Samenwerking met patiëntenverenigingen – Sint-Trudo Ziekenhuis
Het Sint-Trudo Ziekenhuis te Sint-Truiden erkent de rol van patiëntenverenigingen,
zelfhulpgroepen en lotgenotencontacten in het genezings- en verwerkingsproces. Het
uitwisselen van ervaringen en tips is zowel voor patiënten als hun naasten vaak van groot
belang.
Het Sint-Trudo Ziekenhuis wil ook inzetten op patiëntenparticipatie, daarom zijn er reeds
enkele samenwerkingsovereenkomsten met patiëntenverenigingen op papier gezet,
ondertekend door alle partijen en worden deze overeenkomsten ook verder uitgewerkt.
Met volgende patiëntenverenigingen wordt actief samengewerkt:
Kom op tegen Kanker – Stichting tegen Kanker:
Het Sint-Trudo Ziekenhuis volgt voor kankerbestrijding altijd een multidisciplinaire aanpak,
waarbij verschillende medische diensten betrokken zijn. Hiervoor werken deze diensten nauw
samen met de overkoepelende verenigingen voor kankerpatiënten: Kom op tegen Kanker en
Stichting tegen Kanker.
http://www.komoptegenkanker.be
http://www.kanker.be
Vzw Stoma Ilco:
De vzw Stoma Ilco wil stomapatiënten (zowel abdominale, urologische en gastro-enterologische
stomadragers) in de eerste plaats bijstaan om ze te helpen hun normaal leven te hernemen.
Indien mogelijk proberen ze reeds voor de operatie bijstand te verlenen. Dit willen zij
verwezenlijken door het geven van informatie over stomaverzorging en door sociale en
psychologische begeleiding aan te bieden. Naast folders, affiches en tijdschriften organiseren
zij ook doorheen een kalenderjaar verschillende ontmoetings- en vormingsmomenten.
http://www.stomailco.be :
VZW Rozerood:
Rozerood is een Limburgse lotgenotengroep voor en door kankerpatiënten en hun naasten. Zij
organiseren maandelijks ontmoetingsmomenten met enerzijds activiteiten en anderszijds
aandacht voor elkaars verhaal. Via hun verkoopstanden “Van Lotje ge(s)tikt” (dit zijn leuke
hebbedingetjes gemaakt door lotgenoten die samen knippen en stikken) kunnen zij deze
activiteiten gratis aanbieden aan de lotgenoten en hun naasten.
Zij organiseren ook om de 2 jaar een kindernamiddag voor kinderen waarvan één van de
(groot)ouders kanker heeft/had.
De naam “Rozerood” is geïnspireerd op het boek van “Oscar en Oma Rozerood” van A.E.
Schmidt. Oscar, een 10-jarig jongetje met leukemie, leert om elke dag als een kans te zien en
krijgt hierbij veel steun van oma Rozerood. Wat oma Rozerood was voor Oscar, wil de vzw
graag betekenen voor de lotgenoten en hun naasten.
http://vzwrozerood.be
Kind en Gezin
Kind en Gezin is een belangrijke vereniging voor jonge ouders, met wie onze materniteit nauw
samenwerkt.
https://www.kindengezin.be

RA Limburg
RA Limburg is een zelfhulpgroep voor reumatoïde artritispatiënten die in Limburg actief is.
Deze vzw organiseert doorheen het jaar en doorheen de provincie verschillende infosessies
rond de aandoening en de invloed van deze aandoening op het leven van patiënten. Elk jaar
wordt ook een midweekvakantie voor zwaar invalide RA-patiënten georganiseerd.
http://www.ralimburg.be
Anders Gewoon
Anders Gewoon is een feitelijke vereniging die werkt en sensibiliseert rond het transgenderthema.
Dit op alle mogelijke manieren, in de breedst mogelijke zin en in samenwerking met alle
beschikbare organisaties en partners in het werkveld. Zij zijn er voor iedereen die het
gendergevoel anders beleeft dan de strikte man/vrouw dichotomie en geconfronteerd wordt
met het transgenderthema in zijn sociale context. Zij organiseren iedere 2de vrijdag van de
maand een ontmoetingsavond en iedere 4de zaterdagmiddag een themanamiddag genaamd
“Anders-Gewoon Bis”.
https://www.anders-gewoon.be
Actief WW
Actief WW is een lotgenotengroep/vriendengroep van Limburgse weduwen en weduwnaars die
samen met andere lotgenoten op een actieve manier het rouwproces verwerken en waar
steeds een luisterend oor aanwezig is. Zij organiseren regelmatig ontmoetingsavonden waar
alleen lotgenoten welkom zijn. Deze ontmoetingsavonden worden georganiseerd in heel de
provincie Limburg.
http://www.actiefww.com
Via Trefpunt Zelfhulp (http://www.zelfhulp.be) kan u een overzicht van de erkende
zelfhulpgroepen in Vlaanderen vinden.
Ook op de website van het Vlaams Patiëntenplatform
(http://vlaamspatientenplatform.be/pagina/leden) is deze informatie terug te vinden.
Aarzel niet om ook uw behandelend arts te vragen naar patiëntenverenigingen die voor u
relevant kunnen zijn.
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