
Uitgelicht: ZOPP vzw Limburg   

 

 

Wat doet ZOPP?  

ZOPP vzw Limburg staat voor 
ZelfhulpOndersteuning & 
PatiëntenParticipatie en is de 
regionale antenne van Tre-
fpunt Zelfhulp en het Vlaams 
Patiëntenplatform (VPP).  

ZOPP ondersteunt en be-
geleidt patiëntenverenigingen 
en zelfhulpgroepen in Lim-
burg:  

 In hun basiswerking 

 Tijdens participatie in 
ziekenhuizen en overleg-
structuren van de eerste 
lijn  

Om de zorgkwaliteit en het 
zorg-aanbod te verbeteren, 
moet de stem van de patient 
gehoord worden. ZOPP maakt 
verenigingen sterker waardoor 
ze hun inzichten en ervaringen 
kunnen delen en doen gelden.  

ZOPP vzw Limburg telt drie werkkrachten: Lien Smets, Iris Bel-

lings en Charlotte Cleuren. Iris startte recent en daarom interview-

den we Lien en Charlotte. Ze bouwden veel ervaring op in het wer-

ken met verenigingen. Ze hebben zicht op wat er leeft in het vereni-

gingsleven, wat ze belangrijk vinden en welke samenwerkingen 

gewenst zijn. We spraken met hen in Hasselt, waar hun kantoor 

gevestigd is op de Corda Campus.  

 

Waar willen jullie met ZOPP naartoe?  

Er zijn een honderdtal patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen 

in Limburg. Op dit ogenblik bereiken we ongeveer de helft. Ons 

doel is om alle Limburgse verenigingen  de weg naar ons te doen 

vinden, zodat ze weten waar ze terecht kunnen met alle vragen en 

noden. We willen de verbinding tussen verenigingen en professio-

nals versterken. We streven naar meer betrokkenheid van patiën-

tenverenigingen in de zorg door bijvoorbeeld het Zelfhulpvriende-

lijk Ziekenhuis (meer informatie vind je terug op onze website). 

Verder willen we de verbinding tussen verenigingen stimuleren. Ze 

kunnen veel van elkaar leren en soms zelf samenwerken om bij-

voorbeeld een gemeenschappelijk doel te bereiken.  Daarnaast is 

de informatiedoorstroom van en wisselwerking tussen de praktijk 

en het beleid, in samenwerking met het Vlaams Patiëntenplatform, 

een kerntaak. Het vormt een sterk kanaal om knelpunten van pati-

ënten te signaleren naar verantwoordelijke overheden.  

 

Wat staat er op jullie ZOPP-bucketlist?  

Charlotte: Verenigingen de nodige ondersteuning en begeleiding 

bieden om nog sterker te worden en vertrouwen te hebben in zich-

zelf. Hierdoor kunnen ze hun stem laten weerklinken in de zorg-

voorzieningen en –organisaties, met als doel de zorg in te vullen 

naargelang de behoeften en noden van patiënten.  

Lien: ZOPP verder op de kaart zetten als volwaardige partner van 

ziekenhuizen en eerstelijnsorganisaties. ZOPP bezit kennis die hen 

kan helpen de patiënt meer centraal te stellen in hun aanbod en 

werking. Samenwerking als partners is een win-win situatie voor 

alle partijen.  

Samen: Ons streefdoel? Het gericht doorverwijzen naar verenigin-

gen inbedden in de cultuur van elke zorgorganisatie en –

voorziening, maar we zijn ons er van bewust dat dit tijd vraagt 

(lacht). 

 
    

Meer info?  

 www.zopp.be  

 

http://www.zopp.be/


Is het voldoende geweten bij jullie doelpu-

bliek wat jullie voor hen kunnen beteke-

nen?  

Lien (lacht): We merken dat verenigingen achter 

ons aanbod staan en het graag mee bekend maken.  

Jullie vraag om een artikel over ZOPP te mogen 

publiceren in het ledenblad is daar een mooi voor-

beeld van.  

Charlotte: We zetten nog steeds in op de bekend-

making van ZOPP. We zijn een nieuwe organisatie 

en hebben nog een heel parcours af te leggen, maar 

we zijn op de goede weg. We bouwen de brug ter-

wijl we erover lopen.   

  

Hoe ziet een ZOPP-dag eruit? 
Een blik op onze agenda maakt duidelijk dat we 
een zeer interessante en gevarieerde job hebben 

(lachen). 

 

 

 

 

 

  

 

 

Waar lopen jullie tegen aan? 
Lien & Charlotte (lachend): Onbekend maakt on-
bemind. Zoals we reeds aanhaalden, bereiken we 
nog niet alle verenigingen en organisaties die we 

zouden kunnen bijstaan met onze expertise, zowel 
in ondersteuning als patiëntenparticipatie.  

Wat vinden de verenigingen, volgens jullie, 
het meest zinvol aan de ZOPP-

ondersteuning?  
Het leggen van contacten met professionelen waar-
door samenwerking kan ontstaan, zowel in zieken-
huizen als in eerstelijnsorganisaties. De ondersteu-

ning van verenigingen bij dagdagelijkse zaken zo-
als administratie (denk bijvoorbeeld aan het in 

orde brengen van statuten, GDPR-wetgeving, 
boekhouding), helpen ontwerpen van folders/

affiches, opstellen van een voorstellingspresenta-
tie, … Verenigingen hoeven ook niet op zoek naar 

een vergaderlocatie. Ze kunnen gratis gebruik ma-
ken van onze zaal om activiteiten en vergaderingen 

te organiseren.  

Op welke manier hebben jullie al  samenge-
werkt met onze vereniging?  

Lien: Ik ben op de website van de vereniging te-
rechtgekomen en heb hen gecontacteerd voor een 
kennismakingsgesprek. Het klikte meteen. Zodra 
zij het aanbod van ZOPP kenden, beslisten ze om 

twee keer per jaar gebruik te maken van de verga-
derzaal voor hun activiteiten in Limburg. Hun en-

gagement was zo groot waardoor het niet lang 
duurde voor ze instapten in het initiatief 

‘Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis’. Ze wilden graag 
inzetten op het bekendmaken van de vereniging en 
de problematiek in de Limburgse ziekenhuizen. De 

afstand hield hen niet tegen. Chapeau!  

Wat maakt dat verenigingen blijven terug-
komen?  

De warme, informele sfeer op ZOPP. De mogelijk-
heid om ten allen tijde met ons in contact te ko-

men, al is het maar om gewoon een praatje te 
doen. We horen vaak dat ons enthousiasme vereni-
gingen prikkelt om door te zetten, ook wanneer het 

even moeilijk gaat. Verenigingen ervaren het als 
een meerwaarde dat ze via ons met elkaar in con-

tact komen, elkaar leren kennen en van elkaar kun-
nen leren.  

Jullie werken vaak samen met vrijwilligers 
en verenigingen. Wat heeft je hierin het 

meest verbaasd?  
Charlotte: De kracht van vrijwilligers en de moti-
vatie om te blijven doorgaan. Ondanks dat ze zelf 

worstelen met hun aandoening, proberen ze ande-
ren tips & tricks te geven, te ondersteunen, te hel-
pen, … Dat is een mooi gegeven! Het werken met 

verenigingen brengt veel positiviteit met zich mee. 
Het is verbazend hoeveel verenigingen kunnen ver-

wezenlijken met vrijwilligers en weinig middelen. 
Lien: Hun inspanningen zijn niet altijd zichtbaar 
voor de buitenwereld. Ze leiden niet altijd tot on-

middellijke resultaten, maar hebben wel een grote 
impact op de vereniging en de patiënten die ze ver-

tegenwoordigen.  

Wat willen jullie nog meegeven aan vereni-
gingen?  

Wij vinden dat er te weinig erkenning is voor vrij-
willigers. We hopen dat wij deze erkenning kunnen 

geven aan verenigingen. Daarnaast blijven we het 
bestaan en de meerwaarde van verenigingen be-

kend maken zodat hun inspanningen lonen. Want 
jullie zijn goed bezig allemaal!  

 


