
 

Deelnemen kan! Inschrijven via: 

• ZOPP vzw Limburg 
 

011 94 62 20 

info@zopp-limburg.be 
 

• Medisch Centrum Sint–Jozef 
 

• Marleen Dullers (stafmedewerker patiëntenzorg en 
contactpersoon zelfhulpvriendelijk 
ziekenhuis) 

 

089 50 90 18 

marleen.dullers@mc-st-jozef.be 
 

• Kristel Vrijens (hoofdverpleegkundige Nexus )   

089 50 91 11 

 
 
 
 
 
 

 
Deelnemende organisaties: 

 

 

Inloophuis 

‘De Compagnie’ 

 

 
& stellen voor: 

 
 

 

Infomarkt 
Zelfhulpvriendelijk ziekenhuis 

 

Participatief samenwerken met 
patiënten- & familieverenigingen 

 
 
 
 
 
 

04.10.2022 
Medisch Centrum St.-Jozef 
13.30 uur – 16.30 uur  
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Participatief samenwerken met patiënten- & familieverenigingen 
 
Tijdens de 10-daagse van de GGZ nodigen Medisch Centrum Sint-Jozef en 
ZOPP vzw Limburg jullie van harte uit op de infomarkt in het kader van 
‘Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis’. 

 
Patiënten en familieleden goed informeren is - naast gehoord, ondersteund en 
betrokken worden - een belangrijk gegeven in het participatief werken. Het 
ziekenhuis zet daardoor actief in op het kenbaar maken van zelfhulpgroepen via 
folders, website en andere kanalen. Het beleidsniveau, artsen, en zorgverleners 
worden ook betrokken bij het kenbaar maken van patiëntenverenigingen en 
zelfhulpgroepen. 

 

Voor veel patiënten en familieleden en naasten is het geen evidentie om een 
eerste stap te zetten in de richting van een zelfhulpgroep. Tijdens de 
informatiemarkt, waar zelfhulpgroepen een informatiestand opstellen, kan men op 
een ongedwongen manier met hen kennismaken. 

 

Tijdens de informatiemarkt leggen we steeds andere accenten om het 
belang en de verschillende vormen van samenwerking met zelfhulpgroepen te 
onderstrepen. In deze editie staan kinderen van ouders met een psychische 
kwetsbaarheid centraal. 
 
Het opgroeien in een KOPP-gezin kan voor kinderen ingrijpende gevolgen 
hebben. Het kind herkent de problemen die KOPP met zich meebrengt niet. 
Bijvoorbeeld dat ze zichzelf te vaak wegcijferen, te volgzaam zijn of zich sterk 
aanpassen aan de wensen en behoeften van de anderen. 
Het is in het belang van de ouder(s) om in het proces van herstel het ouderschap 
prominent mee te nemen. Het ondersteunen van ouderschap is van groot belang. 
Is de patiënt in staat de ouderrol naar wens uit te voeren, wat zijn krachtige 
kanten van de patiënt-ouder, kan de andere ouder of kunnen naasten 
ondersteunend inspringen? En wat hebben we daarvoor nodig? 
 
Anita Berx, werkt 5 jaar als ervaringsdeskundige in het Medisch Centrum. Anita 
geeft oudertraining, is betrokken in de KOPP-KOAP werking van het ziekenhuis 
en zetelt in het stakeholdersoverleg van de organisatie. Ze zocht en vond een 
manier om ouders die opgenomen zijn, te leren hoe ze aan hun kinderen kunnen 
uitleggen wat een psychische kwetsbaarheid inhoudt. 
Ze schreef een boekje voor ouders en hulpverleners: ‘Mama (papa) heeft wolkjes 
in haar (zijn) hoofd’. Op 4 oktober stelt Anita dit boekje voor en deelt ze graag 
haar eigen ervaringen als KOPP-kind. 
 
Daarnaast wordt de concrete KOPP-KOAP werking van het ziekenhuis toegelicht. 
Om te eindigen stelt Patrick Colemont  de zelfhulpgroep Ups & Downs voor. 

Programma 

13.30 uur – 14.00 uur 

Ontvangst met koffie en thee: deelnemers Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis 
 

Infomarkt & netwerking: De patiëntenverenigingen en 
zelfhulpgroepen stellen aan de hand van een informatiestand 
hun werking voor aan bezoekers (patiënten, familie, medewer- 
kers, studenten, eerstelijnsmedewerkers) 

 

14.00 uur 

Welkomstwoord: Greet Croenen: directeur patiëntenzorg 
 

14.00 uur – 15.15 uur 

Boekvoorstelling Anita Berx ‘Mama heeft wolkjes in haar hoofd’. 
 

15.15 uur – 15.45 uur 

Voorstelling KOPP-KOAP werking Medisch Centrum St.-Jozef/ 

Hilde Jans: maatschappelijk werkende: voorzitter KOPP-KOAP werking MCSJ 

Sabine Brocatus: zorgmanager doelgroep kinderen en jongeren 

 
 

15.45uur – 16.15 uur 

Voorstelling zelfhulpgroep Ups & Downs 

Patrick Colemont: Beleidsmedewerker Vlaams Patiëntenplatform / 

ervaringsdeskundige 

 
 

16.15 uur – 16.45 uur 
• Mogelijkheid om verder de standen van de zelfhulpgroepen te 

bezoeken 
• Verdere netwerkmogelijkheid 

• Koffie – thee  

16.45 uur  

Einde en afsluiting 
Naast het informeren van patiënten, familie en medewerkers vinden we het 
uitermate belangrijk om ook studenten en eerstelijnsmedewerkers te betrekken. 
Belangrijke partners in de ondersteuning van maatschappelijke participatie. 
 
Graag tot dan! 

 

Met vriendelijke groeten, 
 
Marleen Dullers en Kristel Vrijens voor Medisch Centrum St.-Jozef 
Lien Smets voor ZOPP vzw Limburg 
Locatie: 
Medisch Centrum St.-Jozef: Congreszaal: 
Abdijstraat 2, 3740 Bilzen 


