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Interesse? Schrijf je in!  

ZOPP vzw Limburg 

 klik hier  

 info@zopp-limburg.be  

 011 94 62 20  

 

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 zorgeenheid A7) 

 089 50 91 11  

 

Vriendelijke groeten en hopelijk tot binnenkort!  

Informatiemarkt 

Inloophuis  
‘De Compagnie’ 
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Presenteren 

Informatiemarkt 
Ervaringsdeskundigen  

in het Medisch Centrum St.-Jozef: 

To do or not to do?  

That’s no question! 

Donderdag 10 oktober 2019 

Medisch Centrum St.-Jozef  

14u00—18u00 

 

https://zopp.be/evenement/informatiemarkt-medisch-centrum-sint-jozef/
mailto:info@zopp-limburg.be


in het Medisch Centrum St.-Jozef : 

To do or not to do? That’s no question!  

Ervaringsdeskundigen 

Medisch Centrum Sint-Jozef en ZOPP vzw Limburg nodigen jullie van harte uit op de 

informatiemarkt in het kader van ‘Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis’. Deze 6de editie ka-

dert in de Week van de Geestelijke Gezondheid en gaat door op  

donderdag 10 oktober 2019, Werelddag Geestelijke Gezondheid.  

Patiëntenparticipatie, empowerment, herstelgericht werken, ervaringsdeskundigheid, … 

Het zijn allemaal hippe termen die vandaag veelvuldig worden gebruikt in de gezond-

heidszorg. Tijdens deze editie staan we stil bij het thema ’ervaringsdeskundigheid’. 

Maar wat is dat nu precies? Vanaf wanneer spreken we van ervaringsdeskundigheid en 

waarom is het zo belangrijk? Ilse Weeghmans, directeur Vlaams Patiëntenplatform vzw, 

en  Mathieu Cleuren, ervaringsdeskundige, geven tekst en uitleg. 

In Medisch Centrum St.-Jozef worden ervaringsdeskundigen al geruime tijd ingescha-

keld. Ervaringskennis wordt er stilaan aanvaard als een gelijkwaardige kennisbron. Er-

varingsdeskundigheid biedt onmisbare ondersteuning bij herstelgericht werken en parti-

cipatie. Het is belangrijk dat ervaringsdeskundigen blijvend binding houden met erva-

ringen van lotgenoten.  Dit alles komt tijdens deze informatiemarkt aan bod. 

Daarnaast stelt het Medisch Centrum St.-Jozef, op deze Werelddag Geestelijke Gezond-

heid, graag hun nieuw initiatief voor: de ‘Babbelbank’. 

 De Babbelbank geeft mensen een extra plaats om een babbeltje te maken en 

nieuwe contacten te leggen, 

 De Babbelbank stimuleert een beter of aangenamer contact tussen patiënten en 

burgers en creëert een symbolische link met de vermaatschappelijking van zorg, 

en herstelgericht werken, 

 De Babbelbank zorgt voor verbinding en verbondenheid. 

 

Met vriendelijke groeten,  

Charlotte Cleuren en Lien Smets voor ZOPP vzw Limburg 

Marleen Dullers en Kristel Vrijens voor Medisch Centrum St.-Jozef  

 

Programma 
 

13.45 uur - 15.00 uur 

Informatiemarkt voor patiënten, medewerkers, familie, studenten, eerste-
lijnsmedewerkers, geïnteresseerden (vooraf inschrijven)  
   Interactieve voorstelling van zelfhulpgroepen  

15.00 uur - 15.10 uur 

Welkomstwoord door Cindy Monard, 

Algemeen Directeur Medisch Centrum St.-Jozef  

15.10 uur - 16.15 uur 

 Ilse Weeghmans: directeur Vlaams Patiëntenplatform vzw 

Ervaringsdeskundigen inschakelen in het ziekenhuis: To do or not to 
do? That’s no question! 

 Mathieu Cleuren: ervaringsdeskundige Medisch Centrum St.-Jozef 

Ervaringsdeskundigen in het Medisch Centrum St.-Jozef: waarde 
en wisselwerking: stand van zaken 

16.15 uur - 16.30 uur 

De ‘Babbelbank’: toelichting van het concept door Marleen Dullers 
Stafmedewerker patiëntenzorg 

16.30 uur—16.45 uur 

Officiële inhuldiging van de ‘Babbelbank’ door  

Cindy Monard, Algemeen directeur Medisch Centrum St.-Jozef 

16.45 uur - 17.15 uur  

 Pauze: koffie, thee en iets lekkers erbij  

17.15 uur - 17.45 uur 

 Verdere mogelijkheid om de informatiemarkt te bezoeken 

    

18.00u  

Einde en afsluiting 

 

Locatie? 
Medisch Centrum St.-Jozef: Congreszaal 
Abdijstraat 23740 BILZEN 


