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Samenwerken met patiëntenverenigingen: niet vanzelfsprekend! 

  
Beste collega’s, 

Als sociaal werkers weten we dat een ziekte of beperking impact heeft op iemands verdere leven.  Eens 
de beschermde ziekenhuisomgeving wordt losgelaten zijn er nieuwe handvaten nodig.  Uiteraard 
werken we hiervoor samen met een heel arsenaal aan eerstelijnsvoorzieningen.  Echter zien we dat in 
een latere fase van het ziekteproces ook lotgenotencontacten erg waardevol kunnen zijn.   

Maar hebben we voldoende zicht op het aanbod, de kwaliteit, de inhoud van deze 
patiëntenverenigingen? Hoe kunnen wij als sociaal werkers een beroep doen op de inzet van en 
doorverwijzing naar deze organisaties? Op welke manier kan het aanbod en de kennis vanuit het 
Vlaams Patiëntenplatform ons helpen in onze taken? 

Vragen die een antwoord zullen krijgen op onze eerste provinciale vorming Limburg BSWZ op 
donderdag 16 maart 2023.  De vorming is gericht tot sociaal werkers van een algemeen, psychiatrisch 
of revalidatieziekenhuis in de provincie Limburg. Sociaal werkers van buiten de provincie kunnen 
eventueel ook aansluiten. 

 

SPREKERS 

Marit Mellaerts, beleidsmedewerker bij het Vlaams Patiëntenplatform, zal hun eigen werking 
toelichten en ons daarnaast informeren inzake inhoud van en doorverwijzing naar de 
patiëntenverenigingen. Ze bespreekt informatiebronnen die ons of patiënten kunnen helpen en de 
knelpunten die bij het VPP terecht komen. 

Iris Bellings, medewerker Ondersteuning en Participatie van zelfhulpgroepen ZOPP vzw Limburg, licht 
toe hoe hun organisatie zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen ondersteunt. Hoe zij hen sterker 
maken en erop inzetten om de kwaliteit te verbeteren. Ook zal zij voorbeelden geven van enkele 
bestaande samenwerkingsinitiatieven met regionale ziekenhuizen.  

De vorming is gericht tot sociaal werkers werkzaam op de dienst sociaal werk van een algemeen, 
psychiatrisch of revalidatieziekenhuis in de provincie Limburg. Sociaal werkers van buiten de provincie 
zijn eveneens welkom en kunnen zich ook inschrijven. 



 

Praktisch:  

Datum: 16 maart 2023 

 

Verloop:  

12u30           Onthaal 

13u  welkom, BSWZ-Limburg toelichting 

13u15  eerste spreker 

14u15  pauze met mogelijkheid tot netwerking 

14u45  tweede spreker   

15u45  Afsluiting 

 

Kostprijs:  

Deelname is gratis. 

Deze opleiding wordt medegefinancierd door de FOD Volksgezondheid in het kader van 
kwaliteitsverbetering sociaal werk in het ziekenhuis.   

 

Locatie:  

Clarenhof (kapel) - Guffenslaan 43 - 3500 Hasselt 

 

Inschrijving:   

Inschrijven kan via de website (https://www.bswz.be/vorming-en-opleidingen/opleidingen-bswz) , 
uiterlijk tegen 27 februari 2023. 

 

Wij kijken alvast uit naar jouw inschrijving! 

Vriendelijke groeten, 

 

Vanuit BSWZ 

Voorzitters 

Elke Lagae 
Joeri De Munck 
 

Coördinator  

Tina Visser 
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