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Concept  
‘Zelfhulpvriendelijk 
Ziekenhuis’ 

1.1 Context

Steeds meer leeft de opvatting dat het leveren van goede 
zorg niet kan zonder patiënten er zelf bij te betrekken en dat 
verbeteringen in de zorg niet alleen vóór de patiënt worden 
gedaan, maar in samenwerking met de patiënt. Ziekenhuizen 
streven daarom naar persoonsgerichte zorg: zorg die is afge-
stemd op de specifieke noden en verwachtingen van de pati-
ent. Men is echter nog op zoek naar hoe dit op een efficiënte 
manier kan worden gerealiseerd. Patiëntenparticipatie lijkt 
een belangrijke sleutel te zijn om de zorg af te stemmen op de 
wensen en behoeften van patiënten. Patiënten kijken immers 
met een ander perspectief naar de zorgverlening dan hulp-
verleners. Ze bezitten specifieke ervaringskennis die uniek is 
en betrekking heeft op persoonlijke situaties, de behande-
ling, de ziekte en het herstel. Patiëntenparticipatie is een mid-

del om gebruik te maken van die kennis en zo te komen tot 
een kwaliteitsvolle en patiëntgerichte zorg. Vooral chronisch 
zieke patiënten kennen het ziekenhuis en het traject dat zij 
doorlopen als geen ander en kunnen aangeven waaraan be-
hoefte is, waar hiaten zitten en wat al dan niet goed loopt. Het 
mogelijk maken van patiëntenparticipatie in de Limburgse 
ziekenhuizen was een eerste aanleiding voor het uitrollen van 
Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis in Limburg.  

Een samenwerking, in kader van ‘Zelfhulpvriendelijk Zieken-
huis’, is voordelig voor drie partijen: de patiënten, de zelfhulp-
groepen en de professionelen. Patiënten krijgen toegang tot 
aanvullende hulpbronnen als zij kunnen worden doorverwe-
zen naar zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen. Zelf-
hulpgroepen winnen erdoor aan legitimiteit, leden en kennis. 
Professionelen kunnen de kwaliteit van hun werk verbeteren 
dankzij de inzichten die ze van zelfhulpgroepen en patiënten-
verenigingen verwerven.  

In dit rapport wordt er een onderscheid gemaakt tussen pa-
tiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen. Gielen, Godemont, 
Matthijs en Vandermeulen (2010) beschrijven zelfhulpgroe-
pen als vrijwillige, meer of minder gestructureerde samen-
werkingsverbanden van mensen van wie de activiteiten ge-

Inleiding

ZOPP vzw Limburg is een initiatief van Trefpunt Zelfhulp vzw en het Vlaams Patiëntenplatform vzw. Het werd 
opgericht om verenigingen en zelfhulpgroepen in Limburg van zeer nabij te ondersteunen en begeleiden. De vier 
doelstellingen van ZOPP zijn: verenigingen ondersteunen bij hun dagelijkse werking, hun begeleiden bij een 

kwaliteitsvolle basiswerking, een brug vormen tussen de Limburgse verenigingen en de overheid en de stem van de pa-
tiënt meer gehoor geven (bijlage I). Het concept ‘Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis’ past in de eerste en laatste doelstelling. 

Op verschillende plaatsen werken verenigingen en ziekenhuizen al samen. Vaak is die samenwerking echter selectief en 
afhankelijk van de inzet van de individuen. Wanneer een trekkersfiguur, in het ziekenhuis of de vereniging, verdwijnt, 
betekent dit regelmatig het einde van de samenwerking. Een structurele verankering van samenwerking tussen vereni-
gingen en ziekenhuizen leek daarom aangewezen.

In dit rapport wordt een eerste evaluatie van ‘Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis’ beschreven. Vooraf wordt uitgebreid inge-
gaan op het concept ‘Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis’ en de uitrol ervan in Limburg. Vervolgens wordt de evaluatie na één 
jaar samenwerking beschreven en de rol van ZOPP vzw Limburg in kaart gebracht. Tot slot wordt de toekomst van ‘Zelf-
hulpvriendelijk Ziekenhuis’ geschetst en een conclusie geformuleerd.
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richt zijn op het beheersen en overwinnen van aandoeningen 
en psychische of sociale problemen waardoor ze persoonlijk 
of als verwant getroffen worden. Zelfhulpgroepen streven 
geen winst na, maar willen de persoonlijke levensomstan-
digheden van mensen verbeteren en hun sociale en politieke 
omgeving veranderen. In hun activiteiten staan gelijkberech-
tiging, authenticiteit en wederzijdse steun centraal. De groep 
is een middel om externe (sociale, maatschappelijke) en in-
terne (persoonlijke, geestelijke) isolatie op te heffen. `

Ervaringskennis en -deskundigheid vormen de basis van hun 
optreden. Op deze manier onderscheiden ze zich van andere 
vormen van vrijwilligerswerk en burgerengagement. Zelf-
hulpgroepen worden niet door professionelen geleid, velen 
doen echter wel beroep op professionelen voor afgebakende 
probleemstellingen.

Zelfhulpgroepen richten zich op een mentale of fysieke aan-
doening alsook op andere gedeelde ervaringen, zoals het 
verlies van een kind, een echtscheiding of alleenstaand zijn. 

Om verenigingen aan te duiden die zich louter toespitsen op 
fysieke of psychische aandoeningen, wordt vaak de term ‘pati-
entenvereniging’ gebezigd. In dit rapport worden de aandui-
dingen ‘zelfhulpgroep’ en ‘patiëntenvereniging’ inwisselbaar 
gebruikt en af en toe benoemd als ‘vereniging’.

1.2 Oorsprong 

Het modelproject ‘Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis’ ging in 
2004 in Hamburg (Duitsland) van start. In het project werden 
er enerzijds criteria uitgewerkt en anderzijds een gunnings-
procedure om na te gaan of er aan de criteria wordt voldaan. 

Aan het (succesvolle) einde van de procedure kan in Duitsland 
een certificering als ‘Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis’ worden 
behaald. In Limburg werd er bewust gekozen om geen label 
uit te reiken aan ‘Zelfhulpvriendelijke Ziekenhuizen’. Dit komt 
later in het rapport uitgebreid aan bod. 

Om zelfhulpvriendelijkheid structureel te verankeren in hou-
ding en handelen, werden er in het modelproject vier doel-
stellingen vooropgesteld: 

• de implementatie van de wettelijke Duitse voorschriften 
rond samenwerking met zelfhulpgroepen en patiënten-
verenigingen (in het Sociaal Wetboek V) en de verster-
king van die samenwerking;

• de invoering van de systematische ondersteuning van 
zelfhulpgroepen in de intramurale gezondheidszorg;

• de duurzame verankering van de samenwerking als kwa-
liteitskenmerk in het kwaliteitsmanagement van zieken-
huizen;

• de landelijke verspreiding van de kennis die door het 
modelproject wordt opgedaan.

Nadat de doelstellingen van het project werden vastgesteld, 
werd nagegaan wie er baat heeft bij een kwaliteitslabel.  
In onderstaande tabel wordt er een overzicht gegeven. 

Ziekenhuis(medewerkers) Zelfhulpgroep(en)

Publieke aandacht Concurrentieel voordeel 
Imagoverbetering

Meer bekendheid 
Aantrekken nieuwe leden

Kennisverwerving Patiëntgerichte informatie Competentieverbreding

Kwaliteit van relaties Verbetering van relaties met patiënten 
Verbetering van compliance

Waardering en erkenning
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1.3 Criteria  

Volgens het Duitse proefproject is er sprake van ‘zelfhulp-
vriendelijkheid’ als in een ziekenhuis of ziekenhuisafdeling 
“de medische en verpleegkundige activiteiten worden uitge-
breid door de ervaringskennis van zelfhulpgroepen, het con-
tact tussen patiënten en zelfhulpgroepen wordt bevorderd en 
zelfhulpgroepen die bereid zijn mee te werken, actief worden 
ondersteund”. Zelfhulpvriendelijke ziekenhuizen en hun af-
delingen verklaren zich bereid om binnen de volgende alge-
mene krijtlijnen, concrete samenwerkingsovereenkomsten af 
te sluiten met individuele verenigingen. 

Allereerst verbinden zelfhulpvriendelijk ziekenhuizen zich 
ertoe dat zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen zich in 
het ziekenhuis kunnen bekendmaken. Daarvoor wordt hen 
de nodige infrastructuur en gepaste mogelijkheden geboden. 
Dit kan door bijvoorbeeld een centraal infopunt in het zieken-
huis, bekendmaking via de website van het ziekenhuis, affi-
ches en folders verspreiden in het onthaal en op de afdeling, 
enzovoort. 

Daarnaast worden patiënten en familieleden systematisch 
en persoonlijk door het ziekenhuis geïnformeerd over de 
mogelijkheid zich tot een vereniging te wenden. Ze ontvan-
gen informatiemateriaal en desgevallend informatie over de 
activiteiten (bv. bezoekdienst, spreekuur) die verenigingen 
uitvoeren. Attenderen op verenigingen behoort tot de stan-
daard-ziekenhuis-informatie (bijvoorbeeld bij ontslag).

Vervolgens is er in het ziekenhuis een “zelfhulpverantwoor-
delijke” die als aanspreekpartner fungeert voor zowel de ver-
enigingen als voor de ziekenhuismedewerkers. Hij/zij bekom-
mert zich om de verdere ontwikkeling van de samenwerking 
tussen verenigingen en het ziekenhuis in het algemeen en 
coördineert en stimuleert de samenwerking tussen verenigin-
gen en afdelingen. Op de afdelingen beschikken de verenigin-
gen tevens over een vaste aanspreekpartner.

Verenigingen en relevante medewerkers van ziekenhuisaf-
delingen wisselen ook op regelmatige basis informatie en 
ervaringen uit over onder andere: ervaringen van patiënten 
bij diagnosestelling, behandeling, opvolging, ontslag, nieuwe 
behandelingswijzen of –protocollen, de ziekenhuis- of afde-
lingsorganisatie, klinische studies en actuele medische infor-
matie, enzovoort. 

Verder worden zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen 
stelselmatig betrokken bij de beoordeling en het beleid van 
de zorgkwaliteit in het ziekenhuis. Dit kan door onder meer 

bevragingen, enquêtes of deelname aan een focusgroep. 

De voorlaatste krijtlijn is, dat het ziekenhuis zelfhulpgroepen 
en patiëntenverenigingen ondersteunt in hun dagelijkse wer-
king. Dit kan door hen bijvoorbeeld gebruik te laten maken 
van lokalen in het ziekenhuis, een bijdrage te leveren aan een 
verenigingstijdschrift, -website, en/of het screenen van me-
dische informatie op betrouwbaarheid, actualiteit en accu-
raatheid, ziekenhuismedewerkers als spreker af te vaardigen 
naar verenigingsactiviteiten, als bondgenoot op te treden bij 
publieke acties, enzovoort.

Ten slotte is de samenwerking tussen het ziekenhuis en de 
verenigingen steeds geformaliseerd en gedocumenteerd. 
Naast een algemene intentieverklaring tussen ZOPP vzw 
Limburg en het ziekenhuis, sluiten verenigingen individu-
ele ‘samenwerkingsovereenkomsten’ met (afdelingen van) 
de ziekenhuizen af, rekening houdend met elkaars ambities, 
mogelijkheden en activiteiten. Die overeenkomsten worden 
op gezette tijdstippen geëvalueerd. De overeenkomsten gaan 
veeleer uit van een inspanningsverbintenis dan van een con-
tract of resultaatverbintenis. 

1.4 Bevindingen en verdere  
 ontwikkeling 

De ervaringen en bevindingen van het (proef)project ‘Zelf-
hulpvriendelijk Ziekenhuis’ in Hamburg, vloeien enerzijds 
voort uit de praktijk en anderzijds uit een wetenschappelijke 
evaluatie die in 2008 werd uitgevoerd.

De gunningsprocedure in de vorm van zelfbeoordeling en 
audit blijkt een noodzakelijke voorwaarde voor de “serieuze 
toekenning” van het kwaliteitslabel. Ze is echter onvoldoende 
om de samenwerking daadwerkelijk vorm te geven. De uit-
gewerkte criteria mogen niet klakkeloos of zonder nadenken 
door ziekenhuizen worden aangenomen. De verwezenlij-
king van de doelstelling om tot duurzame samenwerking 
te komen vergt immers regelmatig overleg en volgehouden 
communicatie over meerdere jaren. De eerste ervaringen 
met het proefproject laten zien dat de structurele integratie 
van zelfhulpgroepen in het kwaliteitsmanagement van zie-
kenhuizen nieuwe samenwerkingsmogelijkheden biedt en 
de bestaande samenwerking versterkt. Daarmee wordt een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de kwaliteitsontwikkeling 
van de betrokken ziekenhuizen. Het Hamburgse proefproject 
toont ook aan dat bindende en systematische samenwerking 
op lange termijn voor beide partijen alleen succesvol kan zijn 
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als er binnen de instelling “zelfhulpvriendelijke normen” wor-
den gedefinieerd en gedocumenteerd. Ook werd aangetoond 
dat de implementatie van de relatiedriehoek ziekenhuis – 
zelfhulpondersteuningscentrum - zelfhulpgroepen de mo-
gelijkheden van de ondersteuningscentra methodisch en qua 
werklast vaak overstijgt.

In de loop van de conceptevaluatie werden ook indicatoren 
ontwikkeld om de zelfhulpvriendelijkheid (patiëntgericht-
heid) te controleren. Er werd een onderscheid gemaakt tus-
sen de individuele dimensie (kenmerken van communicatie, 
gepercipieerde openheid voor participatie, mate van bevor-
dering van gezondheidsgerelateerde competenties) en de 
structurele dimensie (evaluatie van kwaliteitscriteria). De 
evaluatie leverde ook aanwijzingen op van positieve en ob-
structieve factoren (bv. positieve betrokkenheid van de zie-
kenhuisdirectie, geëngageerd kwaliteitsmanagement dat het 
kader creëert voor de uitwisseling van informatie; obstructief: 
bv. kennisgebreken op alle niveaus).

Het modelproject werd na 2008 voortgezet en verder ontwik-
keld: de kwaliteitscriteria zijn geïmplementeerd in de KTQ-
accreditering1. Het modelproject is niet alleen regionaal uit-
gebreid (‘zelfhulpvriendelijk ziekenhuis’), maar ook naar de 
particuliere praktijksector (‘zelfhulpvriendelijke artsenprak-
tijken’) en de revalidatiesector. 

1.5 Voordelen 

Ziekenhuizen 

Limburgse (afdelingen van) ziekenhuizen kunnen dankzij 
formele samenwerking met patiëntenverenigingen en zelf-
hulpgroepen beroep doen op collectieve ervaringskennis 
waardoor hun competenties en inzichten in het patiënten-
perspectief verhogen. Daardoor is er meer patiëntgerichte 
zorg mogelijk en verbetert de relatie tussen de zorgverlener 
en patiënt. Door een samenwerking hebben patiënten in 
het ziekenhuis ook toegang tot aanvullende hulpverlening 
en ondersteuning. Verder beschikt het ziekenhuis over een 
pool van ervaringsdeskundigen waarop het een beroep kan 
doen voor acties m.b.t. patiëntenparticipatie. Ten slotte biedt 
‘Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis’ de mogelijkheid om de sa-
menwerking tussen patiëntenverenigingen en ziekenhui-
zen op een uniforme, gestructureerde wijze vorm te geven.  

1 KTQ-methode (Kooperation für Transparenz und Qualität im 
Gesundheitswesen; vergelijkbaar met NIAZ/Qmentum).

Limburgse Patiëntenverenigingen en   
Zelfhulpgroepen 

Voor zelfhulpgroepen biedt de samenwerking met professi-
onelen, via ‘Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis’, een meerwaarde 
doordat zij in de eerste plaats de juiste professionelen berei-
ken in het ziekenhuis. Zij krijgen ook erkenning voor hun bij-
drage door de terugkoppeling die ze ontvangen, de resultaten 
van de samenwerking die ze vaststellen en het feit bevraagd 
te worden. Daarnaast worden zij meer bekend bij hun doel-
publiek waardoor ze nieuwe leden en deelnemers kunnen 
aantrekken. Nieuwe leden kunnen er vervolgens voor zorgen 
dat de zoektocht naar actieve vrijwilligers vlotter verloopt 
waardoor het verenigingswerk wordt verlicht en zij op termijn 
nog intensiever met professionelen kunnen samenwerken. 
Verder doen zelfhulpgroepen op gezette tijdstippen infor-
matie op over nieuwigheden betreffende de aanpak van hun 
aandoening. Hierdoor vergaren zij meer kennis die ze vervol-
gens weer kunnen doorgeven aan hun achterban. Ten slotte 
biedt het ‘Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis’ zekerheid dankzij 
het formele karakter van de afspraken. 
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Uitrol  
in Limburg 

2.1 Start 2016 

Alvorens het concept aan de Limburgse (afdelingen van) ver-
enigingen voor te leggen en om na te gaan of de Limburgse 
ziekenhuizen er wel voor openstonden, werd het na bemidde-
ling van dr. Yves Breysem (Jessa Ziekenhuis) eerst voorgesteld 
aan de beleidswerkgroep van Hospilim+, het overlegorgaan 
waarin alle Limburgse ziekenhuizen (zie afbeelding 1) sa-
menkomen. Ziekenhuizen zoeken immers naar manieren om 
patiëntenparticipatie mogelijk te maken, maar weten niet op 
welke manier ze dit best aanpakken. De participant is echter 
niet de individuele patiënt, maar wel de patiëntenvereniging. 
De samenwerking tussen (afdelingen van) het ziekenhuis en 
zelfhulpgroepen of patiëntenverenigingen wordt niet aan het 
toeval overgelaten, maar is structureel en wordt geformali-
seerd.

Op 8 juni 2016 werd het concept een eerste  
keer toegelicht. De ziekenhuisdirecteurs  
onthaalden het initiatief positief, maar  
enkelen hadden specifieke bemerkingen. Na  
de voorstelling werd er beslist om bij ieder  
ziekenhuis afzonderlijk langs te gaan  
zodat specifieke vragen  
beantwoorden konden  
worden en het traject  
van start kon 
 gaan.

2

Lommel 

Pelt

Hamont- 
Achel 

Hechtel-Eksel Peer

Bocholt

Bree Kinrooi

Nieuwerkerken

Dilsen- 
Stokkem

Maasmechelen

Lanaken

Riemst

TongerenHeers
Gingelom

Sint-
 

Truiden

Borgloon

Wellen

Alken

Maaseik

Oudsbergen

Zonhoven

Houthalen- 
Helchteren

Heusden- 
Zolder

Herk-de-Stad

Diepen- 
beek

Hasselt Halen

Ham

Tessenderlo

Leopolds- 
burg

Bilzen
 

Hoeselt

Kortessem

Zuten- 
daal

As

Beringen

Lummen

Voeren

Herstappe

Genk

333

213

670

288

241

330

326

581310

891
90

268

Algemeen Ziekenhuis

Psychiatrisch Ziekenhuis

Aantal Ziekenhuisbedden

Afbeelding 1: Overzicht 
Limburgse ziekenhuizen 
en het aantal bedden per 
ziekenhuis
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2.2 Aanpak en planning 

         Schematische weergave 

Afbeelding 2: Overzicht planning Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis
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Concrete stappen

Zoals eerder vermeld, opteerde men na de voorstelling op 
de beleidswerkgroep Hospilim+ voor bijkomende toelichtin-
gen per ziekenhuis. In juli en augustus 2016 werd er daarom 
een rondgang gedaan en tekenden tien van de elf Limburgse 
ziekenhuizen de intentieverklaring waarin ze de eerder ge-
schetste criteria onderschrijven (bijlage II). Onderstaande 
tabel geeft de planning van de individuele gesprekken weer 
alsook de data waarop de intentieverklaringen werden on-
dertekend.

Ziekenhuis Datum afspraak Intentieverklaring ondertekend

 
Asster vzw 

 
06 oktober 2016 

 
28 november 2016

Az Vesalius 13 september 2016 15 februari 2017

Jessa Ziekenhuis 26 september 2016 08 december 2016

KPC Genk 25 oktober 2016 14 april 2017

Maas & Kempen 27 augustus 2018 22 oktober 2018 

Mariaziekenhuis Noord-Limburg 07 september 2016 07 november 2016

Medisch Centrum Sint-Jozef 05 januari 2017 12 januari 2017

OPZC Rekem • 06 september 2016 
• 07 september 2016
• 05 oktober 2016 

31 januari/februari 2017 

Sint-Franciscusziekenhuis 27 oktober 2016 30 november 2016

Sint-Trudo Ziekenhuis 02 augustus 2016 08 december 2016 

Ziekenhuis Oost-Limburg 08 september 2016 13 oktober 2016 

Tabel 1: Planning individuele rondgang Limburgse 
ziekenhuizen

 
Bij het overlegmoment per ziekenhuis waren, naast de alge-
mene directeur, vaak het diensthoofd patiëntenbegeleiding 

en de stafmedewerker kwaliteit aanwezig. Er werd een korte 
presentatie gegeven door ZOPP vzw Limburg en nadien was 

er gelegenheid om vragen te stellen en bezorgdheden te 
uiten. Een regelmatige geopperde bezorgdheid was of het 
gelijktijdig opstarten van verscheidene verenigingen wel 
haalbaar was. Daarnaast hadden ziekenhuizen nog geen 

concrete voorstelling van wat samenwerkingsvoorstellen 

zouden kunnen inhouden en vreesden zij bijkomende werk-
last voor de professionelen in het ziekenhuis. Ook de rol van 
de algemene contactpersoon bleek voor hen vaag en zij wens-
ten hierover meer informatie: wie wordt er het best voor aan-

geduid en hoe intensief is het takenpakket van de algemene 
contactpersoon. Ten slotte bleken de professionelen weinig 
zicht op het bestaan en de werking van patiëntenverenigin-
gen en zelfhulpgroepen te hebben. Daarover werd dan ook 
meer informatie gegeven. 

Na de bijkomende individuele toelichting werd de intentie-
verklaring ondertekend en duidde het ziekenhuis een alge-
mene contactpersoon aan. De functie van de algemene con-
tactpersoon binnen het ziekenhuis bleek erg uiteenlopend: 
een diensthoofd patiëntenbegeleiding, een zorgmanager, 
een stafmedewerker kwaliteit of een pastoraal medewerker. 

De algemene contactpersoon neemt enkele belangrijke ta-
ken op. Allereerst is hij/zij het eerste aanspreekpunt binnen 
het ziekenhuis en staat hij/zij in voor het eerste contact met 
de verenigingen. Ten tweede zorgt de contactpersoon ervoor 
dat professionelen op de ziekenhuisafdelingen correct wor-
den geïnformeerd over ‘Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis’. Dit 
is noodzakelijk opdat zorgverleners op de afdeling zich ook 
voor de samenwerking engageren. Naast informeren, zorgt 
de algemene contactpersoon ervoor dat de juiste personen 
aanwezig zijn op het eerste overlegmoment met de verschil-
lende verenigingen. Hij/zij ontleedt de doelgroep van de ver-
eniging en wijst vervolgens de afdeling(en) aan waarmee de 
vereniging best kan samenwerken. Het overlegmoment is het 
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eerste contact tussen de algemene contactpersoon, de be-
trokken pers(o)on(en) op de afdeling en de contactpersonen 
van de vereniging. Daarnaast wordt de intensiteit van de sa-
menwerking besproken. Zodra de samenwerking start, heeft 
de vereniging hoofdzakelijk contact met de contactpersoon 
op de afdeling. De algemene contactpersoon blijft de samen-
werkingen voornamelijk vanuit een helikopterzicht coördine-
ren. 

Nadat de tien Limburgse ziekenhuizen de intentieverklaring 
definitief ondertekenden en een algemene contactpersoon 
aanduidden, werden verdere stappen gezet. ZOPP vzw Lim-
burg organiseerde in november ’17 een evenement om de 
Limburgse patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen op de 
hoogte te brengen van het concept, de krijtlijnen, de voorde-
len, de geïnteresseerde ziekenhuizen en de te ondernemen 
stappen.

Eén van de volgende stappen was het invullen van de samen-
werkingsovereenkomst. Dit is een standaard document, op-
gesteld door Trefpunt Zelfhulp vzw, dat bestaat uit drie grote 
luiken: bekendmaking, attenderen en tweerichtings-info uit-
wisseling. Verenigingen kunnen op basis van dat document 
concrete voorstellen formuleren waardoor alle betrokkenen 
een zicht krijgen op de verwachtingen en de intensiteit van de 
samenwerking. Verenigingen en zelfhulpgroepen gaan eerst 
zelf aan de slag met de overeenkomst. Vervolgens bespreken 
ze hun voorstel met een medewerker van ZOPP vzw Limburg 
zodat er realistische doelstellingen worden opgesteld en hel-
dere afspraken kunnen worden gemaakt, zowel voor de ver-
eniging als voor het ziekenhuis. Tot slot stuurt de vereniging 
de samenwerkingsovereenkomst door naar de algemene con-
tactpersoon van het door de betreffende vereniging beoogde 
ziekenhuis. 

ZOPP vzw Limburg kiest er bewust voor om de eerste con-
tacten te leggen tussen de Limburgse ziekenhuizen en de 
Limburgse verenigingen en nadien als 3e partij in de samen-
werking te blijven fungeren. Het contact loopt hoofdzakelijk 
tussen het ziekenhuis en de vereniging, maar indien er moei-
lijkheden zijn, kan ZOPP vzw Limburg beide partijen samen-
brengen en bemiddelen.

Eén jaar  
samenwerking:  
eerste evaluatie

In onderstaand deel wordt er uitgebreid ingegaan op de eer-
ste evaluatie na één jaar ‘Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis’. Eerst 
worden de vertrekpunten van zowel de ziekenhuizen als de 
verenigingen omschreven en wordt er een overzicht gegeven 
van het aantal samenwerkingen. Vervolgens wordt per zieken-
huis de evolutie geïllustreerd en de initiatieven uitgebreid be-
schreven. Om af te ronden, komen de ervaringen en de succes-
factoren aan bod. Hierin wordt er een onderscheid gemaakt 
tussen de ziekenhuizen en de patiëntenverenigingen. 

3.1 Vertrekpunten

Ziekenhuizen

Ziekenhuizen wensen graag op een effectieve en efficiënte 
manier samen te werken met patiëntenverenigingen en zelf-
hulpgroepen, maar weten niet op welke manier dit vorm 
te geven. Daarnaast wordt patiëntenparticipatie door het 
Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) en 
Joint Commission International (JCI) steeds meer naar voren 
geschoven als een belangrijke basis voor goede kwaliteit van 
zorg in het ziekenhuis. ‘Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis’ komt 
hier aan tegemoet en is een manier om de samenwerking tus-
sen patiëntenverenigingen en ziekenhuizen op een uniforme 
gestructureerde wijze vorm te geven. 

Patiëntenverenigingen 

Patiëntenverenigingen willen graag contacten leggen met de 
ziekenhuizen, maar vinden het niet evident om de juiste per-
soon te bereiken binnen het ziekenhuis. Daarnaast wensen zij 
een bijdrage te leveren en erkenning te krijgen voor hun bij-
drage door terugkoppeling te ontvangen, resultaten te zien, 
opnieuw bevraagd te worden, enzovoort. Zij willen ook een 
duurzame samenwerking opstarten, ongeacht de personen 
die zich hiervoor inspannen. Verder achten zij de bekendma-
king van hun vereniging, zowel bij het doelpubliek als bij de 
professionelen, noodzakelijk voor een effectieve werking van 
hun vereniging. Ten slotte hopen zij, door samen te werken 
met ziekenhuizen en bekendgemaakt te worden door profes-
sionelen, nieuwe leden te bereiken en aan te trekken. 

3
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3.2 Aantal samenwerkingen 

Het aantal samenwerkingen verschilt naargelang het zieken-
huis en is afhankelijk van verschillende aspecten. De vereni-
gingen bepalen zelf of zij al dan niet wensen samen te werken 
met een ziekenhuis. Hun keuze wordt allereerst beïnvloed 
door de regio; regionale afdelingen van bijvoorbeeld de Di-
abetes Liga vzw starten enkel een samenwerking op met het 
ziekenhuis in hun eigen regio. Daarnaast speelt de problema-
tiek een rol. Voor de behandeling en de consultaties m.b.t. 
sommige problematieken kunnen patiënten slechts in één of 
twee Limburgse ziekenhuizen terecht. Daarom kiezen vereni-
gingen, die rond dergelijke problematieken actief zijn, ervoor 
om enkel samen te werken met het ziekenhuis waar hun doel-
groep het best wordt bereikt.    

Onderstaande tabellen geven een overzicht van het aantal 
samenwerkingen per ziekenhuis per werkingsjaar (tabel 2) 
en het aantal ziekenhuizen per vereniging per werkingsjaar 
(tabel 3). In 2017 werden de eerste samenwerkingen gestart. 

Ziekenhuizen
Aantal samenwerkingen 

2017 2018 2019
Asster vzw / / 4

Az Vesalius 7 7 8

Jessa Ziekenhuis 8 10 15

KPC Genk / / /

Maas en Kempen / 1 8

Mariaziekenhuis Noord-Limburg 4 4 6

Medisch Centrum Sint-Jozef 2 4 9

OPZC Rekem / / /

Sint-Franciscusziekenhuis 5 5 8

Sint-Trudo Ziekenhuis 4 5 6

Ziekenhuis Oost-Limburg 9 11 14

Tabel 2: aantal samenwerkingen per ziekenhuis
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Verenigingen
Aantal ziekenhuizen

2017 2018 2019
Anonieme Alcoholisten / 2 3

ActiefWW 6 7 7

Al-Anon / / 3

Alzheimer Liga Familiegroep Beringen / 1 1

Alzheimer Liga Familiegroep Bree-Maaseik / / 1

ANBN vzw / / 1

Boratie & Partners vzw 2 2 3

CIB-Liga vzw 2 2 2

COPD vzw / 1 2

De Provinciale contactgroep Epicentrum / 1 1

Diabetes Liga vzw afdeling Midden-Limburg 2 2 2

Diabetes Liga vzw afdeling Noord-Limburg 1 1 1

Diabetes Liga vzw afdeling Oost-Limburg / 1 1

Diabetes Liga vzw afdeling Bree / / 1

Diabetes Liga vzw afdeling West-Limburg / 1 1

FAPA vzw / 1 1

Lotuz vzw 1 2 2

Limburgse Zelfhulpgroep voor Gelaryngecto-
meerden 

1 2 2

MS-liga vzw afdeling Limburg / 1 2

NA 1 1 1

Nier Limburg vzw 3 3 3

Nierpatiënten ZOL vzw / 1 1

PASS Hasselt 1 1 1

RA Limburg vzw 3 3 3

Similes vzw / / 1

SOS Nuchterheid vzw 1 2 3

Stoma Ilco vzw 6 6 6

Toxan Sint-Truiden / / 1

Ups & Downs vzw / 1 1

VMCP 1 1 1

VZW Rozerood 6 6 6

Werkgroep Hersentumoren 1 1 1

Wildgroei vzw 2 2 2

Zelfhulpgroep Osteogenesis Imperfecta vzw 1 1 1

Tabel 3: overzicht aantal ziekenhuizen per vereniging



14

az Vesalius 
• 2018: 7 samenwerkingen 
• 2019: 8 samenwerkingen  
 

2

Bekendmaking 

Attenderen 

Tweerichtings 
info-uitwisseling 

 

In dit deel wordt per ziekenhuis beschreven in hoeverre de 
samenwerking met patiëntenverenigingen en zelfhulpgroe-
pen geëvolueerd is na één jaar samenwerking. Naast de illus-
tratie, beschrijven we gedetailleerd de initiatieven die in elk 
ziekenhuis werden georganiseerd. Er wordt een onderscheid 
gemaakt tussen de algemene en psychiatrische ziekenhuizen.  

Algemene ziekenhuizen 

Az Vesalius Tongeren

 
 

Het az Vesalius had in 2018 een samenwerking met zeven 
verenigingen: ActiefWW, Boratie & Partners vzw, Diabetes 
Liga vzw afdeling Midden-Limburg, Nier Limburg vzw, RA 
Limburg vzw en VZW Rozerood (Bijlage VI). In het najaar 
van 2018 is ook COPD vzw gestart, maar deze samenwerking 

wordt pas in 2019 voor een eerste keer geëvalueerd. In 2019 
zijn er dus officieel acht samenwerkingen. De algemene con-
tactpersoon in het ziekenhuis is Heidi Dewelf, zorgmanager-
zorgcoördinatie. Bij aanvang van de samenwerkingen werd 
hoofdzakelijk gefocust op het bekendmaken van verenigin-
gen. Het ziekenhuis gaf echter snel aandacht aan de andere 
luiken, met name het attenderen (gericht doorverwijzen) en 
tweerichtings info-uitwisseling. 

In het kader van bekendmaking worden de folders van alle ver-
enigingen ter beschikking gesteld in de inkomhal en boven-
dien verdeeld op de desbetreffende afdeling(en). Op de afde-
lingen worden deze dikwijls in een rek geplaatst. De algemene 
contactpersoon, Heidi Dewelf, staat zelf in voor de folderver-
deling. Dat betekent dat zij de folders ontvangt en aan de juis-
te persoon op de afdeling bezorgt. De verenigingen die samen-
werken met az Vesalius worden ook vermeld op de website2 
 van het ziekenhuis. Men koos er voor om enkel de verenigin-
gen, die een samenwerking hebben er op te vermelden. Dat 
zorgt voor duidelijkheid en structuur. Daarnaast werden alle 
verenigingen uitgenodigd om een stand op te stellen tijdens 
de “Openbedrijvendag” die plaats vond op 7 oktober 2018. Het 
ziekenhuis wou op deze dag ook de samenwerking met ZOPP 
vzw Limburg kenbaar maken. Hiervoor werd er, in samenwer-
king met de medewerkers van ZOPP vzw Limburg, een folder  
(bijlage III). gemaakt. Vervolgens kregen Boratie & Partners 
vzw, Diabetes Liga vzw afdeling Midden-Limburg en VZW 
Rozerood de mogelijkheid om zich voor te stellen aan het per-
soneel op een dienstvergadering of activiteit. VZW Rozerood 
en Diabetes Liga vzw afdeling Midden-Limburg kregen ook 
de kans om een korte presentatie te geven aan patiënten en 
familieleden. VZW Rozerood werd bijvoorbeeld betrokken bij 

2 Overzicht patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen op de 
website van het az Vesalius: https://www.azvesalius.be/nl/opname/
zelfhulpgroepen/

Legende illustraties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Een pijl met drie grote luiken  
• Elk luik hangt samen met een cirkel, verschilt naargelang grootte en kleur 

Een kleinere, lichtgekleurde cirkel vraagt het komende jaar extra aandacht  

      Een grote, volledig gekleurde cirkel → ZH heeft hier erg op ingezet en is hierin gegroeid 

    

Bekendmaking  

Attenderen  
Tweerichtings info-
uitwisseling  

3.3 Initiatieven vanuit de Limburgse ziekenhuizen

 

https://www.azvesalius.be/nl/opname/zelfhulpgroepen/
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Jessa ziekenhuis 
➢ 2018: 10 samenwerkingen 
➢ 2019: 15 samenwerkingen 

4

 
Bekendmaking 

Attenderen 

Tweerichtings info-
uitwisseling 

de voorbereiding van een workshop voor oncologische pati-
enten, naasten en thuisverpleegkundigen. Ze mochten er zelf 
ook een toelichting geven over de werking van hun vereniging. 

Wat het attenderen of gericht doorverwijzen betreft, worden, 
indien mogelijk, folders meegegeven aan patiënten. Voor 
iedere vereniging werd er afgesproken dat de specifieke con-
tactpersoon op de afdeling nagaat of er effectief wordt door-
verwezen en hoe dit verloopt. De communicatie hieromtrent, 
tussen de specifieke en algemene contactpersoon, is mo-
menteel beperkt en kan nog worden verbeterd. In hoeverre 
er wordt ingezet op het attenderen, is mede afhankelijk van 
de problematiek. Voor ActiefWW (vereniging voor Weduwen 
en Weduwnaars) is het bijvoorbeeld niet mogelijk of gepast 
om direct na een overlijden een folder mee te geven. Er wor-
den hiervoor oplossingen gezocht, maar de samenwerking 
blijft hierdoor beperkt. Voor de andere verenigingen, staat de 
specifieke contactpersoon op de afdeling in voor het gericht 
doorverwijzen naar de vereniging. 

Op het vlak van tweerichtings info-uitwisseling is het zieken-
huis gegroeid. Opvallend is dat er regelmatig actief wordt na-
gedacht over welke mogelijkheden er zijn om patiëntenver-
enigingen te betrekken. Een eerste concrete navolgbare actie 
is dat verenigingen meermaals gecontacteerd worden voor 
de voorbereiding van een voordracht of infonamiddag in het 
ziekenhuis en zij ook op deze dag actief een bijdrage mogen 
leveren. Een tweede concrete actie is de opstart van stoma-
consultatie sinds de samenwerking met Stoma Ilco vzw. Wat 
de stomazorg betreft, brengt de vereniging ook halfjaarlijks 
de stomaverpleegkundigen van alle Limburgse ziekenhuizen 
samen in de kantoren van ZOPP vzw Limburg in Hasselt om 
te werken aan een uniform zorgtraject voor stomapatiënten. 
Az Vesalius werkt hier aan mee en was al tweemaal vertegen-
woordigd. Een derde actie is dat VZW Rozerood betrokken 
werd bij de start van de nieuwe oncocoach. De vereniging 
kreeg de kans om het aanwervingsprofiel te bekijken en hier 
feedback op te geven. Nadien hebben zij de oncocoach ook 
kunnen ontmoeten. 

Ten slotte wordt er dikwijls gebruik gemaakt van het ZOPP 
moment3 georganiseerd door ZOPP vzw Limburg. Het zieken-
huis leverde al tweemaal formulieren aan voor nazicht door 
en feedback van patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen. 
Nadien werd er vanuit het ziekenhuis teruggekoppeld wat er 
al dan niet aangepast werd in de formulieren zodat verenigin-
gen ook erkenning kregen voor hun bijdrage.

3 Viermaal per jaar worden patiëntvertegenwoordigers uitgenodigd 
op ZOPP om te brainstormen over patiëntrelevante thema’s, aange-
leverd door professionelen. Op deze manier krijgen professionelen 
de kans om vragen voor te leggen en patiëntvertegenwoordigers de 
kans om feedback te geven. 

Jessa Ziekenhuis Hasselt 

 

In totaal waren er 10 samenwerkingen tussen het Jessa zie-
kenhuis en volgende patiëntenverenigingen: ActiefWW, CIB-
Liga vzw, Diabetes Liga vzw afdeling Midden-Limburg, Lotuz 
vzw, Nier Limburg vzw, Provinciale Contactgroep Epicentrum 
Limburg, Stoma Ilco vzw, VZW Rozerood, Werkgroep Hersen-
tumoren vzw en Wildgroei vzw (Bijlage VI). In 2019 staan nog 
verschillende overlegmomenten met patiëntenverenigingen 
gepland om een samenwerking op te starten. De Coma ver-
eniging Limburg vzw en de MS-Liga Vlaanderen vzw uitten 
bijvoorbeeld al interesse. Vanaf 2018 coördineerden en sti-
muleerden de Patient Experience Officer, Ulrike Pypops, en de 
medewerker patiëntenervaringen, Peggy Jacobs, de samen-
werkingen met de verengingen. Door interne herstructure-
ringen lag de opvolging van ‘Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis’ 
een periode stil, waardoor niet alle afspraken konden worden 
nagekomen.

Het luik bekendmaking werd voornamelijk ingevuld door fol-
derverdeling op de desbetreffende afdeling en de vermelding 
van de vereniging op de website4 van het ziekenhuis. Ook al is 
de betreffende pagina niet echt gemakkelijk te vinden, toch 
wordt er een mooi overzicht gegeven van de patiëntenver-
enigingen en zelfhulpgroepen die, in het kader van ‘Zelfhulp-
vriendelijk Ziekenhuis’, samenwerken met het Jessa Zieken-
huis. Naast de algemene bekendmaking, stelden ActiefWW 
en Wildgroei vzw zich kort voor op een dienstvergadering 
van de afdeling waarmee ze samenwerken. Verpleegkundi-
gen geraken op die manier meer vertrouwd met de vereni-
ging waardoor ze patiënten sneller doorverwijzen. Om het 
doorverwijzen vlotter te laten verlopen, ontwikkelden een 
aantal verenigingen visitekaartjes die verpleegkundigen ter 
beschikking stellen voor patiënten die nood hebben aan lot-
genotencontact. De evaluatiemomenten toonden aan dat de 

4 Overzicht patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen op de web-
site van het Jessa Ziekenhuis: https://www.jessazh.be/patienten/
patientenbegeleiding/zelfhulpgroepen

https://www.jessazh.be/patienten/patientenbegeleiding/zelfhulpgroepen
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Mariaziekenhuis Noord-Limburg  
• 2018: 4 samenwerkingen 
• 2019: 6 samenwerkingen  

3

•   

Bekendmaking 

Attenderen 

Tweerichtings info-
uitwisseling 

mate waarin gericht wordt doorverwezen van de afdeling en 
de problematiek afhangt. Het ligt bijvoorbeeld meer voor de 
hand om patiënten met een stoma te informeren over Stoma 
Ilco vzw, dan personen na het verlies van een dierbare een fol-
der van ActiefWW te overhandigen. Dit is een van de redenen 
waardoor (nog) niet systematisch wordt doorverwezen. Ten 
slotte biedt de samenwerking ook mogelijkheden voor beide 
partijen. Diabetes Liga vzw afdeling Midden-Limburg organi-
seert regelmatig infoavonden in én met artsen van het Jessa 
Ziekenhuis. Wildgroei vzw stelde zichzelf voor tijdens de pa-
tiëntendag Hematologie. Het ziekenhuis zoekt verder naar 
manieren om verenigingen te betrekken bij het evalueren van 
de geleverde zorg. In 2019 worden initiatieven ondernomen 
om hier gevolg aan te geven.

Mariaziekenhuis Noord-Limburg Pelt  

In 2017 werden er in het Mariaziekenhuis Noord-Limburg vier 
samenwerkingen opgestart: ActiefWW, Diabetes Liga vzw 
afdeling Noord-Limburg, Stoma Ilco vzw en VZW Rozerood 
(Bijlage VI). In de loop van 2018 werd de samenwerkingsover-
eenkomst voor COPD vzw en MS-Liga vzw afdeling Limburg 
opgesteld en doorgestuurd naar het ziekenhuis. De samenwer-
kingen worden gecoördineerd door Dieter Flament, DPO (Data 
Protection Officer) & informatieveiligheidsconsulent. 

De illustratie toont dat het ziekenhuis het eerste jaar vooral 
op bekendmaking inzette. Er werden folders van de verenigin-
gen verspreid in de inkomhal en op de betrokken afdeling(en). 
Daarnaast worden de verenigingen vermeld op de website5 
van het ziekenhuis. Dat is positief, maar de verenigingen zijn 
er helaas moeilijk op terug te vinden. Er wordt ook geen onder-
scheid gemaakt tussen verenigingen die via ‘Zelfhulpvriende-
lijk Ziekenhuis’ met het ziekenhuis samenwerken en andere 

5 Overzicht patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen op website 
van het Mariaziekenhuis Noord-Limburg: http://www.mznl.be/
patientenverenigingen

verenigingen en (professionele) organisaties. Naast de alge-
mene bekendmaking van alle verenigingen, wordt er voor Ac-
tiefWW nog iets extra ondernomen. De folders van ActiefWW 
vergezellen de uitnodigingen voor een herdenkingsviering 
zodat alle personen die tijdens het afgelopen jaar die een part-
ner verloren, informatie over de vereniging ontvangen. Zoals 
eerder vermeld bij het az Vesalius, is het immers niet zinvol om 
direct na een overlijden een folder mee te geven. Aangezien het 
ziekenhuis nog steeds herdenkingsvieringen organiseert, is dit 
een goede werkwijze. 

Zoals geïllustreerd, werd er gedurende het eerste jaar minder 
gefocust op het gericht doorverwijzen. Momenteel worden 
enkel diabetespatiënten, stomapatiënten en oncologische pa-
tiënten actief doorverwezen naar de verenigingen en dit aan de 
hand van hun folder. De Diabetes Liga vzw afdeling Noord-Lim-
burg had al een goede samenwerking en dit werd hoofdzakelijk 
geformaliseerd en verdergezet. Stoma Ilco vzw had in het ver-
leden enkele pogingen tot samenwerking ondernomen, maar 
zonder resultaat. De informatiepakketjes van de vereniging 
worden, sinds de samenwerking, standaard meegegeven aan 
stomapatiënten. De pakketjes bevatten de contactgegevens, 
een visitekaartje en het activiteitenaanbod van de vereniging. 
De folder van VZW Rozerood wordt standaard aan het zorg-
mapje van elke oncologische patiënt toegevoegd. Na één jaar 
gaat het ziekenhuis het effect van dit zorgmapje ook evalueren.  

Op het vlak van tweerichtings info-uitwisseling werden er en-
kele acties ondernomen voor Stoma Ilco vzw, Diabetes Liga vzw 
afdeling Noord-Limburg en VZW Rozerood. Stoma Ilco vzw 
heeft een arts gevraagd om te spreken op een activiteit. Dat 
was een erg positieve ervaring. Daarnaast werkte de stomaver-
pleegkundige, op vraag van de vereniging, actief mee aan de 
voorbereiding van een evenement voor stomapatiënten en was 
hij ook al tweemaal aanwezig op het overlegmoment met alle 
stomaverpleegkundigen van de Limburgse ziekenhuizen. De 
Diabetes Liga vzw afdeling Noord-Limburg, organiseert sedert 
de samenwerking alle infoavonden in het ziekenhuis. Dit zorgt 
voor een stijgend aantal aanwezigen en voor een meer gedif-
ferentieerd publiek: nieuwkomers en jongere personen. De ver-
eniging heeft ook al enkele nieuwe leden mogen verwelkomen 
sinds de samenwerking met het ziekenhuis. Zij houden actief 
bij via welke weg nieuwe leden bij hen terechtkomen zodat dit 
ook gecommuniceerd kan worden naar het ziekenhuis. Verder 
schrijven enkele medewerkers van endocrinologie afwisselend 
een artikel in het tijdschrift van de vereniging. Voor VZW Ro-
zerood werd er op 25 januari 2018 een bijkomend contactmo-
ment georganiseerd met de medewerkers van het oncologisch 
begeleidingsteam, medewerkers van het Palliatief Support 
Team, de diëtisten en het diensthoofd patiëntenbegeleiding. 
Gedurende dit moment kregen zij de mogelijkheid om de ver-
eniging voor te stellen.

http://www.mznl.be/patientenverenigingen
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Sint-Trudo Ziekenhuis  
➢ 2018: 5 samenwerkingen 
➢ 2019: 6 samenwerkingen

8

 

Bekendmaking 

Attenderen 

Tweerichtings info-
uitwisseling 

Sint-Franciscusziekenhuis Heusden-Zolder

 

In 2018 hadden vijf verenigingen één jaar een samenwer-
kingsovereenkomst met het Sint-Franciscusziekenhuis: Ac-
tiefWW, Nier Limburg vzw, RA Limburg vzw, Stoma Ilco vzw 
en VZW Rozerood (Bijlage VI). In de loop van 2018 startten 
ook Alzheimer Liga vzw afdeling Beringen, Anonieme Alco-
holisten en Diabetes Liga vzw afdeling West-Limburg een sa-
menwerking. Deze werden niet opgenomen in de evaluatie. 
Jeroen Ruysen, verpleegkundig-paramedisch directeur werd 
aangeduid als algemene contactpersoon. 

De bovenstaande afbeelding illustreert dat het ziekenhuis 
zich momenteel nog voornamelijk focust op bekendmaking 
en in mindere mate op het gericht doorverwijzen naar de 
verenigingen en de tweerichtings info-uitwisseling. Om in 
te zetten op het bekendmaken van verenigingen, worden er 
momenteel folders ter beschikking gesteld in het ziekenhuis 
en op de betreffende afdelingen. De verenigingen worden 
ook vermeld op de website6 van het ziekenhuis, maar zijn er 
opnieuw moeilijk op terug te vinden. Ook hier wordt er geen 
onderscheid gemaakt tussen verenigingen die via ‘Zelfhulp-
vriendelijk Ziekenhuis’ samenwerken met het ziekenhuis 
en andere verenigingen en (professionele) organisaties. Dat 
werd meermaals gesignaleerd, maar het ziekenhuis blijkt 
hieraan niets te kunnen veranderen. Naast bovengenoemde 
initiatieven, kregen, de verenigingen waar het ziekenhuis 
mee samenwerkt, de mogelijkheid om een stand op te stel-
len tijdens de ‘Dag van de zorg’. Daarnaast werd er tijdens een 
dienstvergadering even tijd gemaakt voor een voorstelling 
van Stoma Ilco vzw. De specifieke contactpersoon van de af-
deling stelde de vereniging aan haar collega’s voor. De andere 
verenigingen kregen zo’n mogelijkheid nog niet, maar zouden 
er graag voor worden uitgenodigd. 

6 Overzicht patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen op website 
van het Sint-Franciscusziekenhuis: https://www.sfz.be/over-sfz/
samenwerkingsverbanden/patientenverenigingen

Het gericht doorverwijzen werd, in de mate van het mogelij-
ke, in 2018 gedaan door volgende diensten/medewerkers: het 
Oncologisch Support Team (voor VZW Rozerood), de pasto-
rale dienst (voor ActiefWW), de reumatoloog op consultatie 
(voor RA Limburg vzw) en de stomaverpleegkundigen (voor 
Stoma Ilco vzw). In het Sint-Franciscusziekenhuis verwacht 
men dat verenigingen zelf de vraag stellen aan de geschikte 
professionelen of hij/zij al dan niet wilt doorverwijzen naar 
de vereniging. Dat werkt wellicht drempelverhogend voor de 
verenigingen.

Wat tweerichtings info-uitwisseling betreft werden er twee 
initiatieven ondernomen. Nier Limburg vzw kreeg de moge-
lijkheid om tijdens de ‘Europese dag voor orgaandonatie’ (14 
oktober 2018) een infostand in het ziekenhuis op te stellen. 
Op vraag van de vereniging werd ook de gemeente hierbij be-
trokken zodat geïnteresseerden zich ter plaatse als orgaando-
nor konden registreren. Daarnaast organiseerde RA Limburg 
vzw een infonamiddag in het ziekenhuis en werd de vereni-
ging hiervoor logistiek ondersteund. De reumatoloog van het 
ziekenhuis kwam onder andere spreken, ze kregen een locatie 
ter beschikking en de activiteit werd door het ziekenhuis zo-
wel intern als extern bekendgemaakt. 

Sint-Trudo Ziekenhuis Sint-Truiden 

In 2018 hadden de volgende vijf verenigingen een samenwer-
king met het Sint-Trudo Ziekenhuis: ActiefWW, Limburgse 
Zelfhulpgroep voor Gelaryngectomeerden, Stoma Ilco vzw, 
RA Limburg vzw en VZW Rozerood (Bijlage VI). In 2019 sluit 
COPD vzw een samenwerking af met het ziekenhuis. Het 
coördineren en opvolgen van de samenwerkingen werd be-
moeilijkt door de langdurige afwezigheid van de algemene 
contactpersoon. Madeleine Burghoorn, ziekenhuispastor, 
werd daarom in november ‘18 aangesteld om de samenwer-
kingen op te volgen. 

Sint-Franciscusziekenhuis  
• 2018: 5 samenwerkingen  
• 2019: 8 samenwerkingen 

5

Bekendmaking 

Attenderen 

Tweerichtings info-
uitwisseling 

https://www.sfz.be/over-sfz/samenwerkingsverbanden/patientenverenigingen
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Het eerste luik van de samenwerkingsovereenkomst betreft 
de bekendmaking van de vereniging bij het grote publiek. 
Verenigingsfolders werden effectief verspreid en tijdig bijge-
vuld. De specifieke contactpersoon verwittigt de vereniging 
indien de voorraad beperkt is. Verder stelden de specifieke 
contactpersonen al enkele verenigingen voor tijdens een 
dienstvergadering. De andere verenigingen zullen zichzelf in 
2019 voorstellen. In de samenwerking werd opgenomen dat 
verenigingen worden vermeld op de website7 van het zieken-
huis en op de digitale informatieborden in de inkomhal en 
wachtkamers. Aan dit laatste werd in 2018 nog geen gevolg 
gegeven; het wordt opgenomen in 2019.

Ook in het kader van gerichte doorverwijzing ondernam het 
ziekenhuis stappen. De folders van VZW Rozerood en RA 
Limburg vzw worden meegegeven aan nieuwe patiënten. 
Patiënten met een stoma ontvangen een informatiepakketje 

7 Overzicht patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen op de 
website van het Sint-Trudo Ziekenhuis: http://www.sint-trudo.be/
downloads/Pati%C3%ABntenverenigingen%20op%20website.pdf

van Stoma Ilco vzw, met daarin informatie over de vereniging: 
de contactgegevens, een visitekaartje en het activiteitenaan-
bod. De verpleegkundige, die het pakketje overhandigd aan 
de patiënt, duidt dit aan in het patiëntendossier. Folders van 
ActiefWW worden doelgericht meegegeven aan personen 
die hier nood aan hebben. Naar de Limburgse Zelfhulpgroep 
voor Gelaryngectomeerden werd nog niet doorverwezen ge-
zien het klein aantal in aanmerking komende patiënten; dit 
wordt opnieuw opgenomen in 2019.

Het ziekenhuis ondernam beperkte stappen inzake tweerich-
tings info-uitwisseling. RA Limburg vzw organiseerde samen 
met de reumatoloog van het ziekenhuis een infonamiddag 
voor patiënten. VZW Rozerood kreeg de kans om zich voor te 
stellen tijdens het revalidatietraject voor oncologiepatiënten. 
Deze initiatieven werden (nog) niet structureel ingebed in de 
werking van het ziekenhuis. 

http://www.sint-trudo.be/downloads/Patiëntenverenigingen op website.pdf


21

ZE
LF

H
U

LP
VR

IE
N

D
EL

IJK
E 

 Z
IE

KE
N

H
U

IZ
EN

Ziekenhuis Oost-Limburg  
• 2018: 11 samenwerkingen  
• 2019: 14 samenwerkingen 

6

Bekendmaking 

Attenderen 

Tweerichtings info-
uitwisseling 

Ziekenhuis Maas en Kempen 
➢ 2018: 1 samenwerking 
➢ 2019: 8 samenwerkingen

9

 

 
 

     2018 
• Voorstelling concept aan 

algemene contactpersoon  
• Overlegmomenten: uitrol 

ZHVZ 
• Verenigingen informeren over 

deelname ziekenhuis 

2018 
• Samenwerkingsover-

eenkomsten opstellen  
• Overlegmomenten 

inplannen 
• Start van 1 

samenwerking 

2019 
• Overlegmomenten 

begeleiden en 
afspraken maken 

• 7 samenwerkingen 
zullen dit jaar van 
start gaan 

Ziekenhuis Maas en Kempen Maaseik  

 

 

 
Ziekenhuis Maas en Kempen (ZMK) ondertekende de in-
tentieverklaring op 22 oktober 2018. Het document werd, 
in tegenstelling tot de andere ziekenhuizen, later onderte-
kend omwille van de bouw en ingebruikname van de nieuwe 
campus. Corinna Op ’t Eynde, stafmedewerker kwaliteit, werd 
aangesteld als algemene contactpersoon. ZOPP vzw Limburg 
bracht de patiëntenverenigingen op 8 november 2018 op de 
hoogte van de mogelijkheid om een samenwerking aan te 
gaan met Ziekenhuis Maas en Kempen. Een achttal verenigin-
gen reageerden positief en stelden samen met ZOPP vzw Lim-
burg een samenwerkingsovereenkomst op. Eind 2018 werd 
de afsprakennota ondertekend tussen Alzheimer Liga vzw 
familiegroep Bree-Maaseik. De vereniging had al contacten 
met de afdeling geriatrie. De afsprakennota formaliseerde de 
reeds bestaande samenwerking en focust op gerichte door-
verwijzing van patiënten en familieleden naar de praatgroep. 
Het ziekenhuis stelt de vergaderzaal gratis ter beschikking 
van de vereniging waardoor de afstand tussen het ziekenhuis 
en de vereniging vermindert. De volgende verenigingen plan-
den een afspraak met het ziekenhuis in 2019 om de samen-
werking te formaliseren: ActiefWW, Al-Anon, Diabetes Liga 
vzw afdeling Bree, COPD vzw, Stoma Ilco vzw, RA Limburg vzw 
en VZW Rozerood (Bijlage VI).  

Ziekenhuis Oost-Limburg Genk 

 
In 2018 hadden volgende 11 verenigingen één jaar samen-
werking met het Ziekenhuis Oost-Limburg achter de rug: 
ActiefWW, Boratie & Partners vzw, CIB-Liga vzw, Limburgse 
Zelfhulpgroep voor Gelaryngectomeerden, Lotuz vzw, Nier-
patiënten ZOL vzw, Stoma Ilco vzw, Vlaamse vereniging voor 
Mensen met Chronische Pijn (VMCP), VZW Rozerood, Wild-
groei vzw en Zelfhulpgroep Osteogenesis Imperfecta vzw. In 
2018 startten ook Diabetes Liga vzw afdeling Oost-Limburg 
en MS-Liga vzw afdeling Limburg een samenwerking, en 
werd een aanvraag tot samenwerking ingediend door COPD 
vzw. Het evaluatiemoment met Lotuz vzw werd omwille van 
externe factoren uitgesteld naar 2019 en niet opgenomen in 
deze evaluatie. De samenwerkingen worden opgevolgd door 
Patricia Vrancken, Diensthoofd Patiëntenbegeleiding. 

Na een eerste evaluatie is het opvallend dat de intensiteit 
van de samenwerking erg verschilt naargelang de vereniging. 
Voor het bekendmaken, werd er voor alle verenigingen een 
inspanning geleverd wat er voor zorgt dat folders momenteel 
ter beschikking gesteld worden in de inkomhal en op enkele 
betrokken ziekenhuisafdelingen. Daarnaast staan de vereni-
gingen, met logo, duidelijk vermeld op de website8 van het 
ziekenhuis. Opnieuw zijn dit niet enkel de verenigingen die 
een samenwerking hebben met het Ziekenhuis Oost-Limburg 
in kader van ‘Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis’.  

8 Overzicht Patiëntenverenigingen en Zelfhulpgroepen op de 
website van het ZOL: https://www.zol.be/opnames/patientenvereni-
gingen-zelfhulpgroepen

https://www.zol.be/opnames/patientenverenigingen-zelfhulpgroepen


2222



23

ZE
LF

H
U

LP
VR

IE
N

D
EL

IJK
E 

 Z
IE

KE
N

H
U

IZ
EN

Naast bekendmaking, wordt er momenteel naar vier vereni-
gingen doorverwezen. In de eerste plaats verwijzen de borst-
verpleegkundigen in het borstcentrum door naar Boratie & 
Partners vzw. Deze vereniging biedt enkel bezoekdienst aan 
dus elke patiënt wordt geïnformeerd over de mogelijkheid 
om contact te hebben met een lotgenoot. Er wordt ook actief 
doorverwezen naar Nierpatiënten ZOL vzw. Deze vereniging 
werd gesticht in het ZOL en heeft als voordeel dat een arts en 
sociaal verpleegkundige van het ziekenhuis in het bestuur 
van de vereniging zetelen. Daarnaast worden patiënten in 
het pijncentrum actief geïnformeerd over VMCP en dit via 
een arts, psycholoog, sociaal verpleegkundige en kinesist. Ten 
slotte licht een arts patiënten in over de bezoekdienst van de 
Limburgse Zelfhulpgroep Gelaryngectomeerden. Deze zelf-
hulpgroep had reeds een samenwerking met het ZOL dus 
deze werd geformaliseerd. Over het gericht doorverwijzen 
werden nieuwe afspraken gemaakt. 

Wat betreft het uitwisselen van informatie, is er een verschil 
tussen de verenigingen. VMCP werd meermaals betrokken 
bij het opstellen van nieuwe folders, werd gecontacteerd voor 
een kennismaking en overlegmoment met de arts ,en werd 
gevraagd een getuigenis te geven. De locatie van het pijncen-
trum, Campus Sint-Barbara, bemoeilijkt echter soms de op-
volging van de samenwerking. Naast VMCP heeft Wildgroei 
vzw, in samenwerking met het ziekenhuis, een infonamiddag 
georganiseerd met sprekers van het ZOL voor patiënten en 
professionelen. Ook al verliep de voorbereiding moeizaam, 
de vereniging was toch tevreden met het resultaat. Voor de 
andere verenigingen, wordt dit in 2019 opgenomen. 

Psychiatrische ziekenhuizen 

Alle Limburgse psychiatrische ziekenhuizen hebben in 2016 
een intentieverklaring ondertekend. Doch verschilt hun tra-
ject met dat van de algemene ziekenhuizen. 

Asster Sint-Truiden 

 

Zoals op bovenstaande afbeelding geïllustreerd, had As-
ster in 2018 nog geen samenwerkingen in het kader van 
‘Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis’. De reden hiervoor is dat zij 
‘Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis’ graag samen met het nieuw 
dagbehandelingsprogramma verslaving wilden uitrollen. Ter 
voorbereiding hiervan werd in 2018 het concept voorgesteld 
aan de algemene contactpersoon en waren er nog bijkomen-
de overlegmomenten om de praktische uitrol te bespreken. 
Het was een bewuste keuze om te starten met zelfhulpgroe-
pen die werken rond verslaving. Zodra dit op punt staat, wor-
den andere afdelingen ook betrokken. Eind 2018 werden de 
eerste samenwerkingsovereenkomsten opgesteld door de 
zelfhulpgroepen en ZOPP vzw Limburg en deze werden begin 
2019 aan het ziekenhuis bezorgd. 

Asster  
• 2018: Geen samenwerkingen gestart  
• 2019: 4 samenwerkingen 

11

2018 
• Voorstelling concept aan 

algemene contactpersoon  
• Overlegmomenten: uitrol ZHVZ  
• Samenwerkingsovereenkomsten 

opstellen 

2019 
• Twee algemene 

contactpersonen 
aangeduid  

• Maart-april: eerste 
overlegmomenten 

2019 
• Start samenwerkingen  
• Gelijklopend met nieuw 

dagbehandelingsprogramma  
• Mei: toelichting concept aan 

ziekenhuismedewerkers 
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In 2019 wordt het jaar gestart met twee nieuwe, algemene 
contactpersonen, met name een klinisch psychologe van Li-
bra 1 9 en Libra 2 10 en de hoofdverpleegkundige van Libra 2. 
Vervolgens worden de eerste overlegmomenten met SOS 
Nuchterheid vzw en Al-Anon gepland in het voorjaar van 
2019. 

Later in 2019 worden er nog overlegmomenten gepland met 
de Anonieme Alcoholisten en Toxan Sint-Truiden, en licht 
ZOPP vzw Limburg ‘Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis’ toe aan 
het personeel van de betrokken afdelingen. 

Kinderpsychiatrisch Centrum Genk (KPC Genk) 

 

In 2016 werd het concept ‘Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis’ 
voorgesteld aan het KPC Genk en ondertekende het zieken-
huis ook de intentieverklaring. In 2018 waren er echter nog 
geen samenwerkingen. De hoofdreden hiervoor is dat slechts 
een klein aantal verenigingen focussen op kinderen met een 
psychische kwetsbaarheid. Daarnaast stellen deze verenigin-
gen zich afwachtend op en willen ze eerst bij andere vereni-
gingen nagaan hoe de samenwerkingen verlopen. Een derde 
reden is dat deze verenigingen zich momenteel erg richten tot 
externen en het opbouwen van contacten, en niet zo zeer op 
het bevorderen van herstel. Daardoor hebben ze geen activi-
teitenaanbod voor eventuele leden. 

9 Libra 1: Opnameafdeling voor de behandeling van afhankelijk-
heidsstoornissen alcohol, medicatie en niet-middel gebonden 
afhankelijkheid. 
10 Libra 2: Behandelingsafdeling voor de behandeling van afhanke-
lijkheidsstoornissen alcohol, medicatie en niet-  
middel gebonden afhankelijkheid. 

In 2018 heeft een medewerker van ZOPP vzw Limburg kennis-
gemaakt met een geschikte vereniging en ook gepeild naar 
de interesse tot samenwerking. In 2019 wenst deze vereniging 
graag een samenwerking met het KPC Genk aan te gaan. Ide-
aliter wordt er in het najaar van 2019 een eerste overlegmo-
ment gepland tussen het ziekenhuis en de vereniging, en kan 
de samenwerking vanaf 2020 starten.  

Kinderpsychiatrisch Centrum Genk  
• 2017: voorstel concept + ondertekening intentieverklaring  
• 2018: nog geen samenwerkingen  

• Klein aantal verenigingen: kinderen met een psychische 
kwetsbaarheid 

• Afwachtende houding verenigingen  
• Doel vereniging: richten op externen ⬄ bevorderen van herstel 

12

2018 
• ZOPP contact met 

geschikte vereniging 

Voorjaar 2019  
• Interesse vereniging  
Najaar 2019 
• Samenwerkingsovereen- 

komst opstellen

Najaar 2019 
• Overlegmoment 

vereniging- ZH-
ZOPP 

2020 
• Start 

samenwerking 
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Medisch Centrum Sint-Jozef Munsterbilzen  

Medisch Centrum Sint-Jozef werkt samen met vier verenigin-
gen: AA, ActiefWW, PASS en SOS Nuchterheid vzw. Het zie-
kenhuis stelde Marleen Dullers, stafmedewerker patiënten-
zorg, aan als algemene contactpersoon.

Bovenstaande afbeelding geeft weer dat het ziekenhuis bij-
draagt tot het bekendmaken van de verenigingen. De meer-
derheid van de verpleegkundigen is op de hoogte van de 
bestaande samenwerkingen met patiëntenverenigingen en 
zelfhulpgroepen en verspreiden folders op de afdeling. Daar-
naast werd op de website een duidelijke verwijzing geplaatst 
naar de patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen. Verder 
stellen AA en SOS Nuchterheid vzw zich elke maand voor op 
de afdeling voor personen met een afhankelijkheidsproble-
matiek. Patiënten kunnen vervolgens vrijblijvend aansluiten 
bij de gespreksgroepen van de verenigingen die in het zieken-
huis worden georganiseerd. 

Het ziekenhuis investeerde ook in het gericht doorverwijzen 
naar de verenigingen. Patiënten met een autisme spectrum 
stoornis ontvangen een folder van PASS Hasselt bij opname en 
ontslag. Het ziekenhuis attendeert patiënten op het bestaan 
van de patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen, maar de 
verenigingen merkten nog geen toename van hun ledenbe-
stand. In 2019 wordt hier op gefocust. 

Medisch Centrum Sint-Jozef ondernam enkele initiatieven 
om tweerichtings info-uitwisseling met verenigingen vorm 
te geven. Het ziekenhuis organiseert tweejaarlijks samen met 
de samenwerkende patiëntenverenigingen en zelfhulpgroe-
pen een informatiemarkt. De editie van november 2018 werd 
uitgebreid en eerstelijnszorg- en hulpverleners, alsook stu-
denten, werden uitgenodigd. Tot slot startte het ziekenhuis in 
2018 met een stakeholdersoverleg. Ziekenhuisbrede thema’s 
worden besproken met verschillende belanghebbende par-
tijen. Het stakeholdersoverleg wordt voorbereid tijdens een 
klankbordgroep, georganiseerd door ZOPP vzw Limburg. Pati-

entenvertegenwoordigers van patiëntenverenigingen en zelf-
hulpgroepen uit de geestelijke gezondheidszorg worden in de 
klankbordgroep geïnformeerd over de te bespreken thema’s. 
Vervolgens formuleren ze een standpunt en brengen dit over 
naar het ziekenhuis tijdens het overleg met belanghebben-
den. In 2018 werden volgende thema’s besproken: resultaten 
van de Vlaamse Patiënten Peiling, inschakeling van ervarings-
deskundigen, betrokkenheid van familieleden, beleid omtrent 
beschermende maatregelen, inzage in het patiëntendossier, …. 
Het stakeholdersoverleg is slechts één manier van patiënten-
participatie. 

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem 
(OPZC Rekem) 

Het concept ‘Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis’ werd in 2016 
voorgesteld aan de Raad van Bestuur en het Directiecomité 
van het Openbaar Psychiatrisch ZorgCentrum Rekem (OPZC). 
De intentieverklaring werd getekend in 2017 en Geert Rogiers, 
herstelambassadeur, werd aangesteld als algemene contact-
persoon. Een eerste samenwerkingsovereenkomst liet op zich 
wachten. In samenspraak met ZOPP vzw Limburg, besliste 
OPZC Rekem om een evenement te organiseren waarbij pati-
entenverenigingen de kans kregen om zich voor te stellen aan 
patiënten en verpleegkundigen. Acht verenigingen namen 
deel aan dit evenement. De patiënten werden vergezeld door 
een aantal verpleegkundigen terwijl ze een parcours volgden 
waarbij ze kennismaakten met de verschillende patiënten-
verenigingen. De verenigingen zetten tijdens deze dag een 
interactieve informatiestand op. AA en SOS Nuchterheid vzw 
organiseerden een gespreksbijeenkomst waarbij patiënten 
konden aansluiten. LEF verzamelde, aan de hand van een spel, 
de knelpunten die patiënten in de zorg ervaren. De contacten 
die de aanwezige verenigingen legden tijdens dit evenement 
vormen de basis voor de toekomstige samenwerkingsovereen-
komsten waarvoor in 2019 overlegmomenten worden gepland. 

Medisch Centrum Sint-Jozef  
➢ 2018: 4 samenwerkingen 
➢ 2019: 9 samenwerkingen

7

 

 
 

Bekendmaking 

Attenderen 

Tweerichtings info-
uitwisseling 

OPZC Rekem  
➢ 2017: Voorstelling ZHVZ aan RVB, directie 
➢ 2018: Organiseren van OPZC dag met patiëntenverenigingen 

als start voor ZHVZ

10

 

 
 

2018 
• Overleg over aanpak: 

PV uitnodigen om 
samen te werken 
met het ziekenhuis

2018 
• OPZC dag met 

patiëntenverenigingen 
• Opstellen van 

samenwerkingsovereen-
komsten 

2019 
• Start van de 

eerste 
samenwerkingen

https://www.mc-st-jozef.be/mc-stjozef/zelfhulpvriendelijk-zh
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3.4 Ervaringen 

In dit deel wordt er dieper ingegaan op de ervaringen van de 
algemene en specifieke contactpersonen in de verschillende 
ziekenhuizen en op de ervaringen van de patiëntenverenigin-
gen en zelfhulpgroepen m.b.t. de samenwerking. 

Limburgse Ziekenhuizen 

Na één jaar samenwerking wordt er een evaluatiemoment 
gepland om de samenwerking te bespreken. Op zo’n moment 
krijgen de vereniging en de betrokken professionelen van het 
ziekenhuis de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen en 
de, al dan niet uitgevoerde, acties te overlopen. De aanwezige 
medewerker van ZOPP vzw Limburg leidt dit overlegmoment, 
maakt moeilijkheden bespreekbaar en denkt mee na over 
nieuwe acties. 

Gedurende de evaluatiemomenten kwamen er verscheidene 
ervaringen naar boven. In de eerste plaats gaven professione-
len aan dat het eerste jaar samenwerking vooral belangrijk 
was om elkaar te leren kennen en vertrouwen op te bouwen. 
In de tweede plaats biedt het feit dat de samenwerking gefor-
maliseerd is een meerwaarde. Daardoor is er een overzicht op 
welke verenigingen er bestaan en welke er structureel samen-
werken met het ziekenhuis. Het is zo ook duidelijk en navolg-
baar welke afspraken er werden gemaakt en hoe het daarmee 
staat: of ze goed werden nagekomen of uitgevoerd of op-
nieuw moeten worden opgenomen. Formeel samenwerken 
schept bovendien duidelijke verwachtingen zowel ten aan-
zien van het ziekenhuis als de vereniging. In de derde plaats 

zijn ziekenhuizen ervan overtuigd dat het samenwerken met 
patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen een meerwaarde 
betekent voor patiënten. Patiënten kunnen hierdoor beroep 
doen op extra praktische en emotionele ondersteuning.
Naast de positieve ervaringen, werden er ook enkele be-
zorgdheden geuit. Allereerst geven professionelen aan dat 
het beeld van de vereniging erg afhankelijk is van de betrok-
ken patiëntenvertegenwoordiger. Dit kan op een positieve 
of negatieve manier bijdragen aan de samenwerking, denk 
bijvoorbeeld aan het voorstellen van de vereniging op een 
dienstvergadering. Daarnaast ervaren zij dat verenigingen, 
die vroeger al een samenwerking hadden en deze enkel for-
maliseerden in het kader van ‘Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis’, 
een stapje voor hebben. Maar een eerder bestaande samen-
werking is ook niet altijd evident. Wanneer er in het verleden 
moeilijkheden waren, dienen eerst oude plooien gladgestre-
ken te worden alvorens de samenwerking kan starten. Ver-
volgens geven professionelen aan dat verenigingen soms te 
veel verwachtingen hebben en het moeilijk hebben om de 
grenzen te bepalen. Een voorbeeld is de logistieke ondersteu-
ning die verenigingen van het ziekenhuis verwachten bij het 
samen organiseren van een infomoment.  

Limburgse patiëntenverenigingen en zelf-
hulpgroepen 

Verenigingen zijn erg tevreden dat zij dankzij ‘Zelfhulpvrien-
delijk Ziekenhuis’ de juiste personen binnen het ziekenhuis 
bereiken. Dit is een meerwaarde voor de overlegmomenten, 
maar ook voor kleine, sporadische contacten zoals een af-
spraak voor het aanleveren van folders, de praktisch regelin-
gen voor het organiseren van een activiteit, enzovoort. COPD 
vzw en VZW Rozerood beamen dit: 

“Sinds de 
samenwerking 
leggen wij sneller 
contacten met de 
pneumo-afdeling en 
is het gemakkelijker 
om afspraken te 
realiseren”  
(COPD vzw).
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Verenigingen ondervinden ook dat zij meer bekend geraken 
bij hun doelpubliek. Er komen meer mensen naar hun acti-
viteiten die bovendien sneller volzet zijn. Soms moeten er 
daardoor extra momenten worden georganiseerd. Verenigin-
gen vinden het absoluut positief dat mensen sneller bij hen 
terechtkomen en dat ze er meer kunnen helpen. Wel blijkt die 
toename voor sommige verenigingen praktisch en/of finan-
cieel niet haalbaar. Zeker wanneer ze met meerdere zieken-
huizen samenwerken geraakt hun agenda overladen door het 
aantal overlegmomenten, de deelname aan focusgroepen en 
het meermaals voorstellen van de vereniging aan patiënten 
en professionelen. Daarnaast moeten ze voor bijkomende 
activiteiten beroep doen op meer vrijwilligers; die zijn niet 
altijd vlot te mobiliseren. Ook loopt het kostenplaatje op: er 
moet extra informatiemateriaal worden gedrukt, een grotere 
en daardoor duurdere locatie worden gereserveerd, een extra 
spreker worden aangezocht en vergoed, ….

“Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis zorgt 
ervoor dat wij kunnen samenwerken 
met zes en binnenkort zeven Lim-
burgse ziekenhuizen. In het ziekenhuis 
hebben wij één duidelijk aanspreek-
punt waardoor de communicatie vlot 
verloopt” (VZW Rozerood).

Naast meer bekendheid, vinden de verenigingen de gefor-
maliseerde samenwerking een meerwaarde. Enkele vereni-
gingen die hun eerdere samenwerking op dezelfde manier 
maar nu geformaliseerd verderzetten, zijn verheugd over de 
duurzaamheid en zekerheid die dit biedt. Men is ook tevreden 
dat de verwachtingen en de doelstellingen duidelijk en voor 
beide partijen worden geformuleerd en dit ook regelmatig 
herbekeken en opgevolgd wordt. De Diabetes Liga vzw afde-
ling Noord-Limburg deelt het volgende: 

“Wij hadden al een nauwe samenwerk-
ing met het ziekenhuis, maar de over-
eenkomst is nu toch een instrument 
waarin verantwoordelijkheden en en-
gagement worden benoemd. Dit zorgt 
ervoor dat ziekenhuismedewerkers 
gestimuleerd worden om met onze 
vereniging samen te werken”. 

Ten slotte ervaren de verenigingen dat zij als een volwaar-
dige partner in de samenwerking worden beschouwd. Deze 
ervaring wordt gesterkt doordat zij onder andere betrokken 
worden bij de voorbereiding van een infonamiddag of work-
shop, uitgenodigd worden voor deelname aan een focusgroep 
en de kans krijgen om feedback te geven op informatiemate-
rialen en formulieren die in het ziekenhuis gebruikt worden. 
Dergelijke betrokkenheid verschilt echter van ziekenhuis en 
vereniging en is voor deze laatste niet altijd haalbaar. VZW 
Rozerood ervaart dit positief: 

“Professionelen aanvaarden onze 
vereniging ook meer en meer en zien 
er de meerwaarde van in. Er is sterk 
engagement van beide partijen”. 

Binnen dit partnerschap kadert ook het onthaal van de ver-
enigingen in het ziekenhuis. Ze kunnen er omwille van ver-
scheidene redenen aanwezig zijn, bijvoorbeeld voor een over-
legmoment, deelname aan een focusgroep, het bemannen 
van een infostand en dergelijke. Zij hechten er belang aan 
dat, indien zij aanwezig zijn in het ziekenhuis, zij zich wel-
kom voelen. Dit wordt bijvoorbeeld gerealiseerd doordat het 
nodige materiaal ter beschikking ligt, eventueel hulp wordt 
geboden bij het opstellen van een infostand, medewerkers 
op de hoogte zijn van de aanwezigheid van de vereniging, 
er parkeerfaciliteiten voor de vrijwilliger zijn, enzovoort. Het 
onthaal van de vrijwilligers en vertegenwoordigers verschilt 
nog van ziekenhuis tot ziekenhuis. De verenigingen hopen 
dat dit in de toekomst op een uniforme manier georganiseerd 
kan worden. 
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3.5  Succesfactoren 

Als laatste onderdeel van deze eerste evaluatie, wordt er die-
per ingegaan op de succesfactoren. Succes is moeilijk te bepa-
len, maar in het kader van deze evaluatie, betekent succes het 
vlot doorlopen van het traject, toegankelijkheid en samen-
werkingsbereidheid, tevredenheid van de betrokkenen en 
het aannemen van een proactieve houding. Dit wordt gereali-
seerd en bemoeilijkt door allerlei factoren. 

Limburgse Ziekenhuizen 

Een eerste succesfactor binnen het ziekenhuis is de functie 
van de algemene contactpersoon binnen de organisatie. 
Zoals eerder vermeld, zijn die functies erg gevarieerd: dienst-
hoofd patiëntenbegeleiding, ziekenhuispastor, zorgmanager, 
verpleegkundig en paramedisch directeur, enzovoort. Naar-
gelang de functie, kan de contactpersoon al dan niet beslis-
singen nemen en andere medewerkers aansturen. 

Een volgende succesfactor is de deeltijdse vrijstelling van de 
algemene contactpersoon om de samenwerkingsopdracht te 
kunnen uitvoeren. De contactpersonen hebben vaak vele ver-
antwoordelijkheden waaronder ook het begeleiden van een 
team. Meermaals werd aangehaald dat de agenda het niet 
toelaat om tijd vrij te maken voor ‘Zelfhulpvriendelijk Zieken-
huis’. Uit de eerste resultaten kwam naar voor dat wanneer 
een algemene contactpersoon wel regelmatig tijd kan inves-
teren in ‘Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis’, dit er allereerst voor 
zorgt dat de samenwerkingen correct worden opgevolgd. 
Daarnaast worden de specifieke contactpersonen regelmatig 
bevraagd zodat men op de hoogte is van de acties. De alge-
mene contactpersoon denkt ook meer na over het actief be-
trekken van de verenigingen. 

Een derde succesfactor is de bekendheid van ‘Zelfhulpvrien-
delijk Ziekenhuis’ op afdelings- en beleidsniveau. Regelma-
tig werd de vraag gesteld in hoeverre ziekenhuismedewerkers 
op de hoogte zijn van ‘Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis’ en hier 
correct over werden geïnformeerd. Zoals eerder aangehaald, 
wordt er naast een algemene contactpersoon, een medewer-
ker per betrokken afdeling aangeduid om te fungeren als aan-
spreekpunt voor de verenigingen. Alvorens hij/zij hiervoor 
kiest, dient men echter correcte informatie te ontvangen over 
‘Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis’, onder andere wat een sa-
menwerking en de taakinvulling inhoudt. Na een eerste eva-
luatie blijkt dat het niet evident is om een geëngageerde me-
dewerker te vinden die zich voor de samenwerking inspant. 
Daarnaast komt naar voren dat bij het uitvallen van de aange-
duide persoon, het niet vanzelfsprekend is om een vervanger 

te vinden voor verdere opvolging van de samenwerking. Dit 
zou kunnen liggen aan te weinig informatie over de functie.  

Een volgende succesfactor is het aantal betrokkenen bij 
‘Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis’. Daarmee wordt bedoeld 
dat, wanneer de samenwerkingen worden opgevolgd en ge-
coördineerd door meerdere (algemene) contactpersonen, dit 
bijdraagt aan de continuïteit. Gedurende de samenwerking 
zijn er enkele wissels betreffende de algemene contactper-
sonen geweest omwille van persoonlijke redenen of door ver-
andering van job. Daardoor moest er een nieuwe algemene 
contactpersoon, met een gelijkaardige functie, worden aan-
geduid. Het bleek niet evident om dit intern vlot te regelen 
omdat andere personen geen zicht hadden op de inhoud 
van de samenwerkingen. Om een duurzame samenwerking 
te garanderen is het opvolgen en coördineren van de samen-
werkingen door twee of meerdere professionelen daarom 
wenselijk. 

Een laatste factor is de visie op patiëntenparticipatie. Wan-
neer het ziekenhuis vertrouwd is met het concept ‘patiënten-
participatie’, dit als een meerwaarde beschouwt en hier graag 
op wil inzetten, wordt de uitrol van ‘Zelfhulpvriendelijk Zie-
kenhuis’ vergemakkelijkt. Het is ook belangrijk dat professi-
onelen weten wat een patiëntenvereniging of zelfhulpgroep 
is. Daarnaast dient men te weten welke verenigingen betrok-
ken worden in het ziekenhuis, wat hun doelstellingen zijn en 
wat zij ondernemen om hun doelen te verwezenlijken. Ten 
slotte moeten professionelen de collectieve ervaringskennis 
van verenigingen als een aanvulling in het zorgtraject be-
schouwen. Uit de evaluatiemomenten blijkt dat de algemene 
contactpersonen, soms in tegen stelling tot andere zieken-
huismedewerkers, vertrouwd zijn met het concept ‘patiën-
tenparticipatie’ en het een meerwaarde vinden om samen te 
werken met patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen.

Limburgse patiëntenverenigingen en zelf-
hulpgroepen 

Bij de patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen is het 
draagvlak van de vereniging een eerste succesfactor. Wan-
neer de basiswerking van de vereniging goed zit, dan kan ze 
zich meer inspannen voor een samenwerking met het zieken-
huis en deze ook op termijn verdiepen of verbreden. Een goe-
de werking houdt in dat de vereniging een duidelijke visie en 
missie uitdraagt, beschikt over een actieve en beslagen Raad 
van Bestuur, regelmatig activiteiten organiseert en beroep 
kan doen op actieve vrijwilligers. 
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Een tweede succesfactor zijn de competenties van de pati-
entvertegenwoordiger. Een aantal basiscompetenties ver-
gemakkelijken de samenwerking met de professionelen in 
het ziekenhuis. Uit de eerste resultaten blijken onderstaande 
competenties belangrijk.  

 
 

Competenties patiëntvertegenwoordiger

• Kennis hebben van de vereniging en het zieken-
huis 

• Diplomatisch zijn 

• Assertief zijn 

• Beschikken over de nodige sociale en communi-
catieve vaardigheden 

• Positieve houding en ingesteldheid 

• Bereid om ingeschakeld te worden in de samen-
werking 

• Bereid om zijn/haar collectieve ervaringskennis 
ten dienste te stellen

 
Een volgende succesfactor is, net zoals bij de algemene con-
tactpersonen, het aantal betrokkenen in de samenwerking. 
In elke samenwerking wordt er geopteerd voor het aanduiden 
van minstens twee contactpersonen in de vereniging zodat 
wanneer de ene uitvalt, de andere het verder opvolgt. Wan-
neer meer personen op de hoogte zijn van ‘Zelfhulpvriende-
lijk Ziekenhuis’ , stijgt de betrokkenheid van de vereniging. 
Hierdoor gaan meer vrijwilligers zich willen engageren voor 
de samenwerking wat leidt tot een intensievere samenwer-
king met het ziekenhuis. 

Net zoals bij de Limburgse ziekenhuizen is ook bij de vereni-
gingen en zelfhulpgroepen de kennis en de visie rond pati-
entenparticipatie belangrijk. Het is duidelijk dat verenigin-
gen, die samenwerken met één of meerdere ziekenhuizen, 
overtuigd zijn van de meerwaarde van patiëntenparticipatie. 
Het is echter noodzakelijk dat zij ook weten wat het inhoudt 
aangezien het concept uit verschillende lagen bestaat. In-
geval de verenigingen hiervan op de hoogte zijn, zien zij dat 
er meer mogelijkheden zijn om te participeren en vinden zij 
mogelijks een methodiek die aansluit bij het draagvlak van 
de vereniging. Dit resulteert uiteindelijk in meer initiatieven 
en meer patiëntenparticipatie. 

Rol van ZOPP vzw 
Limburg 

4.1 Bijdrage aan ‘Zelfhulpvriendelijk   
 Ziekenhuis’

In dit onderdeel wordt beschreven welke rol ZOPP vzw Lim-
burg speelde bij de opstart van ‘Zelfhulpvriendelijk Zieken-
huis en het te doorlopen project. 

ZOPP vzw Limburg lichtte het concept toe aan ziekenhuis-
directies en (afdelingen van) de verenigingen. Voor beiden 
werd er eerst een gezamenlijk moment voorzien en achteraf 
een bijkomend, individueel contactmoment. Geïnteresseerde 
verenigingen krijgen nu nog steeds de kans om uitgebreid 
geïnformeerd te worden over het concept. Daarnaast speelde 
ZOPP vzw Limburg een rol in het verbinden van de vereni-
gingen en de ziekenhuizen. Door het aanduiden van een al-
gemene contactpersoon, werden de eerste contacten tussen 
de vereniging en het ziekenhuis mogelijk. ZOPP vzw Limburg 
stond nadien ook in voor het organiseren van de eerste over-
legmomenten en één medewerker van ZOPP vzw Limburg 
was telkens aanwezig. ZOPP vzw Limburg verbindt de vereni-
gingen en het ziekenhuis ook door de samenwerkingen op te 
volgen en hen ten gepaste tijden uit te nodigen voor een eva-
luatiemoment dat plaats vindt in het desbetreffende zieken-
huis. Vervolgens brengt ZOPP vzw Limburg de verenigingen 
en de algemene contactpersonen van de ziekenhuizen samen 
zodat zij de kans krijgen om te reflecteren en ervaringen over 
de samenwerkingen uit te wisselen. Gedurende zo’n samen-
komst worden, aan de hand van casussen, knelpunten en 
goede praktijkvoorbeelden besproken. Verder bewaakt ZOPP 
vzw Limburg het draagvlak en de draagkracht van zowel de 
verenigingen als de ziekenhuizen. Er wordt gezorgd voor re-
alistische doelstellingen, haalbaar voor beide partijen. Die 
worden ook ondersteund waar nodig. In het volgende deel 
wordt hier uitgebreid op ingegaan. Ten slotte geeft ZOPP vzw 
Limburg sturing aan het uitbreiden van de samenwerkingen. 
Er wordt, samen met de verenigingen, actief nagedacht over 
wat mogelijk is en er worden voorstellen gedaan. Daarbij 
wordt de informatie-uitwisseling tussen beide partijen gesti-
muleerd. ZOPP vzw Limburg hecht er belang aan om 3e partij 
te zijn en dat het contact dus hoofdzakelijk verloopt tussen de 
vereniging en het ziekenhuis. 

4
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4.2 Ondersteuning 

Zoals hierboven vermeld, biedt ZOPP vzw Limburg onder-
steuning aan de verenigingen en de ziekenhuizen. Deze on-
dersteuning kan worden onderverdeeld in drie grote cate-
gorieën: voorbereiding en opvolging van de samenwerking, 
registratie van de ondernomen stappen en het ontwikkelen 
van informatiemateriaal (zie afbeelding 3).

Onder de eerste categorie ‘voorbereiding en opvolging’ valt de 
ondersteuning die ZOPP vzw Limburg biedt bij de verschillen-
de samenwerkingen. Een medewerker van ZOPP vzw Limburg 
bereidt bijvoorbeeld samen met de vereniging de samenwer-
kingsovereenkomst voor en informeert haar over de verdere 
stappen. Als de verenging de samenwerkingsovereenkomst 
zelf wil voorbereiden, wordt deze nadien, in samenspraak 
met ZOPP vzw Limburg, geconcretiseerd. Eénmaal de samen-
werkingsovereenkomst is gefinaliseerd, stuurt de vereniging 
deze door naar de algemene contactpersoon van het zieken

huis en wordt er gevraagd om een eerste overlegmoment. Zo-
als eerder vermeld, organiseert ZOPP vzw Limburg de samen-
komsten en zorgt voor de administratieve ondersteuning. 
Dit houdt onder andere in: het opstellen van een verslag, de 
afspraken in een afsprakennota gieten en ervoor zorgen dat 
deze nota wordt ondertekend. Zodra de samenwerking start, 
blijft ZOPP vzw Limburg ze verder opvolgen.

De volgende categorie ‘registratie’ omvat het opvolgen van de 
samenwerkingen. Dit wordt gerealiseerd door ondernomen 
en geplande acties te documenteren en te registreren, en hier 
regelmatig over af te stemmen met de betrokkenen. 

De laatste categorie ‘het ontwikkelen van informatiemateriaal’ 
houdt in dat ZOPP vzw Limburg ondersteuning biedt aan ver-
enigingen bij het ontwikkelen van folders en affiches, het ma-
ken van een degelijke PowerPoint die verenigingen kunnen ge-
bruiken bij een voorstelling aan professionelen en patiënten.  

Afbeelding 3: ondersteuning ZOPP

 

Voorbereiding 
en opvolging  

Registratie  

Informatie-
materiaal  

• Toelichting verenigingen en ziekenhuizen: algemeen en op 
vraag 

• Verenigingen en professionals samenbrengen op ZOPP  
• Verenigingen regelmatig informeren  
• Overlegmomenten plannen  
• Contactpersonen voorbereiden  
• Aanwezigheid overlegmomenten  
• Overlegmomenten leiden 
• Informeren naar ondernomen acties  
• Regelmatig bevragen  
• Vormingen uitwerken   

• Data overlegmomenten  
• Verslaggeving  
• Documentatie in orde brengen 
• Acties documenteren  

• PowerPoint opstellen  
• Folder en affiche ontwerpen  
• Sjabloon bezoekdienst ontwerpen  
• Nazicht en feedback website  
• Voorstellen doen: samenwerking op de website  
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Hierna wordt weergegeven welke specifieke ondersteuning 
de ziekenhuizen, de patiëntenverenigingen en de zelfhulp-
groepen van ZOPP vzw Limburg ontvangen hebben tijdens 
het afgelopen werkingsjaar. 

Limburgse Ziekenhuizen 

De ziekenhuizen ontvangen logistieke en administratieve 
ondersteuning van ZOPP vzw Limburg. Zoals eerder aange-
geven, houdt dit het organiseren van de overlegmomenten 
in, het opstellen van de verslagen en het regelmatig op de 
hoogte brengen van de algemene contactpersonen. Daar-
naast worden de ziekenhuizen ondersteund als zij, in samen-
werking met de verenigingen, een grootschaliger evenement 
organiseren. Voorbeelden daarvan zijn: de informatiemarkt 
in het Medisch Centrum Sint-Jozef, de OPZC dag in het OPZC 
Rekem en de opendeurdag in het az Vesalius. ZOPP vzw Lim-
burg licht de verenigingen in over het evenement en koppelt 
de nodige informatie terug naar het ziekenhuis. Voor het Me-
disch Centrum Sint-Jozef maakte ZOPP vzw Limburg even-
eens een uitnodiging (Bijlage IV). Op de dag van het evene-
ment zijn de medewerkers van ZOPP vzw Limburg aanwezig. 
Enerzijds om de verenigingen een handje toe te steken en hen 
te bevragen over hun indrukken en ervaringen en anderzijds 
om de meerwaarde van hun aanwezigheid en inzet te erken-
nen. Ten slotte krijgen ziekenhuizen de unieke kans om feed-
back te ontvangen op hun folders, formulieren, enzovoort en 
dat via het ZOPP moment. 11

Limburgse patiëntenverenigingen en zelf-
hulpgroepen 

ZOPP vzw Limburg ondersteunt de patiëntenverenigingen en 
zelfhulpgroepen op diverse manieren. Bij het opstellen van 
de samenwerkingsovereenkomst, krijgen de patiëntenver-
enigingen en zelfhulpgroepen de keuze om dit zelf of samen 
met een medewerker van ZOPP vzw Limburg te doen. Als er 
in het verleden moeilijkheden waren tussen de vereniging en 
het ziekenhuis, organiseert ZOPP vzw Limburg een contact-
moment met de vereniging vooraleer het eerste overlegmo-
ment in het ziekenhuis plaatsvindt. Het doel hiervan is om het 
eerste overlegmoment voor te bereiden zodat dit constructief 
verloopt. 

11 Viermaal per jaar worden patiëntvertegenwoordigers uitgeno-
digd op ZOPP om te brainstormen over patiëntrelevante thema’s, 
aangeleverd door professionelen. Op deze manier krijgen professi-
onelen de kans om vragen voor te leggen en patiëntvertegenwoor-
digers de kans om feedback te geven. 

Eenmaal de samenwerking is opgestart, bevraagt ZOPP vzw 
Limburg de verenigingen regelmatig over een stand van za-
ken. Dit verloopt per e-mail, per telefoon of persoonlijk, bij-
voorbeeld wanneer de vereniging aanwezig is op een activi-
teit van ZOPP vzw Limburg. 

Een andere vorm van ondersteuning, is het aanbieden van 
vormingen. Daarmee tracht ZOPP vzw Limburg de compe-
tenties en de vaardigheden van de patiëntenvertegenwoor-
digers te versterken. Een voorbeeld is de vorming ‘Publicatie 
en promotie’. Deze werd speciaal ontwikkeld voor de patiën-
tenverenigingen die deelnamen aan de “Dag van de Zorg” in 
het Sint-Franciscusziekenhuis. Tijdens de vorming kregen 
de aanwezigen de mogelijkheid om elkaars informatiema-
teriaal te bekijken en hier feedback op te geven. Een andere 
vorming ‘Het opstellen van een PowerPointpresentatie’ had 
als doel dat de verenigingen naar huis gingen met een pro- 
fessionele en toegankelijke presentatie. Die kunnen ze ge-
bruiken om de vereniging voor te stellen aan professionelen, 
bijvoorbeeld op een dienstvergadering en aan patiënten.  
 

Patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen kunnen ten slotte 
rekenen op praktische ondersteuning van ZOPP vzw Limburg. 
Een medewerker van ZOPP vzw Limburg stelt bijvoorbeeld in 
samenspraak met de vereniging een nieuwe folder of affiche 
op, of herbekijkt bestaand materiaal. Een tweede voorbeeld 
is dat er, samen met de vereniging, kan worden bekeken 
welke professionelen van het ziekenhuis als spreker op een 
activiteit kunnen worden uitgenodigd. Een laatste voorbeeld 
is dat de medewerkers van ZOPP vzw Limburg een sjabloon 
ontwierpen voor verenigingen die bezoekdienst doen in het 
ziekenhuis. Op deze manier kunnen belangrijke aspecten van 
de bezoekdienst, conform de GDPR-wetgeving, efficiënt wor-
den gedocumenteerd en uiteindelijk worden teruggekoppeld 
naar het ziekenhuis (Bijlage V). 
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Toekomst ‘Zelfhulp-
vriendelijk Zieken-
huis’ 

In onderstaand deel wordt beschreven waar 
ZOPP vzw Limburg in de toekomst naartoe wil 
met ‘Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis’. Alvorens te 
benadrukken welke initiatieven in 2019 aan bod 
moeten komen, wordt ingegaan op wat er in de 
toekomst best vermeden wordt. 

5.1. Wat is een ‘Zelfhulpvriendelijk Zie-
kenhuis’ niet ? 

 Juridisering

Eén van de vertrekpunten van ‘Zelfhulpvriendelijk Zieken-
huis’ is het formaliseren van de samenwerkingen tussen ver-
enigingen en ziekenhuizen. Dit wordt geëxpliciteerd door het 
ondertekenen van een afsprakennota. Deze nota legt echter 
geen verplichtingen op en is niet verbonden aan juridische 
procedures. De afsprakennota is louter een intentieverklaring 
waarbij zowel het ziekenhuis als de vereniging ‘beloven’ om 
de gemaakte afspraken na te komen. Ingeval dit niet mogelijk 
is, kunnen afspraken, in overleg, eenvoudig worden gewijzigd.  

De afsprakennota is geen contract. Dat zou patiëntenvereni-
gingen en zelfhulpgroepen immers afschrikken om een sa-
menwerking aan te gaan. Patiëntenvertegenwoordigers zijn 
nog steeds zelf patiënt wat impliceert dat er gedurende de 
samenwerkingen rekening dient gehouden te worden met 
hun draagkracht. 

 

Label

Zoals eerder vermeld, heeft ZOPP vzw Limburg er bewust 
voor gekozen om geen label aan Zelfhulpvriendelijke Zie-
kenhuizen uit te reiken. Er wordt geopteerd voor een inspan-
ningsverbintenis eerder dan een resultaatverbintenis zodat 
beide partijen zich blijven inspannen om de samenwerking 
te doen slagen. Daarnaast is het niet evident om op basis van 
objectieve kwaliteitscriteria vast te stellen welk ziekenhuis al 
dan niet aan alle voorwaarden voldoet. Indien er bijvoorbeeld 
enkel aandacht wordt besteed aan de kwantiteit, met name 
het aantal samenwerkingen, dan zou dit ten koste van de 
kwaliteit van de samenwerkingen kunnen zijn.   

 

Uiteenlopende procedures

De uitrol van ‘Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis’ in alle provinci-
ale ziekenhuizen is uniek in Vlaanderen. Om de verschillende 
samenwerkingen op een uniforme en gestructureerde manier 
te implementeren, en de kwaliteit van de samenwerkingen te 
waarborgen, is het cruciaal om dezelfde procedures te door-
lopen en dezelfde documenten te hanteren in elk ziekenhuis. 
Indien het ziekenhuis een eigen traject en documenten gaat 
uitwerken, leidt dit tot verwarring bij de patiëntenverenigin-
gen en zelfhulpgroepen.

 

 Resultaatsverbintenis

Zoals eerder aangehaald, wordt de afsprakennota beschouwd 
als een intentieverklaring wat bijdraagt tot het verbinden van 
beide partijen zodat een samenwerking wordt gerealiseerd. 
De draagkracht van zowel de vereniging als het ziekenhuis 
is hierbij belangrijk. Sommige patiëntenverenigingen en 
zelfhulpgroepen zijn, omwille van verscheidene redenen, ge-
noodzaakt een basale samenwerking aan te gaan. Dit biedt in 
eerste instantie geen toegevoegde waarde voor het zieken-
huis, maar op termijn kan deze samenwerking wel worden 
uitgebreid. Indien de vereniging wordt bekendgemaakt en 
hierdoor meer vrijwilligers aantrekt, kunnen zij hun samen-
werking intensifiëren en is dit een meerwaarde voor het zie-
kenhuis. Kortom, de inspanningen en het op termijn uitbrei-
den van de samenwerkingen staan centraal en niet zozeer de 
bereikte resultaten na één of meerdere jaren samenwerking. 

5
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5.2 Initiatieven in 2019 

Opstart samenwerkingen psychiatrische 
ziekenhuizen 

In 2019 wordt er extra aandacht besteed aan het opstarten van 
samenwerkingen tussen verenigingen actief in de geestelijke 
gezondheidszorg en de psychiatrische ziekenhuizen. Zoals 
eerder aangehaald, verliep daar de opstart wat moeizamer. 
Een eerste reden hiervoor is dat er veel minder verenigingen 
in de geestelijke gezondheidszorg actief zijn dan in de soma-
tische gezondheidszorg. Enkele verenigingen hadden al een 
samenwerking met één psychiatrisch ziekenhuis waardoor 
een ander ziekenhuis niet meteen haalbaar was. Daarnaast 
zijn deze verenigingen eerder terughoudend om een formele 
samenwerking aan te gaan en dit doordat het aantal actieve 
vrijwilligers beperkt is en herval steeds mogelijk is. Verder 
was de mogelijke samenwerking met sommige ziekenhuizen 
niet altijd gekend wat ervoor zorgt dat zij eerder kiezen voor 
een samenwerking met een bekend psychiatrisch ziekenhuis. 

Het Medisch Centrum Sint-Jozef startte als eerste psychia-
trisch ziekenhuis verschillende samenwerkingen op. Door 
het organiseren van de informatiemarkt, leerden verschil-
lende verenigingen het ziekenhuis en de professionelen van 
de desbetreffende afdelingen kennen waardoor de stap naar 
samenwerking werd vergemakkelijkt. Het idee van de infor-
matiemarkt inspireerde het Openbaar Psychiatrisch Zorgcen-
trum in Rekem om een gelijkaardig evenement te organise-
ren. Tijdens de “OPZC-dag” in 2018 kregen de verenigingen de 
mogelijkheid om zich op een interactieve manier voor te stel-
len aan patiënten en professionelen. Na dit evenement wer-
den er drie samenwerkingsovereenkomsten opgesteld. Deze 
worden in 2019 opgestart. Naast het Medisch Centrum Sint-
Jozef en het OPZC Rekem, heeft het psychiatrisch ziekenhuis 
Asster geopteerd om ‘Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis’ gelijk-
tijdig uit te rollen met het nieuw dagbehandelingsprogram-
ma voor verslavingszorg. In eerste instantie worden enkel 
verenigingen betrokken die werken rond verslaving. De over-
legmomenten tussen deze verenigingen en het ziekenhuis 
zijn in het voorjaar van 2019 gepland. Eénmaal de samenwer-
king tussen de desbetreffende afdeling en de verenigingen is 
gestart en een eerste maal geëvalueerd, worden ook andere 
verenigingen in de geestelijke gezondheidszorg betrokken. 

Ondanks de moeizamere start, worden de samenwerkingen 
tussen de verenigingen en de psychiatrische ziekenhuizen nu 
stap voor stap gerealiseerd. 

 

Inzetten op patiëntenparticipatie 

Bij de start van ‘Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis’ werd er zo-
wel door de ziekenhuizen als de verenigingen hoofdzakelijk 
ingezet op bekendmaking en gerichte doorverwijzing. De 
samenwerkingen impliceren vooral een eerste kennismaking 
tussen beide partijen en het opbouwen van vertrouwen. In 
2019-2020 is het hoofddoel om meer in te zetten op patiën-
tenparticipatie in de Limburgse ziekenhuizen. Enkele moge-
lijkheden zijn: verenigingen bevragen hun achterban over be-
paalde aspecten in het zorgtraject en koppelen dit terug naar 
het ziekenhuis, verenigingen doen bezoekdienst aan de hand 
van het door ZOPP ontworpen sjabloon, verenigingen nemen 
deel aan een focusgroep indien er patiëntgerichte thema’s 
op de agenda staan, enzovoort. Patiëntenvertegenwoordi-
gers op een correcte manier laten participeren is niet evident. 
Hiervoor biedt ZOPP vzw Limburg weer de nodige ondersteu-
ning aan zowel de professionelen als aan de verenigingen. De 
professionelen krijgen bijvoorbeeld de kans om samen met 
ZOPP vzw Limburg na te denken over methodieken van pa-
tiëntenparticipatie en om bestaande of nieuwe initiatieven 
door te lichten en te bekijken hoe patiënten hierbij betrokken 
kunnen worden. Voor de verenigingen is er in september 2019 
een vorming over patiëntenparticipatie gepland. 

Het doel is om, naast bekendmaking en gerichte doorver-
wijzing, meer in te zetten op tweerichtings info-uitwisseling 
en patiëntenparticipatie kadert in dat laatste. Tweerichtings 
info-uitwisseling zorgt ervoor dat ziekenhuizen ook beroep 
kunnen doen op patiëntenverenigingen en hier voordeel 
uithalen. Patiëntenverenigingen worden op deze manier be-
schouwd als een volwaardige partner in de samenwerking en 
uiteindelijk leidt dit partnerschap tot het verbeteren van de 
zorgkwaliteit. 

Leidraad Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis 

‘Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis’ is tot op heden uniek in 
Vlaanderen doordat het gelijktijdig in alle Limburgse zieken-
huizen werd uitgerold en met begeleiding van ZOPP vzw Lim-
burg. Het uiteindelijk doel is om het op een uniforme manier 
te implementeren in de ziekenhuizen in de andere provincies. 
Om de uniformiteit te garanderen, zal ZOPP vzw Limburg een 
leidraad uitwerken.   
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Conclusie

Vóór het initiatief ‘Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis’ waren de meeste ziekenhuizen niet echt ver-
trouwd met patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen. Daarom besteedden de ziekenhuizen 
en de verenigingen, gedurende het eerste jaar samenwerking, vooral tijd en energie aan weder-
zijdse kennismaking en het opbouwen van vertrouwen. De ziekenhuizen kozen er ook voor om 
zich vooral toe te leggen op het bekendmaken van de verenigingen en in mindere mate om hen 
actief te betrekken. Sinds de uitrol van ‘Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis’ gingen 22 verenigingen 
een samenwerking aan met één of meerdere ziekenhuizen en in totaal werden er 50-tal samen-
werkingen opgestart. In vergelijking met het totaal aantal verenigingen in Limburg, is dit eerder 
een kleiner aantal. Doch groeit het aantal samenwerkingen nog steeds en worden verenigingen 
intensief ondersteund en begeleid door ZOPP vzw Limburg bij de opstart van een samenwerking. 

Na één jaar samenwerking, zijn er nog enkele belangrijke uitdagingen. Allereerst wil ZOPP vzw 
Limburg meer inzetten op patiëntenparticipatie in het ziekenhuis door de verenigingen te be-
trekken bij allerhande initiatieven. Om dit te realiseren is een participatieve cultuur in het zieken-
huis onontbeerlijk. ZOPP vzw Limburg wil dit waarmaken door enerzijds enkele methodieken 
uit te denken en anderzijds randvoorwaarden voor participatie uit te werken. De methodieken 
geven de professionelen handvaten om de verenigingen op een correcte manier te benaderen 
en de voor hen gewenste input te verkrijgen. Daarnaast wenst ZOPP vzw Limburg een waarde-
ringsbeleid uit te werken voor de vrijwilligers die in kader van ‘Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis’ 
met ziekenhuizen samenwerken. Dit hangt deels samen met de randvoorwaarden voor parti-
cipatie, maar is op allerhande vlakken van toepassing. Vervolgens blijft ZOPP vzw Limburg de 
patiëntenverenigingen, zelfhulpgroepen en professionelen ondersteunen, en ondersteunings-
vragen behandelen. Naast gerichte ondersteuning, worden er ook vormingen uitgewerkt voor 
en aangeboden aan de verenigingen. Ten slotte hecht ZOPP vzw Limburg veel belang aan het 
uitwisselen van ervaringen, zowel tussen de verenigingen onderling als tussen de verenigingen 
en de professionelen. Om dit te stimuleren, worden zij regelmatig uitgenodigd op activiteiten 
van ZOPP vzw Limburg. 

In het algemeen kan besloten worden dat de eerste stappen naar een betere samenwerking ge-
zet zijn, mede door gebruik te maken van geformaliseerde samenwerkingen. Daarnaast wordt 
er in de ziekenhuizen alsmaar meer ingezet op patiëntenparticipatie en ‘Zelfhulpvriendelijk 
Ziekenhuis’ kan dit vergemakkelijken. Verder dient ZOPP vzw Limburg verenigingen te blijven 
stimuleren om een geformaliseerde samenwerking aan te gaan met één of meerdere ziekenhui-
zen. Ten slotte blijkt de ondersteuning en begeleiding van ZOPP vzw Limburg onmisbaar in het 
uitrollen van ‘Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis’.
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Bijlage I 

Wat is ZOPP vzw Limburg?

Zelfhulpondersteuning en Patiëntenparticipatie vzw Limburg (ZOPP vzw Limburg) is een samenwerkingsinitiatief van het 
Vlaams Patiëntenplatform vzw en Trefpunt Zelfhulp vzw. ZOPP vzw Limburg ondersteunt en begeleidt patiëntenverenigingen 
en zelfhulpgroepen in Limburg. Daarnaast streeft ZOPP vzw ernaar om de stem van de patiënt meer gehoor te geven om ervoor 
te zorgen dat de kwaliteit van zorg verbetert.

Missie van ZOPP vzw Limburg:  

  Ondersteuning bij de dagelijkse werking

Er wordt steun aangeboden bij de dagelijkse werking van patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen. Verenigingen kun-
nen er terecht voor een vergaderlocatie, vragen over vzw-wetgeving, boekhouding, vrijwilligersbeleid, bekendmaking, vor-
ming, leden- en vrijwilligerswerving, …

  Een brug vormen tussen verenigingen en de overheid

De regionale antenne van het Vlaams Patiëntenplatform vzw en Trefpunt Zelfhulp vzw verkleint, letterlijk en figuurlijk, de 
afstand tussen de overheid, ondersteuningskoepels en verenigingen. ZOPP vzw Limburg is de brugfiguur tussen de over-
heid en de Limburgse verenigingen en tussen Limburgse verenigingen onderling. 

  Begeleiden bij een kwaliteitsvolle basiswerking

Patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen worden begeleid en gestimuleerd om een kwaliteitsvolle basiswerking uit te 
bouwen. ZOPP vzw Limburg helpt nadenken over manieren om ervaringen te delen en ondersteunt verenigingen om actief 
deel te nemen aan gezondheidsoverleg. 

  Stem van de patiënt meer gehoord geven

Samen met patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen tracht ZOPP vzw Limburg om het perspectief van de patiënt in te 
brengen in ziekenhuizen, eerstelijnszones, instellingen en organisaties zodat de kwaliteit kan verbeteren. Dit gebeurt bij-
voorbeeld in projecten rond Zelfhulpvriendelijke Ziekenhuizen, stakeholdersoverlegmomenten, eerstelijnszones, …. 
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Bijlage II

Intentieverklaring 
 

Ziekenhuis     &    ZOPP vzw Limburg  
Adres          Adres  

  
 
drukken bij deze het voornemen uit om in het kader van het project Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis ZOPP vzw 
Limburg/Hospilim+ de structurele samenwerking met patiëntenverenigingen te zullen bevorderen. 
 
Het ziekenhuis zal zich meer bepaald actief inspannen om: 
- patiëntenverenigingen de gepaste mogelijkheden en nodige infrastructuur te bieden om zichzelf en hun 

werking in het ziekenhuis bekend te maken; 
- patiënten en hun familieleden systematisch en persoonlijk te attenderen op de mogelijkheid om zich tot 

een vereniging te wenden of van haar diensten gebruik te maken; 
- in het ziekenhuis, en indien nodig ook op bepaalde afdelingen, een “zelfhulpverantwoordelijke” aan te 

duiden die als centraal aanspreekpunt voor de patiëntenverenigingen de ziekenhuismedewerk(st)ers en 
de artsen zal fungeren; 

- de regelmatige informatie- en ervaringsuitwisseling tussen vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen 
en  de ziekenhuismedewerk(st)ers en artsen te faciliteren en stimuleren; 

- vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen stelselmatig te betrekken bij de beoordeling en het beleid 
van de zorgkwaliteit; 

- patiëntenverenigingen te ondersteunen bij hun dagelijkse werking; 
- de samenwerking tussen (afdelingen van) het ziekenhuis en specifieke patiëntenverenigingen te 

formaliseren in concrete samenwerkingsovereenkomsten. 

ZOPP vzw Limburg zal zich onder meer actief inspannen om: 
- patiëntenverenigingen in Limburg te informeren over de samenwerkingsmogelijkheden met het ziekenhuis 

en hen te ondersteunen bij de uitwerking en de uitvoering van hun specifieke samenwerkingsproject; 
- enkel patiëntenverenigingen met een ernstige en regelmatige werking tot de samenwerking toe te laten; 
- het ziekenhuis en zijn “zelfhulpverantwoordelijke(n)” de nodige algemene en specifieke informatie en 

inzichten te verschaffen over de werking en het activiteitenaanbod van patiëntenverenigingen in Limburg. 

Uit het ondertekenen van deze intentieverklaring vloeien geen juridische noch financiële verplichtingen voort. 
Het uitvoeren van de intentie start vanaf de ondertekening van deze verklaring door beide partijen en geldt 
voor een jaar. Ze wordt telkens stilzwijgend met een jaar verlengd tenzij één van beide partijen ze schriftelijk 
en mits motivering opzegt, of tenzij ze door een andere verklaring of overeenkomst wordt vervangen. 

Voor het ziekenhuis       Voor ZOPP vzw Limburg² 
datum:         datum: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________     ___________________________ 
(handtekening – naam & functie)     (handtekening – naam & functie) 
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Bijlage III 

 

 Lotgenotencontact  

Een patiëntenvereniging is zoveel meer dan een 

‘praatgroep’. In werkelijkheid kan het gaan om een socia-

le activiteit, een voordracht, samen eten, …. Lotgenoten 

delen dan onderling hun bezorgdheden en frustraties, 

maar wisselen vooral tips uit en bedenken oplossingen 

voor wat moeilijk gaat.  

 Informatie  

Artsen of hulpverleners belichten de situatie vooral van-

uit de medische hoek. Die uitleg is niet voor iedereen 

even verstaanbaar. Patiëntenverenigingen reiken infor-

matie aan in klare taal. Ze beantwoorden vragen waar-

mee een patiënt worstelt in zijn dagelijkse leven. De gro-

te troef is dat de informatie van lotgenoten getoetst is 

aan de praktijk en vertrekt vanuit ervaringskennis.  

 Praktische hulp  

Verenigingen kunnen doorverwijzen naar de juiste in-

stanties, bv. voor hulpmiddelen, thuiszorg, tegemoetko-

mingen, …  

 

 

 

 

 

 

 Sociale contacten 

Bij familie of vrienden stuit je als patiënt soms op onbe-

grip. Bij lotgenoten vindt hij samenhorigheid, begrip en 

geborgenheid. 

 Belangenbehartiging  

Veel patiëntenverenigingen komen op voor de belangen 

van hun leden. Ze streven naar inspraak in het beleid en 

hopen zo tot kwalitatieve en toegankelijke zorg te ko-

men.  

 

 

 

 

Zelfhulpondersteuning en patiëntenparticipatie vzw, kortweg 

ZOPP, wil zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen in hun ei-

gen provincie ondersteunen en begeleiden. We willen er ook 

voor zorgen dat de stem van de patiënt meer wordt gehoord. 

We werken daarom met de verenigingen samen om hen sterker 

te maken én om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de zorg 

verbetert. 

 

Neem een kijkje op onze website www.zopp.be  
Of contacteer ons:  
 info@zopp-limburg.be  
 011 94 62 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZELFHULPVRIENDELIJK  

ZIEKENHUIS  
Een samenwerking tussen  

 patiëntenverenigingen en het ziekenhuis 

Waarvoor kan je terecht bij een patiëntenvereniging? 

 

 

 

 

 

 

Voor bijna elke chronische thematiek is er een patiëntenver-

eniging. Patiënten vinden er lotgenoten: mensen met de-

zelfde ziekte, aandoening of hetzelfde gezondheidspro-

bleem. In Vlaanderen zijn er zo’n 900 patiëntenverenigingen 

actief rond een waaier aan thema’s, gaande van borstkan-

ker, diabetes tot meer zeldzame ziektes.  

Patiëntenverenigingen zijn een waardevolle aanvulling op 

de medische behandeling en professionele zorg. Zelfhulp-

vriendelijk Ziekenhuis laat de verenigingen toe om samen te 

werken met ziekenhuizen en hun werking bekend te maken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Een samenwerking tussen het ziekenhuis en een patiënten-

vereniging wordt niet aan het toeval overgelaten, maar is 

structureel en geformaliseerd.  

 De vereniging krijgt de kans om zich bekend te maken in het 

ziekenhuis.  

 Ziekenhuismedewerkers zijn op de hoogte van het concept, 

waardoor patiënten en hun familieleden gericht geïnfor-

meerd kunnen worden over patiëntenverenigingen waartoe 

ze zich kunnen wenden.  

 Het ziekenhuis ondersteunt de verenigingen bij hun dage-

lijkse werking. Het ziekenhuis kan bijvoorbeeld lokalen ter 

beschikking stellen, een bijdrage leveren aan een vereni-

gingsactiviteiten, enzovoort.  

 Zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen worden betrok-

ken bij het beleid en de beoordeling van de zorg in het zie-

kenhuis.  

 

 

 

 info@zopp-limburg.be  

 011 94 62 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vzw Rozerood  
Een vereniging van en voor mensen met kanker en 
hun naasten.  

 Boratie & Partners vzw  
Een onthaalcentrum voor vrouwen met een  
borstoperatie.  

 Diabetes Liga  
Een patiëntenvereniging voor mensen met diabetes.  

 Nier Limburg vzw 
Een vereniging voor nierpatiënten en hun naasten.  

 Stoma Ilco vzw  
Een zelfhulpgroep van, voor en door stomadragers.  

 Actief WW 
Een vriendengroep voor en door weduwen en  
weduwnaars.  

 RA Limburg vzw  
Een vereniging die patiënten met reumatoïde 
artritis samenbrengt.  

 COPD vzw 
Een vereniging voor en door patiënten die lijden  
aan chronisch obstructief longlijden.  

Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis 

Krijtlijnen Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis Wat is zelfhulpvriendelijk ziekenhuis?  

Samenwerkingen  

Is een zelfhulpvriendelijk ziekenhuis!  

Meer info?  
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Bijlage IV 
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PASS Hasselt Uilenspiegel 

AA Inloophuis Munsterbilzen 

SOS nuchterheid Aanloophuis Medisch  

Centrum Sint-Jozef 

Actief WW Limburg Ups & Downs 

Alzheimer Liga Vlaanderen Herstelacademie Limburg 

LEF SIMILES 

AL-ANON — ALATEEN  

Inschrijven? 

Inschrijven is gratis maar verplicht en kan via: 

ZOPP Limburg door hier te klikken.  

Of via info@zopp-limburg.be. 

Voor meer informatie of vragen kan je altijd contact opnemen via  

info@zopp-limburg.be, of 011/94 62 20  

Of 

Marleen Dullers: stafmedewerker patiëntenzorg, contactpersoon zelfhulp-
vriendelijk ziekenhuis: Medisch Centrum Sint-Jozef: 089 50 90 18 

Kristel Vrijens: hoofdverpleegkundige zorgeenheid A7 

Medisch Centrum Sint-Jozef: 089 50 91 11 

 

Met vriendelijke groeten en hopelijk tot binnenkort 
Lien Smets - Brecht Rutten - Charlotte Cleuren - Marleen Dullers -  
Kristel Vrijens 
 
 

Noteer alvast woensdag 15 mei 2019 in jullie agenda, dan gaat de volgende informatiemarkt 
door! 

Hewett-ckard Company 

Presenteert 
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Woensdag 14 november 2018 

Congreszaal Medisch Centrum Sint-Jozef 
17.30 uur tot 20.30 uur 

Informatiemarkt 
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Zelfhulpverenigingen laten jou kennis maken 
met hun aanbod en werking 

Entr'acte 

Entr'acte 

Op woensdag 14 november 2018 nodigen ZOPP Limburg en het Medisch 
Centrum St.-Jozef jullie van harte uit op de vierde editie van de 
informatiemarkt in het kader van “Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis”. Naast 
patiënten, familie en medewerkers stellen we deze editie eveneens open voor 
opleidingsinstellingen, eerstelijnszorgverleners en geïnteresseerden. 

Patiëntenparticipatie, empowerment, het betrekken van zelfhulpgroepen en 
patiëntenverenigingen, herstelgericht werken zijn actuele thema’s binnen de 
gezondheidszorg van vandaag. Ook is er een steeds groter wordende vraag om 
patiënten en patiëntenverenigingen actief en betekenisvol te betrekken in de 
gezondheidszorg en het verpleegkundig onderwijs. 

De avondeditie van de informatiemarkt (van 17.00 uur tot 20.30 uur) is een 
aanzet van het Medisch Centrum Sint-Jozef en ZOPP Limburg om  
onderwijsinstellingen en eerstelijnswerkers actief te betrekken in hun 
samenwerking met zelfhulpgroepen, familieverenigingen en het 
herstelgericht werken.  

Een aantal patiëntenverenigingen en de ervaringsdeskundigen van het 
Medisch Centrum Sint-Jozef stellen zich concreet voor in een korte 
presentatie. Verder voorzien we in het ziekenhuis eveneens een marktje waar 
patiëntenverenigingen hun werking en doelstellingen kunnen toelichten.  

De medewerkers van ZOPP Limburg (Zelfhulpondersteuning en 
Patiëntenparticipatie) geven toelichting over de werking van het 
‘Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis’ en de samenwerking met het Medisch 
Centrum Sint-Jozef. 

“Zelfhulpvriendelijk ziekenhuis” is een uniek gegeven in Vlaanderen en werd 
voor het eerst op grote schaal geïntroduceerd in de Limburgse ziekenhuizen. 
Het is een manier om tegelijkertijd patiëntenverenigingen meer bekendheid te 
geven bij het grote publiek, nieuwe leden en deelnemers te werven, 
professionals aan te zetten om door te verwijzen naar verenigingen en hen te 
betrekken bij de zorg in de ziekenhuizen.  
 

Met vriendelijke groeten,  

Lien Smets - Brecht Rutten - Charlotte Cleuren (ZOPP) 

Marleen Dullers – Kristel Vrijens (Medisch Centrum Sint Jozef) 

 

17.00 uur 

Ontvangst deelnemers: Congreszaal 

17.30 uur:  

Welkomstwoordje: Cindy Monard: Algemeen directeur 

17.30 uur — 18.00 uur 

ZOPP: Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis 
18.00 uur — 18.30 uur 

Voorstelling ervaringsdeskundigen Medisch Centrum Sint-Jozef: Mathieu Cleuren 

18.30 uur — 18.50 uur:  

Voorstelling zelfhulpvereniging: Ups & downs: Patrick Colemont, ondervoorzitter  

‘Ups & Downs’ 

18.50 uur — 19.10 uur: 

Voorstelling familievereniging Al-Anon—Alateen: Paula 

19.10 uur — 19.20 uur 

Slotwoord: Belang van samenwerking met zelfhulpgroepen en familieverenigingen 

19.20 uur — 20.30 uur 

• Mogelijkheid voor patiënten, familie, bezoekers en medewerkers om verder de stan-
den van de patiëntenverenigingen te bezoeken  

• Verdere netwerkmogelijkheid 

• Koffie – thee – en iets erbij 
20.30 uur: 

Einde en afsluiting 

Locatie? 

Medisch Centrum Sint-Jozef: Congreszaal 
Abdijstraat 2 3740 BILZEN 
 
 

 

Programma 
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Bijlage V 

Sjabloon bezoekdienst  
Vrijwilliger: 
Datum:  
Bezoekdienst:  0 voor de ingreep   0 na de ingreep  
Gecontacteerd voor bezoekdienst door:   
(Nummer bezoekdienst):  
 
Het contactmoment  

Contact gehad met 0 individuele patiënt  
0 familielid 
0 patiënt en familielid  

 
Hoofdthema van het contact: 
(Waar heb je het gedurende het 
gesprek over gehad ?)   

0 ondersteuning: luisterend oor en mentale ondersteuning  
0 tips/advies in verband met praktische aangelegenheden  
0 melding van een probleem, kwestie of ontevredenheid van de zorg  
0 evaluatie van het zorgproces 

 
Specifieke thema’s die aan bod 
kwamen: 

0 ingreep  
0 medicatie  
0 opname  
0 financieel  
0 erfelijkheid naar kinderen  
0 emotionele aspect   

0 werk  
0 voeding  
0 hulpmiddelen  
0 vrije tijd en sociale activiteiten 
0 relatie met de partner   

Resultaat  0 voldoende geïnformeerd  
0 extra informatiemateriaal 
meegegeven  
0 toelichting over de vereniging  

0 mits toestemming van de 
patiënt, contactgegevens 
genoteerd  
0 vervolgafspraak gemaakt  

 
 

 Ervaringen patiënt (wordt bevraagd aan de patiënt)  
Duidelijke informatie verkregen  
 

0 bij opname  0 tijdens opname  

Duidelijk geïnformeerd over 
nazorg  

0 ja  0 neen  

De informatie werd op een 
verstaanbare manier gegeven  

0 ja 0 neen  

Een aanspreekpunt op de 
afdeling voor vragen  
 

0 ja  0 neen  

De zorgverlener voorzag 
voldoende tijd voor een gesprek 
met de patiënt  

0 ja  0 neen  

 
 

Acties  
Het ziekenhuis (wordt genoteerd door ZH-medewerker)   

Pa  Patiëntvertegenwoordiger kreeg voor de bezoekdienst de nodige 
informatie   

0 ja  
0 neen  

Bezoekdienst genoteerd in het patiëntendossier 
 

0 ja                
0 neen  
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Bijlage VI

Overzicht van de (afdelingen van) Limburgse verenigingen actief in ‘Zelf-
hulpvriendelijk Ziekenhuis’

Vereniging Doelgroep 

Alzheimer Liga vzw afdeling Beringen Vereniging voor familieleden van personen met dementie 

Anonieme Alcoholisten (AA) Zelfhulpgroep voor personen met een alcoholverslaving 

ActiefWW Vereniging voor Weduwen en Weduwnaars 

Al-Anon familiegroepen vzw Zelfhulpgroep voor familieleden en vrienden van personen 
met een alcoholverslaving 

Anorexia Nervosa en Boulimia Nervosa vzw (ANBN vzw) Zelfhulpgroep voor personen met anorexia nervosa of boulimia 
nervosa

Boratie & Partners vzw Vereniging voor borstkankerpatiënten en naasten 

COMA vereniging Limburg vzw Vereniging voor (ex-)comapatiënten, familieleden en 
betrokkenen 

COPD vzw Vereniging voor patiënten met een chronische obstructieve 
longziekte

Chronische Inflammatoire Bindweefselziekten vzw (CIB-Liga 
vzw)

Vereniging voor patiënten met een chronische inflammatoire 
bindweefselziekte 

Diabetes Liga vzw afdelingen Midden-Noord-Oost- en West- 
Limburg 

Vereniging voor diabetespatiënten

Lotuz vzw Vereniging voor patiënten die een stamceltransplantatie 
hebben ondergaan 

MS-Liga Vlaanderen vzw afdeling Limburg Vereniging voor MS-patiënten 

Narcotics Anonymous (NA) Zelfhulpgroep voor personen met een 
afhankelijkheidsproblematiek  

Nier Limburg vzw Vereniging voor patiënten met nierinsufficiëntie 

Nierpatiënten ZOL vzw Vereniging opgericht in het ZOL, voor patiënten met 
nierinsufficiëntie

Personen met een Autisme Spectrum Stoornis (PASS) Hasselt Vereniging voor personen met een autisme spectrumstoornis 

Provinciale Contactgroep Epicentrum Limburg Vereniging voor patiënten met epilepsie

SOS Nuchterheid vzw Zelfhulpgroep voor personen met een 
afhankelijkheidsproblematiek 

Stoma Ilco vzw Vereniging voor stomapatiënten 

Vlaamse Vereniging voor Mensen met Chronische Pijn (VMCP) Vereniging voor mensen met chronische pijn 

VZW Rozerood Vereniging voor oncologische patiënten en naasten 

Werkgroep Hersentumoren vzw Vereniging voor patiënten met een hersentumor 

Wildgroei vzw Vereniging voor patiënten met een niet-goedaardige 
hematologische aandoening 

Zelfhulpgroep Reumatoïde Artritis Limburg vzw (RA Limburg 
vzw)  

Vereniging voor patiënten met reumatoïde artritis
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