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3 juni 2019 

 

Thema: “Lotgenotencontact…doe het zelf, 
maar niet alleen” 

 

  

 

Thema van de avond en de gastspreker 

De 1e kroegbaas van Café Brein Eindhoven, Marion Steinz, opent de avond met een aantal 

huishoudelijke mededelingen en vertelt globaal over de indeling van de bijeenkomst.  

 

Gast van vanavond is Malou van de Rijt, sinds enige jaren werkzaam als ondersteuner bij 

Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant. Een organisatie die al ruim 28 jaar bestaat en 

zelfhulpgroepen ondersteunt. Het maakt deel uit van het aanbod informele zorg in 

Eindhoven en omgeving zoals Helmond, Best, Veldhoven en de Peelgemeenten. De stichting 

kan haar werk doen door middel van subsidies en giften. Malou vertelt vanavond over 

zelfhulp en de manier waarop deze vorm van lotgenotencontact wordt gefaciliteerd. 

 

 

Samenvatting op hoofdlijn van het interview met de gastspreker 

Wat is zelfhulp? 

Malou antwoordt: “Wie te maken krijgt met een ziekte, verslaving of ander persoonlijk 

probleem, gaat eerst naar de huisarts of hulpverleners. Maar er zijn ook andere manieren 

om ondersteuning te krijgen in het omgaan met je ziekte, probleem of ervaring, nl. praten 

met lotgenoten. Deze vorm van ondersteuning noem je zelfhulp. Lotgenotencontact zonder 

tussenkomst van de hulpverlening.” 

 

Wat is het doel? 

Ze vervolgt: “Bij zelfhulp helpen en steunen lotgenoten elkaar door ervaringen uit te 

wisselen in een praatgroep. In alle vrijheid en anoniem, vertellen zij hun verhaal. Dat lucht 

niet alleen op, maar zorgt er ook voor dat ze zichzelf beter leren kennen. Het deelnemen 

aan een groep betekent niet dat je met elkaar gaat klagen over het leven. Juist die positieve 

insteek is belangrijk: ‘dit is wat er is gebeurd en dat heb ik gedaan om hier uit te komen’! Je 

hebt de mogelijkheid om je eigen verhaal te delen, zonder oordeel. Je ervaart (h)erkenning 

bij de andere deelnemers waardoor je weet dat je er niet alleen voor staat. Je kunt van 

elkaar leren door te luisteren naar ieders’ verhaal. Dat kan helpen in het kijken naar 

mogelijkheden en kansen, waardoor je wellicht herstelt of beter kunt gaan accepteren wat je 

hebt meegemaakt.” 

 

Wat is de meerwaarde van deze aanpak vergeleken met bijv. een maatjesproject? 

“Lotgenotencontact is een andere vorm van hulp. Bij zg. maatjesprojecten wordt op 

individueel niveau gezocht naar een match om iemand praktisch te ondersteunen, 

gezelschap te bieden of te vergezellen naar een activiteit buitenshuis.” Malou gaat verder: 

”Lotgenotencontact zoals wij die faciliteren bereikt een groep mensen met eenzelfde 

probleem of aandoening”. 

 

Wat doet Stichting Zelfhulp Netwerk? 

Malou legt uit: ”Mensen kunnen aansluiten bij een bestaande groep. Je kan ons bellen, 

mailen of via de website het inschrijfformulier invullen; wij helpen je dan met het vinden van 

de juiste match. Je mag ook bij meerdere groepen aansluiten als je daar behoefte aan hebt.” 
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Ze gaat verder: “Er kunnen ook nieuwe groepen (bijv. NAH) worden opgestart. De groepen 

worden door mensen zelf opgestart; deze contactpersoon én een ondersteunend maatje 

bepalen hoe de groep invulling krijgt. Het Zelfhulp Netwerk adviseert indien nodig. Denk 

hierbij aan het meedenken over een geschikte locatie, de naam van een groep of de 

frequentie van samenkomen. Wil je een zg. ‘open groep’ of met aanmelding?” 

 

“We bieden een gratis training aan voor mensen die een groep willen starten en we helpen 

mee met de PR (het maken van een folder en plaatsen van informatie op de website / 

infokaart). Het Zelfhulp Netwerk betaalt verder de verhuurkosten van de locatie, terwijl 

reiskosten en drinken (koffie/thee) voor eigen rekening zijn. Bij eventuele problemen in de 

groep wordt hulp geboden door het netwerk.” 

 

Tenslotte vult ze aan: “Er is een bestaande groep ‘Trefpunt NAH’ actief in Best (niet in 

Eindhoven) waarvoor je je niet hoeft aan te melden. Zij komen 1x per maand bij elkaar.” 

Een van de gasten, Dik, is hier contactpersoon van en is vanavond aanwezig. Hij vertelt 

enkele positieve ervaringen over deze groep.  

 

Malou heeft diverse folders meegebracht – ook over deze groep -  en de infokaart met 

daarop vermeld de huidige actieve zelfhulpgroepen. Deze liggen allemaal op tafel om mee te 

nemen. Hier wordt goed gebruik van gemaakt. 

 

Na de pauze vragen en reacties: beknopte weergave 

Welke voorwaarden zijn er verbonden aan het opstarten van een groep? 

Er zijn geen strikte kaders. We geven desgevraagd wel tips over bijvoorbeeld duur en 

frequentie van een groep. Met name voor mensen met NAH kan een bijeenkomst van 3 uur 

te lang zijn of 2x per week te vaak. De groepen worden niet alleen in de avond 

georganiseerd, maar ook overdag. Dit naar behoefte of wens van de groepsleden.  

Een aanwezige met NAH vraagt zich hardop af hoeveel energie het starten van een 

zelfhulpgroep hem zou kosten aangezien de gevolgen van iets kunnen overzien moeilijk is. 

Dit is helaas lastig aan te geven. Met de groepsleden de duur, frequentie en inhoud van de 

bijeenkomsten open en eerlijk bespreken, is zeker aan te raden. 

 

Marjan Enning van NAH Netwerk Zuidoost-Brabant vult aan dat belangstellenden via hun 

informatie- en adviespunt ook informatie kunnen opvragen over welke groepen reeds actief 

zijn en waar. Malou vertelt over een aantal van deze groepen: o.a. kookgroep voor mensen 

met NAH (Eindhoven), een afasiegroep (Eindhoven en Gemert) en NAH Young voor jonge 

mensen met NAH t/m 35 jaar (Helmond). In Eindhoven is twee keer een NAH-café 

opgestart, maar helaas is dit initiatief ter ziele gegaan. 

 

Je vertelde voor de pauze over het vinden van een ‘maatje’ bij het opstarten van een groep, 

maar hoe doe je dat en waarom is dit belangrijk? 

Stichting Zelfhulp Netwerk kan ook hierbij hulp bieden. Door middel van publicaties of het 

plaatsen van een oproep kunnen maatjes worden gevonden. Het is aan te raden om als 

contactpersoon van een (nieuwe) groep samen met een maatje de bijbehorende regeltaken 

op je te nemen. Ook kan een maatje andere beperkingen én kwaliteiten hebben dan jij zodat 

je elkaar kan aanvullen.  

 

Wat maakt een groep tot een succes? 

Het goed laten draaien van een groep staat of valt bij de inzet van alle betrokkenen. Dat 

mag je ook bespreekbaar maken. Iedereen is eigenaar van de groep; er kunnen rollen 

worden verdeeld, bijv. iemand die het koffie- en theegeld beheert. De contactpersoon hoeft 
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niet alles alleen te doen. Het verlies aan initiatief kan soms een probleem worden. Daarom 

draai je een zelfhulpgroep samen. Het is ook erg prettig als er een klik is tussen de mensen. 

 

Het is gebleken dat het bereiken van lotgenoten met betrekking tot bepaalde onderwerpen 

in (kleinere) dorpen soepeler gaat dan in grotere steden. De locatie van een groep is in een 

dorp makkelijker bereikbaar dan in een stad als Eindhoven, waar je te maken hebt met 

meerdere wijken en grotere inwonersaantallen. 

 

Ook is het bekend dat mensen met NAH een energieprobleem ervaren. Langdurig en vaak 

uitwisselen van ervaringen of verhalen kost dan ook veel kruim. Het vroegtijdig opgeven van 

deelname aan een groep ligt soms op de loer. Bezoek van te voren eens een bestaande 

groep om te kijken of dit iets voor je is. Hoe voelt het? En ook belangrijk, geef een groep en 

jezelf een kans. Maar, weet ook dat je nergens aan vast zit. 

Het is dus belangrijk om hier vooraf goed over na te denken; al of niet onder begeleiding 

van het Zelfhulp Netwerk. 

 

Wat zijn de ervaringen uit de praktijk? 

Over het algemeen zijn de deelnemers erg enthousiast over de zelfhulpgroepen. Ze geven 

aan dat het helpt om hun hart te luchten en hun lot te delen. Dit komt de fysieke en mentale 

gezondheid ten goede. Sommigen geven aan dat zij geen terugval in klachten bemerken of 

geen eenzaamheid meer ervaren. Mensen groeien in hun acceptatieproces en krijgen meer 

zelfvertrouwen. Ze nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen leven en komen hierdoor 

meer in hun eigen kracht te staan. 

 

Malou sluit af met onderstaande slogan van Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant: 

 

 

“Doe het zelf, maar niet alleen”  

 

 

 

Afsluiting 

Marion bedankt Malou voor haar komst. Er zijn na de pauze een hoop goede vragen gesteld 

door de aanwezigen waardoor we enigszins over de tijd gingen. De animo om eventueel een 

zelfhulpgroep voor mensen met NAH te starten of om bij een bestaande groep aan te sluiten 

is zeker gewekt. Marion overhandigt de vuurtoren-attentie van Café Brein Eindhoven.  

 

 

Datum volgende bijeenkomst en thema  

De volgende Café Brein is op maandag 12 augustus met als thema: “Dagbesteding en 

NAH”. Meer informatie over het thema komt t.z.t. via de aankondiging of het persbericht. 

  
 

 

Wil je samenvattingen en aankondigingen ontvangen van Café Brein avonden in Eindhoven, meld je 

aan voor de Café Brein maillijst. Bel Steunpunt Mantelzorg Verlicht 088 0031 288 of mail naar 

info@mantelzorgverlicht.nl   

De samenvattingen zijn ook te zien op www.mantelzorgverlicht.nl en www.nahzobrabant.nl en op de 

Café Brein Facebook pagina gemaakt door een van onze regelmatige Café Brein bezoekers:  

https://www.facebook.com/groups/261194120699629/?ref=bookmarks 
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