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Voozitter prof. dr. Koen Matthijs heette
de ruim 200 aanwezigenwelkom op het
parelmoerenjubileum. Hij benadrukte
dat de voorbije 30 jaar leerdendat zelfhulpgroepengeen voorbijgaandfenomeenzijn.lntegendeel,
de groepen,hun
ideologieen hun werkwijzezijn onder'ilssen ruim en stevigverankerd.
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Voozitter prof. dr. Koen Matthijs
'Zelfhulpgroepen zijn
geen voorbijgaandfenomeen!'
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oe ze,i-,ocroeo€- aar ce i-anc r,,an
de recente jemeenteraadsverKrezrngen.
De centrale programmapuntendie de
verschillendepartijennaar voor schoven
zijn immers stuk voor stuk in zelfhulpgroepenterug te vinden.

30 laar later
. ledereên inbegrepen
. Dê krachi van vê.andering
. Samen staan we sterkêr
' =en cjuurzame samen{eving

StafmedewerkersAnnemieVandermeuen en PeterGielengaven een overzicht
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Doel van de dag was de nog i,aa<c-::'schatte waarde van zelÍhulpdlnarr e{
eens extra in de verf te zetten. Hoogrepunt van de dag was de uitreikingr''an
een collectieferedoctoraataan alle zeiÍhulpgroepenin Vlaanderen.
Bij aankomst ontving elke deelnemer
een gloednieuwexemplaarvan de juvan TrefpuntZelfhulp:
bileumpublicatie
'Mensenhelpenmensen.De krachtvan
zelfhulp en lotgenotencontact.'Onder
de rubriek publicatiesstaat verdereinformatie"

Het zwaartepunt verschoof naar
competenties rond samenwerken en
beleidsvoering.

J ub ileumpu b Iicatie Trefpu nt Ze lfhuIp
'Mensen helpen mensen. De kracht van
zelfhuIp en Iotgenoten contact.'
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Ipgroepen
voor allezelfhu
@ KU Lêuven - Rob Stevens

gingen, draagt Trefpunt Zelfhulp bij tot
Als
kwaliteitsvollezelfhulpinitiatieven.
mogelijkespeerpuntenin de toekomstige werking ziet ïrefpunt Zelfhulp inzetten op online lotgenotencontact,meer
groepen bedienen,samenwerkingtussen professionelenen zelfhulpgroepen
aanmoedigen, kwaliteitscriteria voor
zelfhulouiiwerken.

/ntussen mocht TrefpuntZelfhulp
ook H.K.H. pnnses Mathilde
verwelkomen, die een deel van de dag
verder mee volqde.

Driesleutels,
zijn
dieessentieel
vooreenzorgzame
samenleving
steun
sociale

#

informatie

belangenen
verdediging
parlicipatie

De volgende drie sprekers behandelden
elk één van drie sleutelsdie essentieel
zijn voor een zorgzamesamenleving.
Prof. dr. em. Manu Keirse van de KU
Leuven,en lid van de Raad van Bestuur
van TrefpuntZelÍhulp,verduidelijktede
eerste sleutel sociale steun , Hij deed
dit aan de hand van r"'ijfke'r:beg'oce':
held. floíf"ÍlàrrsêÍêr-r
kennis en desl(uncitg
van ervaringen, isolemenl dooóreken,
solidariteii,en de zorg verbeterendoor
ogen te openen. De tekst van deze toespraak vormt het openingsartikelvan dit
nummer.
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Doelstellingen
= Lotgenoiencontact: g4olo

Historicus dr. Jan Bleyen, ging aan
de hand van fragmentenuit zijn boek
'Doodgeboren' van 2O12in op de tweede sleutel'informatie'.In dit boek toont
hij vanuit de ervaringenvan ouders van
een doodgeborenbaby, op aangrijpende wijze aan hoe grondig de omgang
met doodgeboorte in een halve eeuw
is veranderd,zowel in de medische wereld, als bij de overheid,als bij de betrokkenenen hun directeomgeving.
'belangenverAls derde sleutel kwam
dedigingen participatie'aan bod in de
uiteenzettingvan mevrouw llse Weeghmans, dlrecteur van het Vlaams Patiëntenplatform. Ze verlrok van de stelling
dat zonder ondersteuning van patiëntenverenigingen,onder meer door Trel
punt Zelfhulp,de belangenverdediging
en participatie van patiënten vandaag
niet zo ver zou staan.
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Deze drie sleutels stemmen overeen
met de drie voornaamste doelstellingen van zelfhulpgroepen,
namelijklotgenotencontact, informatieverstrekking
Drs. Jozefien
en belangenverdediging.
Godemont stelde dan ook terecht vast:
'zelfhulpgroepen
hebben het allemaal'.
Ze belichttedaarbijde positieveeffecten
,"'snTsrfhillpjy,inamiek
voor probleemerlun dtrecteomgevlng en de
rêêr'cÊrS.
samenleving.

= lníormatieverstrekking: 897o
--Belangenverdediging: 45%
arcn Modolosisch oidePrek
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Na de lunch bogen de deelnemerszich
in kleinegroepenover de vragen:

Voorwelkeuitdagingen
staanzelfhulpgroepen
r^lerknmenr^le
iaren?
\vr I rvr vv
Jur \
vv

v v e l K tne- i r^ -n. t ^o- ^e^ l r p a l e n
groepen
ondervinden
h i e r b iej n w e l k ei r u i oe n
is daarbiy
ondersteuning
wenselijk?
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depressleen eenzaamheid.Laatons díe
boodschapter hartenemenen laat ons
geen succesnoemendat waareen ander onbehaaglijk
vanwordt.
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Zelfhulpgroepen
biedenooksluitstenen:
deelnemers
zijnactiever
en gemotiveerder
in
hetstrevennaar
eengezondeleefstijl,
wat zichvertaaltin
gebruik
minderonnodig
van zorg.

Deze uitwisseling tussen deelnemers
van allerhandezelfhulpgroepen.patientenverenigingenen professionelen,werd
heel waardevol gevonden. De resultaten,
verzarneld in de vorrn van mindmaps,
zuiien bjdragen toi het bepabn nan de
acoeÍTtsn die Trefrurít Zefftulp ab ondeÍst€unit€sceÍrbum in de toekoíÍlst wil
leggen. Verdercp in dit nummer volgien
al een aantal eerste vaststellingen.
Als intermezzo vertrok verteller Koen
Demuynck van het verhaal van de Bremer stadsmuzikanten doorweven met
authentieke zelfhulpgetuigenissen,om
aan te tonen hoe zelfhulp bijdraagt aan
een warmere samenlevingen hoe deelnemers weerbaaÍdeÍ worden tegen 'de
rovers'in hun leven.
Ingeleiddoor de muzikaleomlijstingvan
zangeresAnneliesDille en pianiste Elise
Simoensvolgde de.plechtigeuitreiking
van het facultair eredoctoraat.
Decaan Katlijn Malfliet benadrukte het
uitzonderlijkekaraktervan dit collectieve
eredoctoraat,voor alle zelfhulpgroepen
in Vlaanderen.Daarmeeonderstreeotde
faculteit Sociale Wetenschappen haar
weloverwogenengagement om mee te
werken aan een warme en solidairehumus van de samenleving.

Zelfhulpgroepen
biedenbouwstenen
voorhetverstrekken
vanmeeren betere
inÍornnatie,
ze zijnook
stapstenen
naareen
snelleren beterherstel,
naarmindereenzaamheiden minderrouw,
Aansluitend sprak vooaitter Koen Matthijs de laudatiouit.
Zelfhulpgroepen bieden bouwstenen
voor het verstrekken van meer en betere
informatie, niet alleen onderling, maar
ook via professionelehulpverleners. Wat
dat betreft, is al een lange weg afgelegd,
maar het doel beweegt, en de ervaring
leert dat meer informatie kan leiden tot
meer onwetendheid. Gevoed door de
dagelijkse ervaring onderstrepen zelfhulpverantwoordelijken dat telkens opnieuw. Laat ons die boodschao ter hafte
nemen en laat ons geen informatiewinst
noemen dat waar een ander onwetender
van wordt.
Zelfhulpgroepen bieden niet alleen
bouwstenen voor informatie en parlicipatie, ze zijn ook sfapstenen naar een
sneller en beter herstel, naar mínder
eenzaamheíd en minder rouw. Ook wat
dat betreft is er nog veel werk. Vlaanderen scoort niet goed op het vlak van
indicatoren die te maken hebben met

Naast bouw- en stapstenen bieden zelfhulpgroepen ook sluitstenen: deelnemers aan activiteiten van zelfhulpgroepen zijn actiever en gemotiveerder in het
streven naar een gezonde leefstijl, wat
ich vertaalt in onderbouwde therapeutlsche besÍ-ssrngen, meer therapietrouv
en mínder onnodig gebruik van zorg.
Zo worden bruggen gebouwd tussen
welzijn en gezondheid. Leden van zelfhulpgroepen ondervinden dagelijks dat
die bruggen vaak wankel of zelfs onderbroken zijn. Om die bruggen te herstellen, steunen ze op de inspiratie van
waarden zoals mededogen, tolerantie en
veftrouwen. Laat ons die boodschao ter
hafte nemen en laat ons geen solidariteit
noemen dat waar een ander door achteruitgaat.
Om al deze redenen, mijnheer de vicerector, verzoek ik u, op voordracht van
de faculteit Sociale Wetenschappen en
na goedkeuring door de Academische
Raad, het eredoctoraat van de KU Leuven te willen verlenen aan alle Vlaamse
Zelfh uIpg roepe n, hier vertegenwoord igd
door mevrouw Joke Schauvlieoe.
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voor allezelfhu
Ipgroepen
Vicerector Filip Abraham reikte daarop
het eredoctoraat uit. De bevoegde minister Jo Vandeurzenzag zich door de
gebeurlenissenbij Ford Genk genoodzaakt om zich te laten vervangen door
minister Joke Schauvliege.Zij gaf een
toespraak en onthulde samen met de
vicerectorhet eredoctoraat"

Een svmbolisch kunstwerk
van Dirk Boulanger

@ KIJ Leuven- Rob Stevens
Lilli:-::Ët:r-':.

Om de dag feestelijk af te sluiten, onthulde de decaan van de Faculteit Sociale Wetenschappen een symbolisch
kunstwerkvan Dirk Boulanger.Twee tafels vol symboliek en verwijzingennaar
zelfhulpen zelfhulpgroepen.
Oo de receotieachteraf konden de aanwezige zelfhulpgroepen een duplicaat
van het eredoctoraat afhalen. Groepen
die niet aanwezigwaren ontvangen nog
een persoonlijke
uitnodigingom hun duolicaatte bestellen.

JokeSchauvliege
gaf eentoespraak
over
positieve
de bijzonder
vanzelfhulpgroebijdrage
penen patiëntenverenigingenaanhetgezondheids-enwelzijnsaanbod
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