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Via sociale media blijven mensen  
in contact met elkaar, er worden ervaringen,  
getuigenissen, tips ... uitgewisseld.  
Tot nog toe hebben slechts een beperkt  
aantal verenigingen de stap naar  
een online medium gewaagd. 

> Wat zijn sociale media ? 
> Een forum  
> Facebook
> Twitter
> Aan de slag 
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Internet is zo ingebur
gerd dat we ons geen 
samenleving meer kun
nen voorstellen zonder 
deze technologie.  
Ook zelfhulpgroepen en 
patiëntenverenigingen 
maken hier dankbaar 
gebruik van en beschik
ken meestal over  
een eigen website.  
Informatie wordt op 
deze manier breed toe
gankelijk en beschikbaar 
voor hulpzoekenden. 
Maar het internet heeft 
veel meer te bieden  
dan enkel informatie.  
Dankzij sociale media 
kunnen ook leuke  
weetjes, ervaringen, 
getuigenissen en tips 
uitgewisseld worden  
en blijven mensen  
in contact met elkaar. 

Een forum 

Een internetforum is een online discus-
sieruimte waar gebruikers vragen stel-
len, antwoorden posten en een mening 
delen over de verschillende onderwer-
pen of topics van het forum. Een forum 
wordt bezocht door mensen met gelijke 
interesses. Soms zijn de onderwerpen 
zo divers dat er categorieën of subfora 
worden gecreëerd, dit maakt het forum 
overzichtelijk en gebruiksvriendelijk.

Op sommige fora kan je zonder regis-
tratie aan de slag, je kan dan de dis-
cussies lezen en zelf reageren. Andere 
fora vragen een registratie vooraleer 
je toegang krijgt tot de discussieruim-
te. Zo voorkom je dat de onderwerpen 
en reacties zichtbaar zijn voor ieder-
een wereldwijd. Bij de registratie wordt 
meestal gevraagd naar een schuilnaam, 
ook wel nickname genoemd. Zo kan je 
‘anoniem’ deelnemen aan de discussie.  
De meeste fora hebben een forumbeleid 
met gebruiksvoorwaarden en moderato-
ren die een oogje in het zeil houden bij 
zowel de discussies als de naleving van 
de voorwaarden. 

Wat zijn  
sociale media?

Sociale media is een verzamelnaam 
voor sociale netwerken op het internet. 
Het zijn digitale ontmoetingsplaatsen 
waar de deelnemers zelf inhoud plaat-
sen. Dat kan een nieuwsberichtje zijn, 
een vraag, een foto of een filmpje. Maar 
evengoed plaatsen mensen een erva-
ring of beleving, een boeiend artikel, 
een mening of een standpunt of geven 
tips en adviezen. Veel redactie komt hier 
niet bij te pas; het draait vooral rond uit-
wisseling en verbondenheid tussen de 
gebruikers. Goed gekende voorbeelden 
van sociale media zijn weblogs, fora, op 
samenwerking gebaseerde projecten 
als Wikipedia en sociale netwerken als 
Facebook, Twitter, LinkedIn en Google+. 

Sociale media zorgen voor interactie 
en verbondenheid en omzeilen heel 
wat obstakels zoals tijd, afstand en fy-
sieke beperkingen. Dat maakt ze juist 
zo interessant voor zelfhulpgroepen 
en patiëntenverenigingen. Deze media 
zorgen ervoor dat nieuws zich bij wijze 
van spreken als een lopend vuurtje kan 
verspreiden. Bovendien bieden ze de 
mogelijkheid om in interactie te treden 
met je omgeving en zorgen ervoor dat 
je (nieuwe) relaties kan aangaan en on-
derhouden. De keerzijde is natuurlijk dat 
alles door iedereen gezegd kan worden. 
Er kunnen zowel positieve als (soms on-
terechte) negatieve reacties geplaatst 
worden. Het beheer van een account 
vergt wel wat tijd, vaardigheden en 
energie. Je moet kort op de bal spelen, 
alles up-to-date houden en een oogje in 
het zeil houden wat betreft reacties en 
respons. Sociale media draaien rond 
interactie tussen de gebruikers en dat 
vraagt een andere benadering dan een 
traditioneel medium met overwegend 
eenzijdige boodschappen. Daarom is 
het belangrijk dat er aandacht besteed 
wordt aan de moderatie van deze online 
gesprekken, waarbij de boodschap een 
constructieve toon moet aanhouden en 
niet mag vervallen in negativisme. 
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Facebook 

Facebook is in België ongetwijfeld het meest populaire voorbeeld van een sociale  
netwerksite. Het is gratis en voor iedereen toegankelijk die ouder is dan 13 jaar.  
Na de registratie kunnen gebruikers een profiel aanmaken, vrienden toevoegen,  
berichten versturen en statussen, video’s en foto’s delen. Zo biedt Facebook een zee 
aan mogelijkheden om met je netwerk online in contact te blijven. 

VRIENDEN, PAGINA’S EN GROEPEN

Sommigen gaan er prat op om honderden Facebookvrienden 
te hebben. Facebookvrienden zijn mensen die je aan je online  

netwerk hebt toegevoegd. Dat kan een vriend, een kennis, een col-
lega, een familielid zijn, maar ook mensen uit je sportclub, je buurt-

comité of vrienden uit een ver verleden. In tegenstelling tot je uitgebreide 
vriendengroep op Facebook, is het echter goed mogelijk dat je ‘echte’ vrienden in het 
werkelijke leven gemakkelijk op één hand te tellen zijn.
 
Leuk is wel dat je dagelijks op de hoogte blijft van het wel en wee van je Facebook-
vrienden. Op het nieuwsoverzicht op je Facebookstartpagina vind je een overzicht van 
wat vrienden gepost of gedeeld hebben. Daarnaast kan je er ook pagina’s terugvinden 
over o.a. beroemdheden, organisaties en bedrijven. Hier vind je net zoals bij je vrien-
den informatie en mogelijkheden om in interactie te treden. Op elke pagina staat een 
‘vind ik leuk’-knop. Klik je hierop, dan worden ook deze updates weergegeven in je 
nieuwsoverzicht. Je kan ook zelf een groep vormen, een gesloten ruimte van personen 
met eenzelfde interesse. Dat is vooral handig om uit te wisselen met gelijkgezinden.  
Je kan het vergelijken met een discussiegroep in het gewone leven. Er bestaan open-
bare, besloten en geheime groepen. Iedereen kan lid worden van een openbare groep. 
Iedereen kan zien wie in de groep zit en wat er in de groep gezegd wordt. Enkel op 
aanvraag of via uitnodiging kan je lid worden van een besloten groep. De groepsleden 
zijn nog steeds zichtbaar voor iedereen, maar buitenstaanders kunnen niet lezen wat 
er in de groep gebeurt. Als laatste is er de geheime groep, hier raak je enkel in via een 
uitnodiging. Deze groep is volledig geheim, enkel leden kunnen zien wie aan de groep 
deelneemt en de conversaties lezen. Deze groep kent dus de grootste privacy. 

Overweeg je een Facebookpagina voor jouw vereniging? Denk dan eerst goed na 
over wat je wilt bereiken. Wil je de vereniging en het aanbod in de kijker zetten,  
dan is een pagina een goede keuze. Je updates verschijnen in het nieuwsoverzicht van 
de personen die je pagina ‘leuk vinden’ en op deze manier wordt dit ook gezien door 
hun vrienden. Dat zorgt voor een groot bereik en voor bekendheid. Wil je eerder een 
platform om kennis en ervaringen uit te wisselen, dan is een groep een betere keuze.  
Elk lid van de groep krijgt een melding telkens er iets nieuw gepost wordt. Zo is ieder-
een altijd op de hoogte. Uiteraard is het mogelijk om zowel een pagina als een groep 
te combineren indien de vereniging voor beide mogelijkheden opteert. 

Twitter 

Twitter is net als Facebook een gratis 
sociale netwerksite waarbij mensen 
een netwerk uitbouwen en op elkaars 
berichten kunnen reageren. Met Twitter 
kan je slechts korte berichtjes (max. 140 
tekens) de wereld in sturen. Twitter is  
eigenlijk een microblog waarbij je ande-
ren kan laten weten wat jouw op dit 
ogenblik bezighoudt.

De berichtjes die je via Twitter verstuurt, 
worden tweets genoemd. Iedere twitter-
gebruiker heeft een eigen tijdlijn waarop 
de berichten verschijnen van iedere per-
soon of instantie die hij volgt. Anders-
om kunnen andere gebruikers ook jou 
volgen, zij zien dan jouw berichten op 
hun tijdlijn. De tijdlijn op Twitter is ver-
gelijkbaar met het nieuwsoverzicht op 
Facebook.  

Bedrijven, organisaties 
en verenigingen  
gebruiken twitter om 
goed contact te houden 
met hun doelpubliek  
en naamsbekendheid  
te verwerven.

Indien je als vereniging een leuk nieuwtje 
hebt, kan je een tweet plaatsen. Jouw 
volgers kunnen hierop meteen reage-
ren of ze kunnen het retweeten, dit wil 
zeggen dat zij jouw bericht delen met 
hun netwerk. Zo komt de tweet bij nog 
meer mensen terecht. Het voordeel is 
dat Twitter snel en informeel is. Zo kan 
je makkelijk contacten leggen met ande-
ren en je netwerk uitbreiden. 
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Aan de slag

Kortom, sociale media zijn een effectief 
communicatiemiddel om in contact te 
staan met je netwerk. Je kan hen op de 
hoogte houden van de laatste nieuwe 
updates of activiteiten en er is plaats 
voor wederzijdse communicatie. Mis de 
trein niet en kom dichter te staan met 
het netwerk van je vereniging. 

De sociale media  
hebben heel wat  
te bieden, maar het is 
belangrijk doordacht  
te werk te gaan. 

Een kanttekening die wij hierbij zeker 
willen maken is dat berichten via sociale 
media de wijde wereld ingestuurd wor-
den, hierdoor kennen zij een groot be-
reik. Wees dan ook verstandig met het 
delen van (herkenbare) foto’s en video’s. 
Besteed aandacht aan de privacyinstel-
lingen van je account en stel deze goed 
af. Ook groepen die reeds actief zijn op 
sociale media willen we aansporen deze 
nog eens na te kijken aangezien de in-
stellingen regelmatig veranderen. 

Siel Pirard

PRAATGROEP OASE

Praatgroep OASe organiseert samen-
komsten voor ouders van kinderen en 
jongeren met een autismespectrum-
stoornis. De diagnose autisme komt bij 
vele ouders hard aan. Ze zitten met vra-
gen als: wat houdt dit in - waar kan ik 
terecht - en vooral: wat betekent dit voor 
de toekomst van mijn kind? Er zijn ou-
ders met een begripvolle sociale omge-
ving; er zijn ouders die met hun vragen 
en zorgen alleen staan. Beide komen in 
de praatgroep aan bod: zorgen vertellen 
maar ook leuke anekdotes, tips vragen 
en tips geven. Praktische info: zie web-
site. Dit is een gratis initiatief met steun 
van de Vlaamse Vereniging voor Autis-
me (VVA).

MEER INFO: 
T: 0495/54.11.47
oase.praatgroep@gmail.com
www.praatgroepoase.be

Je hebt een beperking 
en bent op zoek naar 
een soulmate, lotgenoot 
of beste maatje? 

www.dottie.be
Dottie.be is een sociale netwerksite voor 
mensen met een beperking. Als je een 
beperking hebt, is het soms moeilijker 
om iemand te leren kennen of contacten 
te leggen. Zo is het idee ontstaan om 
deze site op te richten, zodat lotgenoten 
onbeperkt met elkaar kunnen omgaan. 
Wat vooral NIET belangrijk is - in tegen-
stelling tot andere sites - is populariteit: 
‘wie de beste is’. WEL belangrijk is dat 
je bij Dottie.be helemaal jezelf kan zijn, 
begrepen en geaccep-
teerd wordt, ongeacht 
je beperking of aandoe-
ning, want op Dottie is 
iedereen speciaal.

> vervolg pag. 3

nieuwe initiatieven
nieuwe initiatieven
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nieuwe initiatieven

PASSIEFLOOR

Passiefloor is een organisatie gedragen 
door een tiental ervaringsdeskundige 
vrijwilligers. Zij bieden activiteiten aan 
voor zowel alleenstaanden na scheiding 
of overlijden als voor nieuw samenge-
stelde gezinnen. Ze richten zich tot allen 
die na een verlieservaring op zoek zijn 
naar ‘een tentje’ om onderweg even te 
schuilen en tot diegenen die een nieuwe 
vriendenkring willen opbouwen. 

Passiefloor wil  
de verbondenheid en 
vriendschap onder
steunen bij mensen  
die elkaar herkennen in  
de ‘zielepijn’ die ze  
doorworstelden. 

Er zijn regelmatig vormings- en ontmoe-
tingsmomenten, maandelijkse wandelin-
gen en een jaarlijkse vakantie. Er wordt 
geen lidgeld gevraagd; wel deelname in 
de onkosten. Passiefloor is vooral actief 
in West- en Oost-Vlaanderen.

MEER INFO: 
Conny Serlet
T. 0479/53.68.63
info@passiefloor.be
www.passiefloor.be

Selectief Mutisme 
Vlaanderen 

Selectief mutisme of extreme praatangst  
is een psychische aandoening waarbij kinderen  
in specifieke situaties zoals op school,  
in de familie, bij de opvang ... niet spreken. 
Zonder behandeling evolueert deze stoornis  
mogelijks naar een sociale fobie.

Deze kinderen blokkeren als er van hen verwacht wordt dat ze praten of als ze denken 
dat ze beoordeeld worden. Selectief mutisme komt voor bij ongeveer zeven op de 
duizend kinderen – en vaker bij twee- of meertalige kinderen; een groep die in onze 
samenleving toeneemt. Als men deze stoornis niet behandelt, kan ze evolueren naar 
een sociale fobie. Toegankelijke informatie over selectief mutisme kan ouders op tijd 
op weg helpen naar gespecialiseerde therapie en begeleiding.

Het netwerk ‘Selectief Mutisme Vlaanderen’ werd in 2012 opgericht door ouders van 
kinderen met selectief mutisme en door een aantal therapeuten met ervaring in deze 
problematiek. 

Het netwerk wil: 
- selectief mutisme (kenmerken, diagnose en therapie) bekendmaken bij personen die 

hiermee geconfronteerd kunnen worden, zoals leerkrachten, schooldirecties, centra 
voor leerlingenbegeleiding (CLB), therapeuten, jeugdwerkers, sportmonitoren ...

- informatie geven aan ouders met kinderen en jongeren met selectief mutisme, of 
waarvan de ouders dat vermoeden

- een onderwijsbeleid promoten dat rekening houdt met de specifieke problemen van 
kinderen met selectief mutisme en dat open staat voor een goede samenwerking 
tussen leerkrachten, therapeuten en ouders

- de onderlinge solidariteit tussen de ouders bevorderen, bijvoorbeeld door het uitwis-
selen van ervaringen en het organiseren van ontmoetingen

- de kennis van therapieën over selectief mutisme bevorderen, onder meer door inter-
nationale contacten, uitwisselen van informatie en samenwerkingsverbanden.

De ouderwerkgroep vergadert drie-
maandelijks en is de stuwende kracht 
van het netwerk. Er is ook een besloten 
Facebookgroep ‘Ouders over selectief 
mutisme’. Binnen deze groep wisselen 
ouders hun ervaringen uit en ondersteu-
nen elkaar. Enkel ouders kunnen van deze 
besloten Facebookgroep lid worden.  
Wie lid wil worden, meldt zich eerst aan 
bij deze groep. De beheerder geeft toe-
stemming als men ouder is van een kind 
met selectief mutisme of met een ver-
moeden daarvan. 

MEER INFO: 
contact@selectiefmutisme.be
www.selectiefmutisme.be
Open Facebookpagina: 
www.facebook.com/pages/Selectief- 
mutisme-Vlaanderen
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Als mannen ouder  
worden ondervinden 
ze vaak problemen met 
plassen: de urinestraal 
wordt zwakker en  
de blaas moet vaker  
geledigd worden. Deze 
problemen hebben te 
maken met de prostaat 
die zich aan de basis 
van de blaas bevindt. 
Meestal gaat het  
om prostaatvergroting, 
een goedaardige veran
dering. De prostaat kan  
echter ook ontsteken  
of er kan sprake zijn van 
prostaatkanker.

Think Blue
Prostaatkanker
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Van de 80-plussers  
hebben meer dan 4 mannen  
op de 10 prostaatkanker,  
zonder enig symptoom. 
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Fernand Fonteyne, actief, gepensio-
neerd en prostaat kanker patiënt.
Fernand Fonteyne (65) is het prototype 
van de energieke, actieve gepensioneer-
de. Drieëndertig jaar lang werkte hij in de 
Brugse hotelschool Spermalie. Tot hij in 
de lente van 2009 plots ziek werd. ‘Ik had 
nergens last van’, vertelt Fernand. ‘Maar 
op de jaarlijkse controle bij mijn huisarts 
bleken de PSA-waarden in mijn bloed 
wat te hoog. Toch eens laten checken bij 
een uroloog, raadde mijn huisarts aan.’ 

En dan ging het allemaal snel. CT-scan, 
MRI-scan, biopsie: binnen de veertien 
dagen kreeg Fernand te horen dat er 
een kwaadaardige tumor in zijn pros-
taat zat. ‘Tja, op zo’n moment stort je 
wereld toch wel in elkaar. De tumor was 
volledig ingekapseld, er waren nog geen 
uitzaaiingen. Een geluk bij een ongeluk, 
maar het was duidelijk dat het gezwel zo 
snel mogelijk weg moest. Toch heb ik de 
operatie nog laten uitstellen omdat we 
in de zomer allerlei activiteiten hadden 
gepland. Achteraf bekeken behoorlijk 
roekeloos, want het bleek bij de operatie 
vijf voor twaalf.’

In september ging Fernand onder het 
mes, robotchirurgie. De prostaatverpleeg-
kundige in het ziekenhuis had hem voor-
af uitgelegd en op de computer getoond 
hoe dat in zijn werk ging.

‘De operatie met de robot op zich was 
niks. Je bent onder volledige verdoving, 
het is eigenlijk niet meer dan een kijk-
operatie. De nazorg en -behandeling 
was veel ingrijpender. Zelfs nu, vier jaar 
na de operatie, heb ik nog dagelijks be-
perkt urineverlies. Vooral tijdens zware 
inspanningen houd ik het moeilijk droog. 
Ik ga nooit buiten zonder bescherming.’ 

Elke kanker heeft  
een eigen symboolkleur. 
Roze staat voor borst
kanker, hemelsblauw 
voor prostaatkanker. 

Met Fernand gaat het ondertussen best 
goed. Hij moet nog om de zes maanden 
op controle, maar zijn toestand is sta-
biel. Tegen sombere gedachten kent hij 
een goede remedie. Hij fietst en zit ook 
in het bestuur van de plaatselijke da-
mesrennersploeg Bruynvis. ‘Ik organi-
seer jaarlijks een dameswielerwedstrijd 
in Wenduine’, zegt hij. ‘Heel veel werk, 
maar je krijgt er veel voor terug. Niets 
beters om je zinnen te verzetten.’

Een fragment uit een interview  
verschenen in Leven, patiëntenmaga-
zine van de Vlaamse Liga tegen Kanker. 
Het volledige artikel vindt u terug  
in het archief op tegenkanker. net/publi-
caties - Leven 60 - oktober 2013.

THINK BLUE VLAANDEREN

Fernand Fonteyne stichtte een lotgeno-
tenvereniging met drie medepatiënten, 
Think Blue Vlaanderen. 

Lotgenoten weten dat er na een diagno-
se prostaatkanker veel verandert in het 
leven van de man en zijn naasten. Er zijn 
heel wat vragen en bezorgdheden waar 
ze met anderen willen over praten. Het 
zijn geen gemakkelijke onderwerpen. 
Een groep lotgenoten helpt dit taboe 
te doorbreken. Think Blue organiseert 
samen met professionele gezondheids-
werkers een reeks voordrachten met 
aansluitend een uitwisselings- en ont-
moetingsmoment. Ontmoeting en onder  - 
steuning in combinatie met ontspanning 
kan tijdens sociale activiteiten zoals een 
daguitstap. Veel aandacht gaat ook naar 
de partners, zij delen ten slotte het le-
ren-leven-met.

MEER INFO: 
Think Blue Vlaanderen
Sikkelstraat 38 - 8000 Brugge
T. 050/59.95.90
T. 0474/65.56.77
thinkbluevlaanderen@gmail.com 
www.thinkbluevlaanderen.be
www.facebook.com/TBVlaanderen

www.dekeuzemaken.be

Veel oudere mannen hebben prostaat-
kanker tot het einde van hun dagen, 
zonder dit te weten en zonder er enige 
hinder van te ondervinden, zo blijkt uit 
autopsieën. Van de 80-plussers meer 
dan 4 mannen op de 10 prostaatkanker, 
zonder enig symptoom. 

Hoewel prostaatkanker 
bij Belgische mannen  
de vaakst vastgestelde  
kanker is, overlijdt  
minder dan 4 % eraan. 

Bij actieve opsporing waren deze man-
nen nodeloos behandeld geweest, met 
alle mogelijke hinderlijke bijwerkingen 
(incontinentie ... ), leggen het KCE en de 
VLK uit in een persmededeling.

Als een man toch om een screening 
vraagt, is het de rol van de arts hem 
goed te informeren over de voor- en na-
delen en de onzekerheden die er mee 
gepaard gaan, zodat hij een welover-
wogen keuze kan maken. De patiënt 
krijgt hulp bij deze beslissing via de 
websitedekeuzemaken.be, ontwikkeld 
door het onderzoekscentrum LUCAS 
van de KU Leuven in samenspraak met 
Domus Medica en de Belgische Vereni-
ging voor Urologie (BVU).
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Darmkanker is  
een verzamelnaam voor  
verschillende soorten 
kanker van de dunne 
darm, dikke darm en 
de endeldarm (rectum). 
Kanker van de dunne 
darm is erg zeldzaam. 
Indien een zwelling 
gevonden wordt in het 
verloop van de dunne 
darm, is deze meestal 
goedaardig.
Kanker van de dikke 
darm komt meer voor.  
1 op de 20 mensen zal 
tijdens het leven door 
deze aandoening getrof
fen worden.  
Dikkedarmkanker neemt 
sterk toe met de leeftijd,  
bij personen van 50 jaar 
of ouder. 

Indien darmkanker zich al op jonge 
leeftijd voordoet kan dat duiden op er-
felijkheid. Vaak komt de patiënt uit een 
familie waarin al eerder darmkanker ge-
constateerd is.

De aanwezigheid van veel darmpoliepen 
is een risicofactor, aangezien deze po-
liepen kwaadaardig kunnen ontaarden. 
Een van de mogelijkheden om darmkan-
ker vroeg op te sporen is onderzoek naar 
bloedverlies in de ontlasting. In Vlaan-
deren besliste minister Jo Vandeurzen 
te starten met een bevolkingsonderzoek 
waar men vrij kan op ingaan. 

BRON: Wikipedia

TALK BLUE VLAANDEREN

Mannen en vrouwen met de diagnose 
darmkanker krijgen heel wat te verwer-
ken. Ook na de ziekte en de behandeling 
kan darmkanker een sterke invloed heb-
ben op het leven. Iedereen zoekt hierin 
zijn eigen weg, maar het kan een steun 
zijn om samen met anderen op zoek te 
gaan, of om te horen hoe anderen een 
oplossing gezocht én gevonden hebben.  

Het regelmatig contact met lotgenoten 
en de hoopvolle gesprekken met andere 
mannen en vrouwen en hun partner zijn 
belangrijk en een meerwaarde naast de 
professionele medische behandeling. 

Lotgenotenonder
steuning is anders dan 
professionele hulpver
lening, geen vervanging 
maar een aanvulling. 

Na een diagnose darmkanker verandert 
veel in het leven van de patiënt en zijn/
haar naasten. Er zijn heel wat vragen 
en bezorgdheden. Het contact met lot-
genoten kan hierbij zeer verrijkend zijn. 
‘Talk Blue Vlaanderen’ is een patiënten-
vereniging van en voor mannen en vrou-
wen met darmkanker én hun partner.

MEER INFO: 
Talk Blue Vlaanderen
Luc Pollet (voorzitter)
Snellegemstraat 2a,8490 Jabbeke
T. 0475/65.37.00
Luc.pollet@gamacompany.be
www.facebook.com/talkbluevlaanderen
talkbluevlaanderen@gmail.com
www.talkbluevlaanderen.be

Talk Blue
Darmkanker
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www. 
Partnergeweld.be

Praten over partnergeweld is niet een-
voudig. Zo kan het lijken alsof je de 
enige bent die ermee wordt gecon-
fronteerd. Niets is helaas minder waar. 
Geweld in de privésfeer is de meest 
voorkomende geweldsvorm in onze 
samenleving. Partnergeweld komt voor 
in alle leeftijdscategorieën, alle soci-
aal-economische klassen, alle culturen 
en zowel binnen heteroseksuele als ho-
moseksuele relaties. Hoewel de meer-
derheid van de slachtoffers vrouwen 
zijn, mag niet uit het oog worden verlo-
ren dat ook mannen slachtoffer kunnen 
zijn van partnergeweld. Je stelt je vragen 
over partnergeweld? Dan vind je hier de 
nodige informatie. Waar je ook mee zit, 
wat je vraag ook is, wij helpen je graag 
verder via deze site.

www. 
zorgwijzer.nl/zorgwijzers/
burnout

Deze Nederlandse zorgwijzer ‘van burn-
out naar burn-in’ bevat nuttige informa-
tie over een burn-out en kennis- hulp-, 
en informatieplatformen die daarrond 
actief zijn.

www. 
1712.be

Maak je zelf geweld mee?  
Ben je bezorgd om iemand anders of  
zit je met een vermoeden van geweld? 
Heb je ooit geweld meegemaakt en  
zit het je nog altijd dwars? Ben je bang 
dat je soms je zelfbeheersing kwijt raakt 
en iemand ongewenst pijn doet?  
Doe je mee met een groep pesters en 
voel je je daar schuldig over?

1712 is een hulplijn voor elke burger, 
kind, jongere, volwassene, oudere, die 
vragen heeft over geweld (lichamelijk, 
seksueel, psychisch of economisch) 
misbruik en kindermishandeling. Erva-
ren hulpverleners van de centra voor 
algemeen welzijnswerk en de vertrou-
wenscentra kindermishandeling geven 
informatie en advies of verwijzen je 
door naar verdere hulp. 1712 is er voor 
slachtoffer en dader.
Elke werkdag, ma tot vrij, 9-17u
Het gesprek is gratis.
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De klassieke éénrich
tingscommunicatie  
van arts naar patiënt is 
achterhaald. De tijd  
is rijp om tot een echte 
dialoog te komen.  
Maar hoe pak je dat  
aan als patiënt? 

Hoe kom je tot een volwassen gesprek 
dat niet vertrekt vanuit ontzag en on-
derdanigheid maar vanuit wederzijds 
respect? En hoe kan een arts, rekening 
houdend met zijn hoge werkdruk en met 
alle emoties, vragen en angsten van de 
patiënt, toch duidelijk en toegankelijk 
communiceren?

In de brochure ‘Kom op voor jezelf. Patiën-
ten kunnen artsen beter leren communi-
ceren’, vertelt auteur Jos Huypens ons 
hoe patiënten artsen kunnen helpen om 
te luisteren in plaats van te horen en te 
praten in plaats van te spreken. En hoe 
opbouwende kritiek aan het adres van 
de arts kan leiden tot efficiëntere com-
municatie in een sfeer van gelijkwaar-
digheid. Een publicatie met praktische 
tips en treffende anekdotes op maat van  
patiënten én artsen. Deze brochure is 
onmisbaar voor iedere organisatie die 
zich richt op de behartiging van patiën-
tenbelangen, of informatievoorziening en  
voorlichting voor (aangesloten) patiën-
ten (patiëntenverenigingen, mutualitei-
ten, zorginstellingen). 

MEER INFO:
Kom op voor jezelf.  

Patiënten kunnen artsen beter  
leren communiceren.

Brochure verkrijgbaar per pakket  
van 20 stuks aan e 30/pakket. 

Bestellen kan via 
www.politeia.be
info@politeia.be 

of Uitgeverij Politeia, 
Ravensteingalerij 28, 1000 Brussel 

T. 02/289.26.10
F. 02/289.26.19

KOM OP VOOR JEZELF 
Patiënten kunnen 
artsen beter leren 
communiceren
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Een persoonlijk  
verhaal en tegelijk ook  
een maatschappelijk 
verhaal: in ons land 
kampen steeds meer 
mensen met  
burnoutklachten. 

Maarten De Gendt (38) is bedrijfsjour-
nalist bij de Vlaamse overheid. In 2012 
stort hij in op het werk. Hij krijgt een 
woede-uitbarsting gevolgd door een 
angstaanval en een lange huilbui. Het 
verdict van zijn huisarts is keihard: Maar-
ten is opgebrand, hij heeft een burn-out 
en moet enkele maanden thuisblijven. 

In zijn boek vertelt hij over zijn moeiza-
me zoektocht naar rust, naar zichzelf, 
naar een manier om met het werk en 
het leven om te gaan. Zijn verhaal wordt 
aangevuld met getuigenissen van zijn 
vrouw, zijn collega’s en zijn baas.

Ik ontplof en schreeuw tegen  
een collega. Hij draait zich om en 
loopt weg, zonder één woord.  
Toch kan ik niet meer stoppen.  
‘Ik ben die hele afdeling hier kotsbeu!’ 
Ik sta op. Gewoon, rustig ademen  
en een kop koffie halen. Maar op weg 
naar de keuken groeit mijn woede  
nog aan. Keihard keil ik de kop tussen 
de rest van de vaat. Porselein breekt.  
De lade ligt vol scherven. Woest sla ik 
ze terug dicht. Nog meer gerinkel.

Jos Huypens  
heeft meer dan 50 jaar ervaring 
met communicatie.  
In die lange periode werd  
de auteur ook geconfronteerd 
met de kracht en de moeilijk-
heden van interpersoonlijke 
communicatie.  

De specifieke aspecten van 
deze interpersoonlijke commu-
nicatie in de medische sector, 
leerde hij kennen door work-
shops voor artsen die hij gaf 
in verschillende ziekenhuizen. 
Hij schreef daarover het boek 
‘Optimaal communiceren in de 
medische sector. Het gesprek 
arts-patiënt’ (Uitgeverij Politeia). 

Persoonlijke communicatie- 
ervaringen in de zorgsector en 
een reeks lezingen voor  
patiëntenverenigingen, hebben 
geleid tot deze nieuwe publica-
tie voor Uitgeverij Politeia.  
Ditmaal wordt de communicatie 
in de zorgsector bekeken vanuit 
het standpunt van de patiënt: 
‘Kom op voor jezelf.  
Patiënten kunnen artsen beter 
leren communiceren’.

Burn-out is complex. Exacte cijfers zijn 
moeilijk te vinden, maar toch leert recent 
onderzoek dat bijna één vijfde van de 
Vlaamse bevolking op de rand zit van 
een burn-out. Een cijfer dat doet naden-
ken. Want heeft burn-out enkel te ma-
ken met persoonlijke zaken, een zwak 
karakter? Een brandend actueel thema. 

MEER INFO:
Opgebrand.
Maarten De Gendt 
Uitgeverij Davidsfonds, 2014
e 14.95
www.davidsfonds.be/opgebrand 
Maartens blog: 
http://opgebrand.wordpress.com

Opgebrand
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Psychische kwetsbaarheid als kracht 
Impulsen voor herstel binnen de geestelijke gezondheidszorg. 
De geestelijke gezondheidszorg staat voor een ingrijpende verandering. De mensen 
en hun herstel worden gaandeweg het begin-, middel- en eindpunt van de zorg, niet  
langer de aandoening. De herstelbenadering is in ons land nog geen ‘gevestigde prak-
tijk’, maar er zijn diverse tendensen en initiatieven op het terrein die in die richting gaan.  
Met deze publicatie willen het Fonds Julie Renson, het Koningin Fabiolafonds en de 
Koning Boudewijnstichting aanzetten tot een verdere reflectie over herstel in de gees-
telijke gezondheidszorg. Om uiteindelijk bij te dragen tot een herstelbevorderende  
cultuur in de zorg, de belendende sectoren en de hele samenleving.

MEER INFO:
De brochure kan men doorbladeren  
of (gratis) dowloaden op  
www.kbs-frb.be/publicaties

‘Depressief’ wil  
op een positieve manier  

de stigma’s en taboes  
doorbreken waarmee  

mensen met psychische  
problemen nog steeds  

geconfronteerd worden. 

Depressief
Goede zorg voor  
kwetsbare mensen
Een dagboek.
Hans Meganck, welzijnswerker en docent, laat zich vrijwillig opnemen in een Vlaams 
psychiatrisch centrum. Hij heeft de symptomen van een depressie en zoekt een zorg-
zame plaats om tot rust te komen. Omwille van een wachttijd in het behandelingstra-
ject belandt hij in ‘fase nul’, waarin mensen haast uitsluitend op zichzelf zijn aangewe-
zen. Het dal wordt dieper en dieper. Samen met de depressie groeit het ongenoegen 
over de hedendaagse psychiatrische behandeling. Het wordt evenwel geen klaagzang.
Door een voortgezette intensieve therapie leert Hans hoe hij met zijn depressie kan 
omgaan. Tegelijkertijd groeit ook een verbondenheid in kwetsbaarheid, met lotgenoten 
en behandelaars. Er ontstaat een engagement om iets te doen voor andere mensen 
met psychische problemen.

Een openhartige en lucide getuigenis met  
ervaringen, inzichten en aanbevelingen,  
die een depressie kunnen helpen voorkomen  
en behandelen. De kritische reflecties worden  
deskundig geduid door zorgprofessionals,  
betrokken bij het proces van herstel.

Zowel lotgenoten als de naasten van mensen met psychische problemen, profes-
sionals in de geestelijke gezondheidszorg, ervaringsdeskundigen en behandelaars in  
de psychiatrische zorg, opleidingsverantwoordelijken, beleidsverantwoordelijken ... 
kunnen zich laten inspireren in hun zoektocht naar een meer herstelgerichte zorg.

MEER INFO:
Depressief. Goede zorg voor kwetsbare mensen.
Hans Meganck, Stephan De Bruyne,  
Marjolein Deceulaer, Niki De Prijcker
Uitgeverij LannooCampus
e 24,99
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Leven met  
Ups & Downs 
Ervaringsverhalen,  
gedichten, kunstwerken
In deze publicatie geven personen die 
te kampen hebben met een bipolaire 
stoornis of chronische depressie én hun 
omgeving hun diepste zielenroerselen 
bloot. Stuk voor stuk mooie, eerlijke, 
ontroerende verhalen en pakkende ge-
dichten. Geïllustreerd met unieke kunst-
werken van de hand van lotgenoten.  

Een selectie uit de collectie van  
vzw PsycArt en typerende werken van 
Santina Chirulli, Gentse. 

MEER INFO:
Gratis: www.upsendowns.be/publicaties
Via regionale zelfzorggroepen,  
via de post (portkosten), via mail 
contact@upsendowns.be

Kleuren 
voor papa
Dit verhaal geeft tekenend weer wat  
een kleurloze thuisomgeving of een de-
pressieve ouder doet met de stemming 
van een kind, bijvoorbeeld wanneer 
papa aan tafel zit maar weer niet eet. 
Depressie treft vele mensen, ook men-
sen met kinderen. Al te vaak blijven kin-
deren met hun vragen in de kou staan.  

Een kind op gepaste 
wijze informeren over  
de problematiek  
van de ouder, wapenen 
een kind tegen eigen 
psychische problemen.

Aan de hand van doe-opdrachten, op 
een bijhorende weblink, wordt het ver-
haal een passend instrument bij de be-
geleiding van kinderen van ouders met 
een psychisch probleem. 

De auteurs
Barbara Van Dromme is meester in de 
grafische vormgeving en illustratie. Ze 
begeleidt jongeren in het zichzelf leren 
uitdrukken op een creatieve manier. 
Anne Hermans schreef de begeleidende 
tekst en werkte mee aan de opdrachten. 
Ze is zelfstandig klinisch psychologe en 
gezinstherapeute. Zij voert haar praktijk 
in Haacht. 

MEER INFO:
Kleuren voor papa
B. Van Dromme, m.m.v. A. Hermans
Uitgeverij Garant
e 14,90

Liefde met 
alle geweld 
Agressie  
tegen vrouwen in 
huiselijke kring
Onder de hoeksteen van de samenle-
ving, het warme, veilige nest, ligt helaas 
ook vaak puin; is het helaas vaak zeer 
bedreigend. 1 op 5 vrouwen in België is 
slachtoffer van partnergeweld. In fami-
liale kring neemt het geweld tegen meis-
jes en vrouwen nog andere vormen aan, 
van incest met een minderjarige dochter 
tot mishandeling van de bejaarde groot-
moeder. Het kan gaan om slagen en 
verwondingen, seksueel misbruik, psy-
chische terreur. 

Erover praten is vaak taboe. Kris Smet 
doorbreekt dit: ze heeft uit de mond 
van slachtoffers talloze verhalen op-
getekend. Die slachtoffers komen uit 
hoog- en laagopgeleide milieus, arme 
en rijke, allochtone en autochtone. Kris 
Smet beschrijft dat de inspanningen die 
geleverd worden om de slachtoffers te 
hulp te komen vaak onvoldoende of niet 
doeltreffend zijn. 

MEER INFO:
Liefde met alle geweld. Agressie tegen 
vrouwen in huiselijke kring.
Kris Smet, Uitgeverij Manteau
e 19,99

De papa van een jong meisje  
lijdt aan een depressie. Het meisje 
ervaart verwarrende emoties.
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MEER INFO:
Emotioneel gezond bij ziekte.

Dr. Frances Goodhart  
& Lucy Atkins

Uitgeverij Manteau, 2014
e 21,99

MEER INFO:
Grote woorden bij kanker.

Cindy Verhulst en  
Katrien Vanhauwaert

Uitgeverij Acco, 2014
e 24,50

Emotioneel 
gezond bij ziekte
Een praktisch houvast voor 
zieken en hun naasten
Kanker, en bij uitbreiding elke ziekte, is niet alleen een fysieke beproeving. Het is emo-
tioneel zwaar voor de patiënt, maar ook voor zijn omgeving. Ziek zijn is een emotionele 
roetsjbaan. Je kampt met zorgen, onzekerheid, stress, vermoeidheid, slapeloosheid. 
Je worstelt met een veranderd zelfbeeld en soms zelfs met depressie. De getuigenis-
sen van kankerpatiënten zijn voor veel zwaar zieken herkenbaar. Want ‘beter worden’ 
gaat immers niet alleen over het lichaam, maar ook over gevoelens. En na behandeling 
de draad van het leven weer oppakken is niet altijd eenvoudig. Veel lijkt anders dan 
vroeger. Dit boek biedt praktische tips, strategieën en oefeningen om met deze onge-
makken en emoties om te gaan.

Grote woorden bij kanker 
Wanneer kanker toeslaat, schieten woorden vaak tekort. Dit boek wil grote woorden 
als kanker, chemo en bestraling uitleggen op kindermaat; kindvriendelijk maar niet 
kinderachtig. De tekeningen en doe-opdrachten maken alles visueel concreet en toe-
gankelijk voor jong en oud. 

Verhelderend, kindvriendelijk boekje over kanker.  
Helpt gezinnen weer dichter bij elkaar te komen, 
ondanks de pijn, de verwarring en het verdriet.

Kanker veroorzaakt een rollercoaster van emoties en gezinsleden reageren door-
gaans zeer verschillend op schokkende gebeurtenissen. Via gespreks- en speltech-
nieken brengt dit boek de gemeenschappelijke bezorgdheden naar de oppervlakte. 
De opdrachten geven je als ouder zicht op de zorgen van je kind en helpen je om de 
verwerking samen aan te gaan. De 
combinatie van correcte informatie, 
tekeningen en creatieve opdrachten 
slaat een brug tussen ouder en kind. 

Leerkrachten en hulpverleners krij-
gen met deze handleiding een hou-
vast aangereikt om het gesprek aan 
te gaan. Stap voor stap staat be-
schreven hoe een groepsgesprek, 
gezinsgesprek en individueel ge-
sprek aangepakt kan worden. 
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SYMPOSIUM
29 JANUARI 2015 - UHASSELT
 

Verbeteren  
door verbinden
Een psychosociaal  
transmuraal zorgpad voor  
oncologische patiënten
Patiënten die getroffen worden door kanker, kunnen door de ziekte en/of de zware 
behandeling tal van psychosociale klachten krijgen zoals depressie, langdurige ver-
moeidheid, paniekaanvallen, angsten, existentiële crises ... 

Het Oncologisch Studiecentrum Erika Thijs zal, naar aanleiding van het afsluiten van 
een eerste onderzoeksfase, conclusies en aanbevelingen voorstellen met betrekking 
tot de inbedding en toepassing van een psychosociaal transmuraal zorgpad. Dit kan 
de verstoring van het bio-psychosociaal evenwicht bij volwassen oncologische patiën-
ten helpen herstellen.

Tijdens de voormiddag krijgen de deelnemers een gedetailleerd beeld over de epi-
demiologie van kanker en de psychosociale problematiek, gevolgd door een verdui-
delijking van de gebruikte methodiek van klinische paden en een presentatie van het 
zorgpad. De namiddag staat in het teken van de beoordeling van het zorgpad vanuit 
patiëntperspectief. Er wordt ook gezocht naar de toegevoegde waarde van het pad 
voor kankerbestrijding binnen de Europese context. Reflecties, actiepunten en be-
leidsadviezen zullen geformuleerd worden. Een aantal (inter-)nationale deskundigen 
zullen een bijdrage leveren en minister Vandeurzen zal de sprekers vervoegen. Tijdens 
de lunch worden posterpresentaties voorzien. Het symposium wordt afgesloten met 
een receptie voor alle deelnemers. 

DOELPUBLIEK:
Directies, arts-specialisten oncologie, psychosociale zorg- en  
hulpverleners, (onco)verpleegkundigen, thuisverpleegkundigen,  
(ex)patiënten en hun naasten, patiëntenorganisaties.

MEER INFO:
Paul Vanlimbergen, algemeen coördinator 
Inschrijven via de inschrijfmodule (gratis), aantal plaatsen is beperkt  
www.oncologischstudiecentrum.be
info@oncologischstudiecentrum.be

AUTEURS:
Cindy Verhulst  
Psychologe, gespecialiseerd  
in rouwbegeleiding en kinder- 
en jeugdpsychotherapie.  
Door haar werk binnen  
de bijzondere jeugdzorg,  
oncologie en palliatieve zorgen 
heeft ze ervaring met  
individuele- en groepstherapie  
bij kinderen, en met gezins-
gesprekken. 
Katrien Vanhauwaert  
Psychologe en kindertherapeute.
Zij specialiseerde zich vooral  
in rouw- en verliesverwerking.
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Dit is het laatste nummer, althans in de 
huidige vorm. Vanaf 2015 trekt Trefpunt 
Zelfhulp volop de digitale kaart. De Tref-
punt Zelfhulpkrant gaat grotendeels ver-
der in een online nieuwsbrief. Met deze 
periodieke e-mailing zal je sneller en 
beter op de hoogte zijn van onze acti-
viteiten én van boeiend nieuws uit zelf-
hulpland. 

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 aandacht aan 
methodieken, adviezen en tips & tricks 
waar zelfhulpgroepen meteen 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 e-nieuwsbrief’

Met dit feest   
nummer sluiten we de 

30ste jaargang van  
de Trefpunt Zelfhulp 

krant definitief af. 

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

Trefpunt  
Zelfhulpkrant  
gaat digitaal !


