
om (alweer) te falen.

In gespreksgroepen hoor je vaak dat  
de diagnosestelling AD(H)D als heilzaam 
werd ervaren. Eindelijk was er een ant
woord voor je anders zijn... Dan begint 
de zoektocht naar het aandeel AD(H)D in 
je leven. Maar evengoed naar het aan
deel opvoeding en het aandeel levenser
varing. De verscheidenheid maar toch 
ook de eenheid binnen dit levenstraject, 
is vaak een mooi ontmoeten binnen onze 
praatgroep.’

Praktisch verloop van 
een gespreksavond
- Elke volwassene met ADHD is welkom 

op de maandelijkse vergadering. 
- Een voorafgaand telefonisch contact 

wordt gewenst. 
- Drempelvrees hoeft niet, gezien de 

gespreksavond heel gemoedelijk ver-
loopt. Deelnemers herkennen veel van 
zichzelf bij lotgenoten en voelen zich 
dan ook vlug op dezelfde golflengte. 

 Iedere deelnemer is vrij om zijn eigen 
verhaal te brengen. 

- Ook partners zijn welkom, ontmoetin-
gen met lotgenoten kan ook voor hen 
verhelderend en ondersteunend zijn. 

- Men is vrij om eenmalig, nu en dan of 
regelmatig deel te nemen. 

- Er wordt een kleine bijdrage per per-
soon of per koppel gevraagd. 

- Hoewel de vergaderingen niet overge-
structureerd verlopen (zoals men kan 
begrijpen bij ADHD-ers), verloopt een 
avond toch volgens een vooraf be-
paalde agenda: na de voorstelling van 
eventuele nieuwe deelnemers wordt 
aan de hand van een thema van ge-
dachten gewisseld over eigen ervarin-
gen. Hierna volgt een pauze, waarna 
een gespreksronde volgt waar ruimte 
is voor varia of voor persoonlijke op-
merkingen, ervaringen of suggesties. 

MEER INFO:  
www.adhd-volwassenen.be

Een tijdige diagnose kan leiden tot meer 
begrip, aangepaste ondersteuning en 
een betere kwaliteit van leven. Bij kinde-
ren wordt een aandachts- en/of impul-
siviteitsstoornis nu ook via de school 
en de centra voor leerlingenbegeleiding  
gedetecteerd, maar volwassenen dienen  
dit meestal op eigen houtje te doen.

AD(H)D op volwassen 
leeftijd wordt nog al  
te vaak miskend, zowel 
door de betrokkenen en 
hun familieleden  
als door professionele 
hulpverleners. 

Dit brengt met zich mee dat deze volwas-
senen niet de hulp en het begrip krijgen 
die ze eigenlijk verdienen, wat een extra 
belasting is. Het stellen van de diagnose 
en het starten van een aangepaste be-
handeling zijn nochtans ook voor (jong)
volwassenen mogelijk. Een correcte  
diag nose is op zich al een eerste belang-
rijke stap en maakt het ook mogelijk om 
overbodige en irrelevante psychiatrische 
behandelingen te staken of uit te sluiten. 

AANDACHT! 
INFORMATIE EN ONTMOETING 
VOOR VOLWASSEN  
AD(H)D-ERS 

Omdat er nog (te) weinig (h)erkenning 
bestaat, en omdat het uitwisselen van 
ervaringen tussen lotgenoten vaak een 
belangrijke steun betekent, namen een 
aantal mensen met AD(H)D in 2001 het 
initiatief voor het oprichten van de ver-
eniging ‘Aandacht!’. 

Aandacht organiseert maandelijks een 
bijeenkomst voor mensen met ADD/
ADHD en hun partners. Het contact met 
lotgenoten brengt dikwijls een gevoel 
van ‘thuiskomen’ met zich mee. 

Aandacht wil mensen met AD(H)D 
helpen om meer greep te krijgen op 
de specifieke problemen waar ze op 
hun werk, in hun relatie en sociale 
omgang mee te maken krijgen. Doel-
stelling is ook het herwaarderen van 
hun positieve kwaliteiten. 

Zo organiseerde de groep van Antwer-
pen onlangs een samenkomst rond de 
impact van opvoeding, erfelijkheid en 
levenservaringen op het leven van een 
volwassen AD(H)D’er vanuit deze visie: 

‘De meeste volwassen AD(H)Ders vra
gen zich voortdurend af waarom het in 
hun hoofd nooit rustig kan zijn en ze de 
knop niet kunnen uitzetten. Hierdoor 
storten zij zich dikwijls in een obsessieve 
zoektocht naar de verklaring en oorzaak 
van wat hen overkomt. Ze komen dik
wijls terecht bij zelfverklaarde redders en 
kwakzalvers, of werpen zich klakkeloos 
op de markt van pillen en therapieën.

Vooral verwarrend zijn de ‘wetenschap
pelijke’ studies die de erfelijke facto
ren aanwijzen als enige oorzaak van  
de meeste gedragskenmerken. Gevolg: 
de naam AD(H)D, die men bedacht om 
een aantal gedragsomschrijvingen in de  
psychiatrie te standaardiseren, wordt 
vandaag aanzien als de interne oorzaak 
van alle ontwikkelde problemen. Hier
mee ontkennen we erfelijke kenmerken 
niet, maar pleiten we graag voor de  
acceptatie van creativiteit, verstrooid
heid, impulsiviteit, een beetje drukker 
dan anderen, zonder met het label AD(H)
D door het leven te moeten.

Een ander aspect van wie we zijn is wat 
we aangeleerd hebben binnen onze 
opvoeding. Het gaat hier dan niet en
kel over basisvaardigheden, zoals leren 
stappen of praten, maar ook over onze 
normen en waarden die we van thuis uit 
meekregen of waar we juist tegen re
volteren. Dit wordt dan nog eens indivi
dueel bepaald door factoren zoals af
komst, sociale klasse, cultuur, talenten, 
plaats in de kinderrij ...

Als laatste aspect hebben we dan de 
levenservaring. Als volwassene heb je al 
een heel levenstraject afgelegd, waarbij 
je de erfelijke en opvoedingsinvloe
den als medestander maar ook vaak als  
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Toegankelijkheid: 
een opdracht voor allen 

www. 
vzwtolbo.be

vzw Tolbo wil enerzijds de individuele 
burger met functiebeperking helpen bij 
zijn/haar inclusie in de huidige maat-
schappij en anderzijds als ‘verbindings-
orgaan’ bestaande initiatieven helpen bij 
hun werking. 

Inclusie gaat voorbij  
toegankelijkheid

Leven als actief burger betekent volgens 
Kmuta (Diamond of change, 2005) per-
soonlijk actief kunnen zijn volgens eigen 
keuze (zelfbeschikking) en ‘erbij horen’. 
Thomas en Wolfenberger (1999) voegen 
er het recht aan toe op werk en op een 
normale woonomgeving.

Deze voorwaarden zijn de sleutels tot  
inclusie en situeren zich meestal in de  
lokale leefgemeenschap waar een burger  
zich ontspant en een sociaal netwerk 
opbouwt. Gezien dit netwerk minder 
dan vroeger van nature ontstaat, heb-
ben sommige bevolkingsgroepen een 
duwtje in de rug nodig om niet uitge-
sloten te worden tot maatschappelijke 
deelname. Daarbij speelt de gemeente 
een grote rol als facilitator.

Op de site staan goede voorbeelden 
(good practices), een literatuurlijst  

en een overzicht van gespecialiseerde 
sites rond functiebeperking  

en toegankelijkheid (wie doet wat?).

su
rf

 h
et

 e
en

s 
op
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- Rechtshulp en justitie: wetswinkel, 
justitieel welzijnswerk, slachtofferzorg, 
daderhulp, justitiehuizen ...

- Kinderen en gezinnen: diensten van 
Kind en Gezin, kinderopvang, centra 
voor integrale gezinszorg, bezoek-
ruimtes, speel-o-theken, kinderbij-
slagfondsen ...

- Jongeren: Jongerenadviescentra, 
jeugd(welzijns)werk, centra voor  
leerlingenbegeleiding, Lokale Overleg-
platforms Gelijke Onderwijskansen, 
schoolopbouwwerk, woonbegeleiding 
jongeren ... 

- Jeugdhulpverlening: sociale dienst  
gerechtelijke jeugdhulp, private  
voorzieningen, publieke jeugdinstel-
lingen ...

- Ouderen:aanvraag en toekenning 
pensioen, ouderen(mis)behandeling, 
ontmoetingscentra, woonmogelijkhe-
den voor ouderen ...

- Personen met een handicap: handicap 
en advies, centra voor ontwikkelings-
stoornissen, centra voor ambulante 
revalidatie, vrijetijdsbesteding en sport 
voor personen met een handicap, 
buitengewone onderwijsinstellingen, 

woonvormen voor meerderjarigen  
met een handicap ...

- Etnisch-culturele minderheden: 
integratiecentra, tolken- en vertaal-
diensten, opvangcentra, racisme-
bestrijding ...

- Armoede en kansarmoede: kringloop-
centra, inloopcentra, verenigingen 
waar armen het woord nemen ...

- Samenlevingsopbouw: maatschap-
pelijk opbouwwerk, samenlevings-
opbouw Vlaanderen,...

- Overheden gerelateerd aan het wel-
zijns- en gezondheidsveld: provinciale 
diensten, Vlaamse Gemeenschap, 
Federale overheidsdiensten.

Samen met het Huis voor  
Gezondheid en de Samenwerkings
initiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg 
(SEL’s) zal de databank op termijn  
uitgebreid worden met gegevens  
van de zorgverstrekkers (KB78’ers)  
in Vlaanderen. Voor Brussel zijn  
die gegevens reeds opgenomen in 
www.zorgzoeker.be

De sociale kaart is vernieuwd.
Deze online inventaris bevat een overzicht van  
diensten, organisaties en voorzieningen uit de welzijns- 
en gezondheidssector in Vlaanderen en Brussel.

Via de invulvelden ‘wie of wat’ gecom-
bineerd met ‘waar’ kan men snel zoeken,  
voor een verfijnder resultaat is er de 
uitgebreide zoekfunctie. Wie zoekt die  
vindt de (contact)informatie in de vorm 
van (afdrukbare) fiches van organisaties 
in de volgende categorieën:

- Algemene sociale dienstverlening: 
centra algemeen welzijnswerk, 
OCMW, thuislozenzorg ...

- Lichamelijke gezondheidszorg: 
dringende medische hulpverlening, 
medisch hulpmateriaal, ziekenhuizen, 
sociale diensten van ziekenhuizen, 
palliatieve zorg ...

- Geestelijke gezondheidszorg: centra 
voor geestelijke gezondheidszorg, 
beschut wonen, psychiatrische afde-
lingen van algemene ziekenhuizen, 
hulpverlening aan mensen met een 
verslaving ...

- Thuiszorg: dienstencentra, diensten 
voor gezinszorg, dagverzorgingscen-
tra, centra voor kortverblijf ...

- Relaties en seksualiteit: diensten rela-
ties en seksualiteit, familiaal geweld, 
relatie- en scheidingsbemiddeling ...

- Opleiding, werkloosheid en tewerk-
stelling: Centra voor basiseducatie, 
vakbonden, sociaal secretariaten, 
VDAB-kantoren, werkwinkels,  
arbeidszorg ...

- Huisvesting: woonwinkel, huisves-
tingsdiensten OCMW en gemeente, 
sociale huisvestingsinitiatieven ...

www 
desocialekaart.be

Wie of wat zoek je?

desocialekaart.be

Waar?
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nieuwtjes
uit de professionele sector

Federatie Palliatieve zorg 
Vlaanderen 

www.palliatief.be 
 De algemene website van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen. 
 U vindt er naast een rubriek organisatie, een rubriek netwerken (netwerken palliatieve 

zorg), een rubriek agenda (vooruitblik en terugblik), een rubriek publicaties en een 
zeer uitgebreide rubriek kennis & expertise. 

www.delaatstereis.be
 Deze website handelt specifiek over de vroegtijdige planning van je zorg. Naast een 

overzicht van de publicaties vind je er ook een aparte pagina ‘vraag & antwoord’.  
Via info@delaatstereis.be kunnen er vragen gesteld worden over dit thema. 

www.pallialine.be
 Deze website is tot stand gekomen om (palliatieve) zorgverstrekkers te ondersteu-

nen in hun werk door het aanreiken van richtlijnen. Deze richtlijnen behandelen de 
verschillende aspecten van de palliatieve zorgverlening. Hiervoor wordt de huidige 
wetenschappelijke kennis zoals bekend in de literatuur gekoppeld aan de ruime 
praktijkervaring van zorgverleners in Vlaanderen uit verschillende disciplines.

KADOCKU Leuven 
ondersteunt uw erfgoedzorg
KADOC-KU Leuven is een documentatie- en onderzoekscentrum voor cultuur, religie 
en samenleving dat archieven en bibliotheken bewaart en onderzoek verricht. In de 
erfgoedcollectie bevinden zich archieven van sociaal-culturele organisaties en initiatie-
ven zoals de Kinder- en Jongerentelefoon, de Vlaamse Vereniging voor Autisme of het 
Koninklijk Muziekverbond van België, documentatie van ACV, persoonsarchieven van 
CD&V’ers en het archief van de Sint-Lucasschool.

Deze archieven en aanverwante publicaties worden op een professionele wijze  
bewaard zodat volgende generaties uit het verleden van deze organisaties kunnen  
leren. KADOC geeft ook advies en vorming over gedegen archiefbeheer voor de 
stroom papieren en digitale documenten binnen de organisaties. Op vraag verricht 
KADOC onderzoek aan zijn collecties gerelateerde thema’s.

KADOC-KU Leuven is begaan met het erfgoed van zelfhulpgroepen en wenst vereni-
gingen hierin te ondersteunen. Zelfhulpgroepen zeggen iets over de maatschappelijke 
uitdagingen en de zoektocht naar oplossingen. Het is daarom van belang dat de neer-
slag van hun werking niet verloren gaat. Zelfhulpgroepen kunnen vrijblijvend contact 
opnemen voor advies en vorming rond het beheer van recente documenten en histori-
sche stukken. Het centrum kan daarnaast ook instaan voor de bewaring.

MEER INFO: 
T. 02/255.30.45
info@palliatief.be > treedt op als representatieve organisatie voor alle 

belanghebbenden in palliatieve zorg in Vlaanderen. 
Samen met de netwerken behartigt zij kwalitatieve 
zorg op medisch, psychologisch en spiritueel/exis-
tentieel vlak bij onomkeerbare ziekte. 

Ook met vragen als:  
‘hoe maak ik een jubileumpublicatie  
over de geschiedenis van onze vereniging?’  
kan men bij KADOC terecht.  
Rond dat thema is de brochure  
‘Hoera, een jubileum?! Een praktijk wijzer 
voor verenigingen en hun erfgoed’  
bij het centrum verkrijgbaar of via 
www.hoeraeenjubileum.be

MEER INFO: 
Katrien Weyns  
archiefconsulent KADOC
Vlamingenstraat 39, 3000 Leuven 
T. 016/32.35.44
katrien.weyns@kadoc.kuleuven.be 
www.kuleuven.be/kadoc
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FARA 

Luister en informatiepunt rond 
zwangerschapskeuzes.
BEGELEIDING BIJ MOEILIJKE ZWANGERSCHAPSKEUZE 
FARA begeleidt vrouwen, koppels én hun naaste omgeving die geconfronteerd wor-
den met een moeilijke zwangerschapskeuze: omdat de zwangerschap ongepland is, 
omdat de zwangere een tienermeisje is, omdat er een afwijking werd vastgesteld bij 
het ongeboren kind, keuzes die te maken hebben met prenatale diagnose, al dan niet 
abortus, verwerking na abortus. 

ONDERSTEUNING BIJ BESLISSINGS- EN VERWERKINGSPROCES 
FARA ondersteunt mensen in hun beslissings- en verwerkingsproces, ongeacht 
de keuze. Op afspraak kan je er terecht voor een of meerdere besluitvormings- en  
begeleidingsgesprekken (individueel, als koppel of als gezin). Complementair aan deze 
professionele ondersteuning faciliteert Fara lotgenotencontact voor zwangere tieners 
en tienermama’s, onder meer tijdens de tweejaarlijkse teens-tienermoederweekends 
(eerstvolgend in november). De Facebookpagina Fara Jong en Ouder ondersteunt 
op een laagdrempelige manier lotgenotencontact onder jonge mama’s en papa’s.  
Er is eveneens een aanbod aan begeleid lotgenotencontact rond abortusverwerking. 

LOTGENOTENCONTACT ROND ABORTUSVERWERKING
Ervaring leert dat sommige vrouwen na abortus – kort nadien of jaren later – nood 
hebben aan een gesprek met iemand die hetzelfde doorleefde. Een reactie van  
(h)erkenning kan immers helend zijn of een ander perspectief bieden om met moei-
lijke gevoelens om te gaan. Blijf ook jij zitten met vragen, twijfels, schuldgevoelens, 
verdriet of andere emoties die je makkelijker zou kunnen delen met mensen die  
hetzelfde meemaakten? Dan kan je bij Fara terecht voor lotgenotencontact. Tijdens 
deze groepsgesprekken kan er gesproken worden over beleving en betekenisgeving.  
Een Fara-medewerker begeleidt het proces. Voor koppels die kozen voor een af-
breking na een positieve prenatale diagnose werkt Fara intens samen met Cozapo  
(contactgroep bij zwangerschapsafbreking na positieve diagnose) die hierrond lotge-
notencontact organiseert: www.cozapo.org

PRAKTISCH
Vanaf 4 geïnteresseerde vrouwen wordt er een rustige ontmoetingsplek geregeld,  
bereikbaar vanuit de respectievelijke woonplaats. Met de betrokken deelneemsters 
wordt afgetoetst welke momenten haalbaar zijn om de afspraak vast te leggen,  
bijvoorbeeld ’s avonds of op zaterdagvoormiddag. Er wordt een bijdrage van e 10  
gevraagd om de praktische kosten (deels) te dekken (huur zaal, drankje, …).

uit de professionele sector

MEER INFO: 
T. 016/38.69.50 
elke werkdag: 9-16u
vragen@faranet.be
Farachat: www.faranet.be 
ma: 14-17u 
woe en vrij: 13-16u
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ADHD 
bij volwassenen 

Leven met eigenwijze hersenen.

ADHD en ADD worden al te vaak alleen 
met kinderen geassocieerd. Op dit mo-
ment leven er in ons land ook vele tien-
duizenden volwassenen met AD(H)D.  
Bovendien staat een hele generatie jon-
geren met AD(H)D op de drempel van 
het volwassen leven, waar hen heel wat 
nieuwe uitdagingen te wachten staan.

Deze basisgids zet heel wat belangrijke 
informatie en praktische tips op een rij. 
Wat houdt ADHD bij volwassenen pre-
cies in? Is medicatie altijd nodig? Welke 
mogelijke behandelingen zijn er? Wat 
zijn de gevolgen voor persoonlijke rela-
ties? En hoe kun je problemen op het 
werk opvangen?

MEER INFO:
ADHD bij volwassenen
Leven met eigenwijze hersenen
Steven Stes, Gil Borms,  
Ria Van Den Heuvel
Lannoo, e 19,99
verkrijgbaar via Centrum Zit Stil, 
in de boekhandel, als e-boek  
of in de iBookstore

ADHD beïnvloedt ook 
als volwassene in grote  
mate je leven, zowel  
op persoonlijk als op 
professioneel vlak.  
Niet alle kinderen met 
ADHD ‘groeien eruit’  
en steeds meer mensen 
krijgen op volwassen 
leeftijd te horen dat ze 
het hebben. Toch  
werden hun problemen 
lange tijd niet ten volle 
erkend.
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Themanummer  
over ADHD  
bij volwassenen 
Met dit themanummer wil het kennis-
centrum ZitStil een antwoord vormen 
op de vele vragen van volwassenen 
met ADHD. Meer en meer volwassenen 
contacteren de hulplijn en komen naar 
de workshops en trainingen van het 
centrum. In hun persoonlijk leven, hun 
relaties, hun jobs lopen ze aan tegen 
de gevolgen van ADHD en vragen hulp 
om terug op de sporen te geraken. Dit 
nummer wil tegemoet komen aan een 
nood aan informatie over ADHD bij vol-
wassenen. 

Er komen verschillende volwassenen 
aan het woord over hun studie, hun 
werk en leven met ADHD. Daarnaast 
geven deskundigen wetenschappelijke 
informatie over verschillende aspecten 
van ADHD.

MEER INFO:
Themanummer: 
ADHD bij volwassenen
e 8.00
ZitStil shop
www.zitstil.be

ADHD is niet te genezen,  
maar de manier waarop je ermee 
omgaat als kind, ouder of leerkracht 
maakt het verschil.  
Gelukkig sta je daarbij niet alleen.  
Het centrum ZitStil helpt je met nuttige 
workshops en concrete tips  
om de chaos behoorlijk onder  
controle te krijgen. Neem gerust  
contact op met ons team voor  
al je vragen en twijfels. 

MEER INFO:
T. 03/830 30 25
www.zitstil.be

Steven Stes is psychiater  
en gespecialiseerd in ADHD/ADD  
bij volwassenen.  
Hij is verbonden aan het Universitair 
Psychiatrisch Centrum KU Leuven,  
campus Kortenberg. 

Psychologe en psycho therapeute 
Gil Borms begeleidt in het  
centrum ZitStil en het Universitair  
Psychiatrisch Centrum KU Leuven,  
campus Kortenberg dagelijks  
volwassenen met ADHD/ADD. 

Ria Van Den Heuvel is directeur 
van centrum ZitStil en gecertificeerd 
loopbaancoach, o.a. voor volwas-
senen met ADHD. Zij begeleidt ook  
projecten in Human Resources. 
Ze schreven dit boek samen met 
journaliste Ria Goris.
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Hoe je het ook draait of keert, je leven verandert grondig. Je kunt niet anders dan  
erdoor geraakt worden. Dit boek wil hierbij een emotionele handleiding zijn voor jou en 
je omgeving, over hoe je zo goed mogelijk deze ziekte en alles wat erbij komt kijken 
kan leren dragen. Het is ook een leidraad voor hulpverleners om mensen met kanker 
te begeleiden doorheen hun verwerkingsproces.

Kanker heeft een impact op zowat alle levens-
domeinen. Dit boek biedt (h)erkenning en advies en 
54 unieke getuigenissen. Een emotionele handleiding 
voor mensen met kanker en hun omgeving!

Omgaan met kanker raakt verschillende thema’s aan, omdat de ziekte een impact kan 
hebben op zowat alle levensdomeinen. Hoe ga je om met de heftige emoties, gedach-
ten en gebeurtenissen die op je afkomen? En hoe leef je verder met de lichamelijke 
beperkingen ten gevolge van de behandelingen? Hoe praat je over de ziekte en gevol-
gen ervan met je omgeving? Hoe reageer je op onbegrip (‘Je ziet er toch goed uit’)? 
Hoe omgaan met veranderingen op vlak van intimiteit, seksualiteit en fertiliteit? Welke 
rol speelt voeding bij kanker? Kan je de ziekte zien als een ongewenste bondgenoot? 
Wat kan mindfulness voor jou betekenen? Daarnaast komen nog vele andere zaken 
aan bod waar je als persoon met kanker mee te maken krijgt. (H)erkenning en advies 
op basis van praktijkervaring en 54 unieke getuigenissen uit Vlaanderen en Nederland 
- zowel geschikt voor mensen met kanker en hun omgeving als voor hulpverleners die 
mensen met kanker ondersteunen tijdens en na hun ziekte.

Nathalie Cardinaels is klinisch psychologe, gedragstherapeute en mindfulnesstrainer. 
Ze werkt in een algemeen ziekenhuis met mensen met borstkanker en geeft Mindful-
ness-Based Stress Reduction trainingen aan mensen met kanker. Daarnaast runt en  
coördineert Nathalie psychologenpraktijk De Meiboom  
in Hasselt. Eerder schreef zij ‘Mindfulness bij borst kanker’ 
(Acco, 2011). Dit boek werd bekroond met de Pink Pan-
ther Award en vertaald naar het Frans (Acco, 2012). 

MEER INFO:
Omgaan met kanker.  
Nathalie Cardinaels
Acco, 2014
e 24,50
verkrijgbaar als e-boek

Omgaan  
met kanker 
Je leeft je leven en plots word 
je door een diagnose als kanker 
helemaal onderuit gehaald. 

‘Omgaan met kanker’  
een emotionele handleiding 

over hoe je zo goed  
als mogelijk deze ziekte en 
alles wat erbij komt kijken 

kan leren dragen. 
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ONTMOETINGSDAG  
OVER-HOOP, VOOR JONGE 
VERKEERSSLACHTOFFERS  
EN FAMILIE
Op zondag 5 oktober gaat de ontmoe-
tingsdag door van Over-Hoop vzw, lot-
genotenwerking voor families met jonge 
verkeersslachtoffers, in Ontmoetings-
centrum Eenheid in Wezemaal. Deze 
dag staat open voor jonge verkeers-
slachtoffers en hun familie.

MEER INFO:
Aanvang 12u30 - einde 18u.
Inschrijven kan via info@over-hoop.be
www.over-hoop.be

TREFDAG HANDICAP 2014
Op zaterdag 18 oktober ont-
moeten mensen met en zon-
der handicap elkaar in het 
Provinciehuis in Leuven rond 
het streven naar een samenle-
ving waar iedereen aan mee-
doet. Hiermee willen personen 
met een handicap aangeven 
dat ze ook deel uitmaken van 

deze maatschappij en op basis van 
gelijke rechten aan deze samenleving  
willen deelnemen. Inclusie wordt de 
rode draad op deze dag. Het ‘VN- 
verdrag inzake de rechten van perso-
nen met een handicap’ geeft aan dat 
inclusie een recht is. In themahoeken 
en workshops komt aan bod hoe je zelf 
meer kan weten, denken, beslissen en 
doen in je eigen leven, samen met an-
deren. Er wordt ingegaan op thema’s als 
onderwijs, toegankelijkheid, tewerkstel-
ling, deelname aan het beleid, relaties 
en seksualiteit, vrije tijd... Deze trefdag 
is een samenwerking van: GRIP vzw, 
Inclusie Vlaanderen vzw, NEMA vzw,  
Onafhankelijk Leven vzw, Onze Nieuwe 
Toekomst vzw en VFG – Vereniging per-
sonen met een handicap vzw. 

MEER INFO:
www.trefdaghandicap.be

LEERPROBLEMEN
EEN WERELD VAN VERSCHIL! 

Studiedag ter gelegenheid 
van 25 jaar Sprankel
22 november 2014
Cultureel Centrum Hasselt

Al 25 jaar ijvert Sprankel voor de belan-
gen van normaalbegaafde kinderen met 
leerproblemen in Vlaanderen. Meestal 
gaat het hierbij om moeilijk leren lezen 
en schrijven (dyslexie), moeite hebben 
met leren rekenen (dyscalculie), traag 
leren of concentratieproblemen.

Ouders ervaren op elk moment in de 
ontwikkeling van hun kind hoe ingrij-
pend een leerprobleem kan zijn en  
willen inzicht krijgen. Ook willen ze van 
bij de start en blijvend betrokken wor-
den in de begeleiding als ervarings-
deskundigen bij uitstek. Sprankel gaat 
als oudervereniging reeds 25 jaar het 
debat aan met mensen uit het onder-
wijs en professionele hulpverleners en 
blijft de overheid kritisch bevragen over  
‘onderwijs op maat’ voor elk kind met 
een leerprobleem, in elke klas en op elke 
school. 

Deze studiedag nodigt ouders, leer-
krachten, deskundigen en beleidsmen-
sen uit om elkaar te ontmoeten rond 
volgende vragen:
- Zijn kinderen met leerproblemen echt 

zo verschillend van andere kinderen?
- Hoe kunnen ouders omgaan met deze 

verschillen?
- Hebben deze kinderen recht op een 

verschillende aanpak in het onderwijs?
- Kunnen leraren en scholen het verschil 

maken?
- Hoe kunnen tieners met dyslexie hun 

vreemde talen leren?
- Hoe kan een kind met dyscalculie wis-

kunde leren?
Wij maken samen het verschil!

MEER INFO: 
www.sprankel.be
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Vanaf 2015 trekt Trefpunt Zelfhulp volop 
de digitale kaart. De Trefpunt Zelfhulp-
krant gaat grotendeels verder in een on-
line nieuwsbrief. 
Met deze periodieke e-mailing zal je 
sneller en beter op de hoogte zijn van 
onze activiteiten én van boeiend nieuws 
uit zelfhulpland. 

Wie graag de hoofdartikels uit onze 
krant las, zal voortaan zijn gading vinden 
in themanummers. Die zullen zowel in 
geprinte versie als op onze nieuwe site 
beschikbaar zijn. 
In zo’n themanummer geven we aan-
dacht aan methodieken, adviezen en 
tips & tricks waar zelfhulpgroepen me-
teen mee aan de slag kunnen.

> Schrijf je nu al in  
voor onze digitale nieuwsbrief: 
mail naar  
trefpunt.zelfhulp@soc.kuleuven.be   
met als onderwerp  
‘Inschrijving enieuwsbrief’

Eind dit jaar  
sluiten we de 30ste (!) 

jaargang van de  
Trefpunt Zelfhulpkrant 
definitief af. Dit is dan 

ook het voorlaatste 
nummer, althans in de 

huidige vorm.

> Word gratis abonnee  
van onze themanummers: 
mail naar  
trefpunt.zelfhulp@soc.kuleuven.be  
met als onderwerp  
‘Inschrijving themanummers’

Trefpunt  
Zelfhulpkrant 
gaat digitaal !

zat. 5 oktober 2014
Ontmoetingsdag Over-Hoop
OC Eenheid - Wezemaal

zat. 18 oktober 2014
Trefdag handicap
Provinciehuis - Leuven

zat. 22 november 2014
Studiedag leerproblemen
Cultureel Centrum - Hasselt


