
Bouwen aan het huis voor 
ervaringsdeskundigheid en herstel.  

Een plaats voor (jong)volwassenen die geweld in hun kindertijd hebben meegemaakt.



Voorw
oord

W
at m

aakt dat m
ensen die opgroeiden m

et gew
eld, verw

aarlozing of m
isbruik toch groei kennen 

in het leven en hun leven als zinvol ervaren? W
at hebben ze daarvoor nodig en hoe kunnen w

e 
hen daarbij helpen? Je zou kunnen stellen dat het expertise vergt om

 die vragen te beantw
oorden. 

W
e w

illen het niet aan het nattevingerw
erk overlaten. M

aar w
at is dat, expertise?

Expertise is een cocktail van verschillende onderdelen die erg com
plem

entair zijn en niet 
]RQGHU�HONDDU�NXQQHQ��2P�MH]HOI�HHQ�JRHGH�EDNNHU�WH�QRHPHQ��PRHW�MH�HHQ�KHHO�WUDMHFW�DÁHJJHQ�
w

aarbij het veel m
eer vergt dan enkel boeken lezen of recepten afgew

ogen volgen. H
et vraagt 

verschillende leerm
eesters, verschillende recepten, veel oefening en proeven, vallen en opstaan, 

verkoopservaring, theorie, opleiding, creativiteit enzovoort. H
et vraagt ervaring van w

aaruit de 
kennis en verandering verder w

ordt opgebouw
d.

G
elukkig m

oet je zelf geen gew
eld hebben m

eegem
aakt om

 een goede hulpverlener te zijn 
(w

orden) of jezelf een expert te noem
en. M

aar je m
oet de ervaring in hoe het is om

 gew
eld 

m
ee te m

aken en hoe er m
ee om

 te gaan w
el naar w

aarde schatten en volw
aardig betrekken. 

Zonder die ervaring zijn w
e een eenogig w

ezen dat dieptezicht en m
ogelijkheden m

ist. Zonder 
de ervaring zitten w

e in de ivoren toren. Zonder de ervaring zijn w
e sim

pelw
eg geen experten 

en neem
t de casuïstiek de w

etm
atigheden in het ootje. Zonder de ervaring zijn w

e vooral m
et 

onszelf bezig in plaats van steun en vooruitgang te realiseren.

Ervaringsdeskundigheid is een prioriteit en een fundam
enteel onderdeel van w

at w
e expertise 

noem
en. W

e hebben het nodig voor kinderen die nu gew
eld m

eem
aken, voor volw

assenen die nu 
om

gaan m
et de traum

a’s uit het verleden, voor de professionals die hulp m
oeten bieden en voor 

het beleid en de hele sam
enleving die kansen voor zichzelf en haar leden w

il bieden. W
e m

oeten 
GDW�GRHQ�RPGDW�KHW�HIIHFWLHI�HQ�HIÀFLsQW�LV�YRRU�LHGHUHHQ��QLHW�RPGDW�KHW�OLHIGDGLJ�LV�

D
it zijn geen totaal nieuw

e inzichten. N
oem

 een probleem
 en je vindt een lotgenotenw

erking. 
N

eem
 

een 
zorgberoep, 

en 
je 

vindt 
auteurs 

en 
w

etenschappers 
die 

het 
betrekken 

van 
ervaringsdeskundigen onderbouw

en. Je hebt ook verdragen, w
etten en decreten die dit in zekere 

m
ate regelen en stim

uleren. En toch, voor kinderm
ishandeling m

et een prevalentie van ongeveer 
vijftien procent in de sam

enleving en de verstrekkende gevolgen bestaat er in Vlaanderen 
bedroevend w

einig. D
ie handschoen m

oeten w
e dringend opnem

en zodat w
e de status quo 

doorprikken en een bew
eging naar nul slachtoffers inzetten.

M
ensen die gew

eld m
eem

aakten, hulpverleners, w
etenschappers en beleid: ze zijn er klaar voor. 

Er is een m
om

entum
 dat w

e niet zullen laten passeren. Binnen het Vlaam
s expertisecentrum

 
kinderm

ishandeling kunnen w
e vertrouw

en op Anna D
efossez die dit m

et veel m
etier en 

doorzettingsverm
ogen opneem

t. Ze is onze aanjager, uitvoerder, auteur, netw
erker, fondsenw

erver 
en nog veel m

eer. D
aarnaast zorgt de betrokkenheid van de vertrouw

enscentra kinderm
ishandeling 

en steun van andere voortrekkers zoals Trefpunt Zelfhulp en bestaande lotgenotenw
erkingen 

voor de noodzakelijke vruchtbare voedingsbodem
 en inspiratie. Tenslotte ook een speciale dank 

aan H
ilde Van M

ieghem
, die naast haar steun voor dit project ook van groot belang is gew

eest 
YRRU�KHW�FUHsUHQ�YDQ�KHW�PRPHQWXP�PHW�KDDU�NQDSSH�WY�ZHUN�$́OV�MH�HHQV�:

LVWµ�RS�&DQYDV�

M
et dit m

agazine w
illen w

e deze bew
eging verder laten groeien. Zonder de steun vanuit het 

beleid, m
iddelen en organisatiem

ogelijkheden zal het heel m
oeilijk w

orden.

N
ovem

ber 2020

Tim
 Stroobants en Peter Adriaenssens
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“Deze lotgenotengroep kan de 
stem

 w
orden van iedereen die 

kinderm
ishandeling overleefde”

“Een traum
a is als een 

strandbal: hoe dieper je hem
 

onder w
ater duw

t, hoe hoger hij 
ongecontroleerd om

hoog schiet 
als je even de controle verliest”

“Lotgenoten kunnen elkaar 
stim

uleren en m
eenem

en naar 
herstel”

“Van onze vereniging w
il 

niem
and lid zijn. M

aar toch 
kunnen w

e zoveel betekenen” 
Fernand Fonteyne, Rony De Grande en Annem

ie H
em

elaers
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M
instens 

drie 
procent 

van 
de 

kinderen 
krijgt 

te 
m

aken 
m

et 
een 

ernstige 
vorm

 
van 

kinderm
ishandeling w

aarbij gespecialiseerde en intensieve hulpverlening noodzakelijk is.[i] 
D

rie procent van de Vlaam
se en Brusselse kinderen kom

t neer op een tot de nok gevuld Koning 
Boudew

ijn stadion. D
it percentage is conservatief en enkel gebaseerd op de situaties die gem

eld 
zijn in N

ederland. Kinderm
ishandeling gebeurt vaak in het verborgene, w

aardoor w
e kunnen 

stellen dat dit cijfer in w
erkelijkheid veel hoger ligt. Internationaal w

ordt geschat dat in W
esterse 

landen tien tot vijftien procent van de bevolking te m
aken heeft m

et vier of m
eer ingrijpende, 

negatieve jeugdervaringen zoals herhaaldelijk fysiek gew
eld, herhaaldelijk em

otioneel m
isbruik, 

partnergew
eld, verw

aarlozing, seksueel m
isbruik e.d.

D
ie kinderen groeien op en ook hun volw

assen leven laat het m
eegem

aakte gew
eld sporen na. Begin 

dit jaar bracht de docum
entaire ‘Als je eens w

ist’ van H
ilde van M

ieghem
 en Peter Adriaenssens 

op canvas een golf van reacties m
ee. D

e getuigenissen over gew
eld, m

isbruik en verw
aarlozing 

binnen gezinnen confronteerden veel m
ensen m

et hun verleden en ook zij w
ilden hun verhaal 

kw
ijt. D

e hulplijn 1712 stond roodgloeiend. Kinderm
ishandeling laat bij m

instens tw
ee derde van 

de slachtoffers sporen na in het volw
assen leven op zow

at alle levensdom
einen. D

it gaat over 
JH]RQGKHLG��VFKRROV�SUHVWHUHQ��ZHUN��OLHIGH��YULHQGVFKDS��ÀQDQFLHHO��ZHOEHYLQGHQ�HQ]�

O
p dit m

om
ent is er in Vlaanderen nog geen duidelijke plaats w

aar m
ensen die m

ishandeld zijn 
gew

eest laagdrem
pelig kunnen sam

enkom
en, hun verhaal kw

ijt kunnen en vertegenw
oordigd 

w
orden. D

at is een duidelijk gem
is dat w

e w
illen verhelpen. Er zijn grote voordelen voor iedereen 

in de sam
enleving uit te halen.

Zo’n w
erking opzetten, m

oet w
el heel grondig gebeuren. N

aast de grote voordelen zijn er ook 
belangrijke valkuilen om

 rekening m
ee te houden. W

e gingen daarom
 ten rade bij reeds bestaande, 

sterke lotgenotenw
erkingen zoals O

uders van Verongelukte Kinderen, Kom
 op Tegen Kanker, 

Think Blue (lotgenotengroep voor prostaatkanker), Sim
iles (lotgenotencontact voor fam

ilie, 
ouders, vrienden of kinderen van personen m

et psychische problem
en), academ

ie voor herstel en 
ervaringsdeskundigheid, om

 te zien hoe zij lotgenotencontact organiseren en hun belanghebbende 
groepen vertegenw

oordigen. D
aarnaast kregen w

e ook veel raad vanuit Trefpunt Zelfhulp. H
et is 

de koepelorganisatie die alle zelfhulpgroepen in Vlaanderen dekt. Ze Begeleidt zelfhulpgroepen, 
LQIRUPHHUW�HHQ�EUHHG�SXEOLHN�HURYHU��RUJDQLVHHUW�VDPHQZHUNLQJVYHUEDQGHQ��VWXGLH�HYHQHPHQWHQ�
en doet onderzoek over zelfhulpgroepen. Tenslotte raadpleegden w

e heel w
at literatuur om

 de 
VWDWH�RI�WKH�DUW�URQG�ORWJHQRWHQZHUNLQJHQ�WH�NHQQHQ�HQ�WH�YHUZHUNHQ�LQ�GH�HLJHQ�GRHOHQ�HQ�DDQSDN�

Sam
envattend 

kan 
w

orden 
gesteld 

dat 
je 

drie 
verschillenden 

doelen 
kan 

bereiken 
m

et 
lotgenotenw

erking. Ten eerste en het belangrijkste m
oeten lotgenoten zelf baat hebben bij het 

contact. Ze kunnen elkaar ontm
oeten, verhalen delen, te rade gaan, erkenning en herkenning 

vinden bij elkaar en steun ervaren. Traum
a leidt vaak tot isolem

ent en het zet de banden tussen 
het individu en de gem

eenschap onder druk. Een groep van lotgenoten kan in de eerste plaats 
dat gevoel van eenzaam

heid doorprikken. M
ensen krijgen opnieuw

 het gevoel ergens bij te 

horen, voelen zich herkend en bevestigd. D
e solidariteit van een groep biedt een goede 

bescherm
ing tegen angst en w

anhoop en is een effectief tegengif tegen traum
atische 

ervaring.

Ten 
tw

eede 
kunnen 

ervaringsdeskundigen 
volw

aardige 
partners 

zijn 
voor 

de 
hulpverlening. Zij kunnen de brug bouw

en tussen hulpverlening en lotgenoten. 
Professionals hebben veel te leren van  de ervaringen van m

ensen die gew
eld 

m
eem

aakten. Er zijn veel verschillende sectoren die sam
enw

erken m
et kinderen die 

m
ishandeld w

orden. Ervaringsdeskundigen kunnen bijdragen aan de w
erking van de 

vertrouw
enscentra kinderm

ishandeling, 1712, politie, justitie, jeugdhulpverlening, 
.LQGUHÁH[�HWF��,QGLHQ�GLH�VDPHQZHUNLQJ�JRHG�YHUORRSW��NULMJHQ�HUYDULQJVGHVNXQGLJHQ�
ook een m

eer w
aardevolle positie en doet het hun als persoon m

eer groeien.

Ten derde kunnen lotgenoten hun stem
 en kracht bundelen naar de m

aatschappij toe. 
D

e strijd tegen kinderm
ishandeling vraagt een m

aatschappelijke aanpak. W
e m

oeten 
erkennen dat kinderm

ishandeling niet stopt bij het gezin w
aar het voorvalt en dat velen 

een stukje van de oplossing in zich dragen. U
iteindelijk w

int heel de m
aatschappij 

w
anneer er m

inder gew
eld is in de sam

enleving en de krachten van kinderen w
orden 

om
gezet in kansen. Een lotgenotenw

erking kan de stem
m

en en kracht van m
ensen die 

m
ishandeld zijn gew

eest verenigen en naar buiten brengen voor dialoog.

W
ij w

illen m
et een lotgenotenw

erking kinderm
ishandeling stapsgew

ijs de drie doelen 
bereiken. H

et uiteindelijk doel is de w
erking uitbouw

en tot een volw
aardige plaats 

voor alle overlevenden van kinderm
ishandeling in Vlaanderen. Van w

aaruit w
e op 

een veilige, transparante, betrouw
bare en duidelijke m

anier de boodschap tegen 
kinderm

ishandeling naar buiten kunnen brengen. D
it vraagt op elk niveau een unieke 

aanpak die telkens ook risico’s m
et zich m

eedraagt. D
aarom

 dat w
e stapsgew

ijs en 
stevig w

illen beginnen m
et voldoende ondersteuning, netw

erking, onderzoek en 
ruim

te. Indien er dan iets m
isloopt, kunnen w

e op een stevige basis terugvallen en 
bijsturen w

aar nodig.

M
et deze toekom

stvisie is er vanaf dag een voldoende m
aatschappelijke erkenning en 

ÀQDQFLsOH�VWHXQ�QRGLJ�RP�GH�WLMG�HQ�UXLPWH�WH�FUHsUHQ�RP�HU�HHQ�NZDOLWHLWVYRO�SURMHFW�
van te m

aken.

Binnenkort kom
en w

e alvast een eerste keer sam
en m

et ervaringsdeskundigen die dit 
project m

ee w
illen ondersteunen en groepsgesprekken w

illen begeleiden. Zij zijn een 
YRRU�HHQ�XQLHNH��NUDFKWLJH�HQ�ÀMQH�PHQVHQ�GLH�DEVROXXW�RRN�YLQGHQ�GDW�KHW�HLQGHOLMN�WLMG�
w

ordt dat er een plaats kom
t voor overlevenden van kinderm

ishandeling. D
aarnaast 

hebben w
e reeds een klankbordgroep van professionelen sam

engesteld die de groei van 
de w

erking m
ee kunnen opvolgen, ondersteunen en begeleiden.

Bronnen

[i] Alink, L., Prevoo, M., van Berkel, S., Linting, M., Klein Velderman, M. & Pannebakker, F. (2018). NPM 2017: 

Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van Kinderen en Jeugdigen. Leiden: Universiteit Leiden/TNO

6SUDWW��7���'HYDQH\��-���	�)UHGHULFN��-����������$GYHUVH�&KLOGKRRG�([SHULHQFHV��%H\RQG�6LJQV�RI�6DIHW\��UHLPDJLQLQJ�
the organisation and practice of social work with children and families. The Britisch Journal of Social Work, 24(4)
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Je bent niet alleen

H
et is oké

Je bent veilig

Je m
ag er zijn

W
e steunen je

Jouw
 stem

 is belangrijk

H
elp ons allen om

 beter te doen,

W
e gaan sam

en voor groei en herstel.
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W
at kan een lotgenotengroep betekenen 

voor w
ie zelf kinderm

ishandeling 
m

eem
aakte? W

ij spraken m
et drie 

slachtoffers - al noem
en ze zichzelf liever 

overlevers, of ervaringsdeskundigen. “H
et 

m
ag geen groep w

orden die zw
elgt in 

zelfm
edelijden. W

e m
oeten net benadrukken 

dat overlevers ook veel skills hebben. W
e 

zijn m
éér dan enkel slachtoffers.”

~
 een interview

 m
et: M

elissa, Inge en 
M

eredith

Kunnen jullie kort iets vertellen over jullie eigen 
ervaringen?
M

elissa:�$́OV�NLQG�KHE�LN�LQFHVW�PHHJHPDDNW��1LHW�RS�
HHQ�JHZHOGGDGLJH�PDQLHU���ZDDUGRRU�KHW�HHQ�KHHO�
com

plex traject w
as om

 m
ijn ervaringen te zien als 

kinderm
ishandeling. Ik heb een heel parcours achter de 

rug bij m
aatschappelijk w

erkers en psychologen, m
aar 

ik heb na al die jaren w
el een nieuw

 evenw
icht en rust 

gevonden en ben nu een heel gelukkige m
am

a van tw
ee 

WLHQHUV�µ
Inge:�´0

LMQ�YHUKDDO�LV�KHHO�DQGHUV��7LMGHQV�GH�HHUVWH�
negen m

aanden van m
ijn leven w

oonde ik bij m
ijn 

ELRORJLVFKH�RXGHUV���DDQ�GLH�SHULRGH�KHE�LN�XLWHUDDUG�
geen herinneringen. Ik w

eet alleen dat het fout is 
gelopen, w

ant eerst kw
am

 ik in het ziekenhuis terecht, 
nadien bij pleegouders. Zij hebben m

e altijd goed 
behandeld en m

e een stevig pakket basisw
aarden 

m
eegegeven. M

aar op m
ijn achtste m

oest ik opeens 
terug naar m

ijn biologische ouders, tegen m
ijn zin. 

O
m

dat ik uit een w
arm

 pleeggezin kw
am

, besefte ik 

des te beter dat w
at ik daar zag en m

eem
aakte, niet 

‘norm
aal’ w

as. U
iteindelijk w

erd ik in een voorziening 
geplaatst, m

aar daar heb ik nog negen jaar onder zw
are 

SV\FKLVFKH�HQ�OLFKDPHOLMNH�GUXN�JHOHHIG�µ
M

eredith:�´0
HW�PLM�JDDW�KHW�QX�HUJ�JRHG��PDDU�LN�KHE�

ook een lange w
eg afgelegd. Van m

ijn geboorte tot m
ijn 

achttien jaar leefde ik eigenlijk in perm
anente angst en 

kon ik m
et niem

and praten. M
aar verder w

il ik daar het 
OLHIVW�QLHW�WH�YHHO�PHHU�RYHU�NZLMW�µ
 W

aarom
 vinden jullie het zo belangrijk om

 toch 
jullie ervaringen te delen?
M

eredith:�´,N�KHE�]HOI�MDUHQODQJ�WKHUDSLH�JHYROJG�HQ�
ik heb het gevoel dat ik alles w

el verw
erkt heb. M

aar 
toen ik begin dit jaar het program

m
a Als je eens w

ist 
YDQ�+LOGH�9DQ�0

LHJKHP�]DJ�RS�&DQYDV��KHHIW�GDW�PH�
bijzonder getroffen. Toen realiseerde ik m

e pas hoe 
érg het allem

aal is gew
eest. Zoals ik daarnet vertelde, 

leefde ik als kind en jongere constant in angst. O
p m

ijn 
tw

aalfde heb ik al m
ijn m

oed bij elkaar geraapt en 
PLMQ�YHUKDDO�JHGDDQ�ELM�KHW�WRHQPDOLJH�30

6��3V\FKR�
0
HGLVFK�6RFLDOH�&HQWUXP��YDQGDDJ�KHW�&HQWUXP�YRRU�

Leerlingenbegeleiding, red). D
ie m

edew
erkster zei m

e 
koudw

eg dat het ‘w
el allem

aal zo erg niet zou zijn’. 
Ze bood m

e een zakdoekje aan en vroeg m
e w

eer te 
vertrekken. O

p dat m
om

ent ben ik gestopt m
et voelen, 

en pas op m
ijn 18e kon ik in therapie, om

 alles te 
verw

erken. Ik hoop dat ik, door naar buiten te treden 
als slachtoffer van kinderm

ishandeling, zelf iets kan 
betekenen. O

ok al is het m
aar een klein puzzelstukje op 

de w
eg naar m

eer bew
ustw

ording. Als één hulpverlener 
die dit leest besluit om

 slachtoffers voortaan anders te 
EHQDGHUHQ��LV�PLMQ�PLVVLH�DO�JHVODDJG�µ
M

elissa:�´,N�EHQ�QD�GLH�GRFXPHQWDLUHUHHNV�RRN�RS�]RHN�
gegaan naar m

anieren om
 m

ijn steentje bij te dragen. 
Ik heb toen een getuigenis afgelegd bij het Vlaam

s 
([SHUWLVHFHQWUXP�.LQGHUPLVKDQGHOLQJ��9(&.���=R�KRRS�
LN�RRN�KHW�YHUVFKLO�WH�NXQQHQ�PDNHQ�µ

´'H]H�ORWJHQRWHQJURHS�NDQ�GH�VWHP�ZRUGHQ�YDQ�
LHGHUHHQ�GLH�NLQGHUPLVKDQGHOLQJ�RYHUOHHIGHµ

Inge: ´3HUVRRQOLMN�YLQG�LN�KHW�QRJ�DOWLMG�PRHLOLMN�RP�PH�
als slachtoffer te zien. Ik verm

oed dat dat deel uitm
aakt 

van m
ijn afw

eersysteem
: ik w

il niet dat anderen m
ij 

klein krijgen en van m
ij een slachtoffer m

aken. M
aar ik 

vind het w
el belangrijk om

 m
ijn verhaal te doen, vooral 

om
dat hulpverleners sneller signalen zouden leren 

oppikken bij kinderen en jongeren. M
aar eenvoudig 

is dat niet: ik m
oet m

e heel veilig voelen voor ik m
ijn 

verhaal kan doen, om
dat ik altijd bang ben dat er 

PLVEUXLN�YDQ�]RX�ZRUGHQ�JHPDDNW�µ
 W

elke gevoelens roept het w
oord “lotgenotengroep” 

bij jullie op?
Inge:�´9RRU�PLM�YRHOW�GDW�WRFK�WH�]HHU�DOV�HHQ�
‘slachtoffergroep’. En hoew

el ik rationeel w
el besef dat 

ik een slachtoffer ben, voelt dat em
otioneel verkeerd. 

M
aar sam

en m
et de traum

atoloog probeer ik daar nu 
aan te w

erken, zodat m
ijn verw

erkingsproces eindelijk 
HFKW�NDQ�EHJLQQHQ�µ
M

elissa: ´+HW�LV�EHODQJULMN�RP�WH�ZHWHQ�GDW�GLH�
drem

pel er bij veel slachtoffers is. Ik vind dat ook heel 
herkenbaar. Zelf heb ik lang het w

oord ‘incest’ niet 
w

illen uitspreken. Ik voelde een zeer grote loyauteit 
tegenover m

ijn ouders. Als je lid w
ordt van een 

lotgenotengroep, m
oet je natuurlijk w

el erkennen dat 
je deel uitm

aakt van die groep. Eenm
aal die erkenning 

er is, kan het heel zinvol zijn om
 contact te hebben 

m
et lotgenoten. Zelf heb ik enkel een paar toevallige 

ervaringen gehad: m
et iem

and vreem
d aan de praat 

raken die iets soortgelijks heeft m
eegem

aakt. Zulke 
gesprekken hadden altijd een enorm

e im
pact, om

dat ik 
EHVHIWH�GDW�LN�QLHW�DOOHHQ�VWRQG�µ
M

eredith:�´,N�YRHO�PH�ZHO�VODFKWRIIHU��PDDU�KHW�
w

oord ‘lotgenoot’ roept bij m
ij enige w

eerstand op. Ik 
associeer het m

et het w
oord ‘lot’, terw

ijl ik vind dat 
kinderm

ishandeling helem
aal niet m

ijn lot hoefde te 
zijn. Persoonlijk houd ik m

eer van het w
oord ‘overlever’. 

1DDU�PLMQ�JHYRHO�NORSW�GDW�EHWHU�µ

Kinderm
ishandeling is ook een heel ruim

e term
. 

+RH�GHÀQLsUHQ�MXOOLH�GDW"
M

eredith:�´9RRU�PLM�NZDP�GLH�WHUP�DDQYDQNHOLMN�
vooral heel ‘groots’ over. Ik heb net als M

elissa 
HHQ�JHWXLJHQLV�DIJHOHJG�ELM�KHW�9(&.�HQ�GH�DYRQG�
voordien dacht ik nog: ‘Is m

ijn verhaal eigenlijk 
w

el erg genoeg om
 ‘kinderm

ishandeling’ te w
orden 

genoem
d?’ O

p dat m
om

ent rolde m
ijn m

an m
et zijn 

ogen: ‘Als jouw
 verhaal niet erg genoeg is, w

at m
oet 

er dan in hem
elsnaam

 gebeuren?’ Toen heb ik ook w
el 

de klik gem
aakt. Kinderm

ishandeling heeft een heel 
eenvoudige betekenis: verkeerd handelen m

et kinderen. 
N

et als veel andere slachtoffers denk ik vooral in 
grijsw

aarden en verzette ik m
e lange tijd tegen het idee 

GDW�PLMQ�RXGHUV�¶PLVKDQGHODDUV·�ZDUHQ��=R·Q�]ZDUW�ZLW�
verhaal ligt niet in m

ijn natuur. M
aar stilaan is dat toch 

beginnen door te sijpelen. Erkennen dat je slachtoffer 
EHQW��KHHIW�HHQ�KHHO�EHODQJULMN�WKHUDSHXWLVFK�HIIHFW�µ�
M

elissa: ´+ppO�KHUNHQEDDU��ZDW�PLM�EHWUHIW��$OV�NLQG�
w

ilde ik vooral m
ijn gezin in stand houden. Ik w

ist 
dat w

anneer ik m
am

a zou vertellen over het m
isbruik, 

alles kapot zou gaan. W
at enorm

 bedreigend w
as, 

om
dat m

ijn gezin het fundam
ent van m

ijn identiteit 
w

as. N
atuurlijk voelde ik w

oede, m
aar ik probeerde die 

onder controle te krijgen door m
ijn ouders te begrijpen. 

Ik w
ist dat m

ijn vader op zijn beurt slachtoffer w
as van 

een gew
elddadige opvoeding en begreep dus w

aar het 
vandaan kw

am
. D

ie analyse, dat begrip is m
ijn redding 

JHZHHVW�µ

´(UNHQQHQ�GDW�MH�VODFKWRIIHU�
bent, heeft een heel belangrijk 
WKHUDSHXWLVFK�HIIHFWµ

«
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 Zou een lotgenotengroep iets voor jullie persoonlijk 
kunnen betekenen?
Inge: -́D�HQ�QHH��,N�GHQN�GDW�KHW�KHHO�ZDDUGHYRO�NDQ�
zijn om

 bij anderen herkenning en erkenning te vinden. 
M

aar som
s is het ook belastend. Ik heb nog af en toe 

contact m
et m

ensen die vroeger in dezelfde voorziening 
verbleven en grotendeels dezelfde schrijnende situaties 
KHEEHQ�PHHJHPDDNW��+HW�LV�ÀMQ�RP�GDDU�PHW�KHQ�RYHU�
te praten en hun verhaal te beluisteren. M

aar som
s 

w
il ik na een uur ineens w

egvluchten, om
dat het m

e 
DOOHPDDO�WH�YHHO�ZRUGW�µ
M

eredith:�´'DW�YLQG�LN�RSQLHXZ�KHHO�KHUNHQEDDU��=HOI�
ben ik hoogsensitief, w

aardoor ik snel overprikkeld raak 
op een bijeenkom

st m
et veel slachtoffers. H

un verhalen 
raken m

e persoonlijk, w
aardoor het em

otioneel zeer 
EHODVWHQG�NDQ�]LMQ��=HOI�YLQG�LN�PHHU�VWHXQ�LQ�ppQ�
RS�ppQ�KXOS��0

DDU�LHGHUHHQ�LV�QDWXXUOLMN�DQGHUV��(Q�
ik denk dat het voor veel andere slachtoffers w

él 
ontzettend deugd kan doen om

 in zo’n groep te voelen 
dat je niet alleen staat. Zelf heb ik bijvoorbeeld een 
heel destructieve periode m

eegem
aakt, net als een 

hechtingsproblem
atiek. Ik heb lang gedacht dat ik raar 

w
as, of m

oeilijk deed. M
aar als ik lotgenoten hoorde 

vertellen, besefte ik dat zij allem
aal m

et soortgelijke 
SUREOHPHQ�WH�PDNHQ�NUHJHQ��'DW�ZDV�HHQ�YHUDGHPLQJ�µ
M

elissa:�´2RN�LN�YRHO�QLHW�PHWHHQ�GH�QRRG�RP�]HOI�
in een lotgenotengroep te stappen, om

dat ik m
ijn 

traum
a’s al goed heb kunnen verw

erken. M
aar ik zou 

er w
el graag m

ee m
ijn schouders onder zetten, door 

bijvoorbeeld praatgroepen te begeleiden of bepaalde 
them

a’s of gesprekstechnieken aan te reiken. Ik ben 
zelf ook coach, dus ik denk dat ik vanuit die rol w

el 
EHWHNHQLV�]RX�NXQQHQ�ELHGHQ�µ

W
elke functie zou zo’n groep kunnen hebben binnen 

onze sam
enleving?

M
eredith:�´:H�KHEEHQ�QRRG�DDQ�HHQ�JH]DPHQOLMNH�

stem
 van volw

assenen die kinderm
ishandeling 

hebben overleefd. H
ilde Van M

ieghem
 heeft die stem

 
al voor een deel vertolkt. W

at zij deed, w
as heel 

krachtig. M
aar het m

oet nog verder gaan. H
et zou 

een soort lobbygroep kunnen w
orden die strijdt tegen 

NLQGHUPLVKDQGHOLQJ���WRW�LQ�GH�KRRJVWH�UHJLRQHQ�YDQ�
GH�SROLWLHN���HQ�GLH�DOOH�VODFKWRIIHUV�YHUWHJHQZRRUGLJW��
N

eem
 nu de coronacrisis: in de eerste m

aanden 
w

erd w
el gew

aarschuw
d voor een hoger risico op 

kinderm
ishandeling tijdens de lockdow

n, m
aar er w

erd 
JHHQ�FRQFUHWH�DFWLH�RQGHUQRPHQ��(HQ�JHPLVWH�NDQV�µ
M

elissa:�´:H�KHEEHQ�LQGHUGDDG�HHQ�VWHP�QRGLJ�GLH�
gehoord w

ordt door de politiek. Ze kan hulpverleners 
alerter m

aken, m
aar ook de brede sam

enleving 
sensibiliseren. En ze kan een hart onder de riem

 
zijn voor al diegenen die zich vandaag nog niet als 
slachtoffers zien, om

dat ze bijvoorbeeld te angstig of 
te loyaal zijn. Ik m

is echt de stem
 van het slachtoffer 

in het debat. N
eem

 nu de discussie rond auteur G
riet 

O
p de Beeck, toen zij naar buiten kw

am
 m

et haar 

“Ik heb lang gedacht dat ik raar 
w

as, of m
oeilijk deed. M

aar als ik 
lotgenoten hoorde vertellen, besefte 
ik dat zij allem

aal m
et soortgelijke 

problem
en te m

aken kregen”

verdrongen traum
a’s. In plaats van haar enorm

e m
oed 

te loven, w
erd er vooral getw

ijfeld of die traum
a’s nu 

echt w
aren of niet. Terw

ijl er zo’n grote nood is aan 
SUHYHQWLH��VHQVLELOLVHULQJ�HQ�KXOS�µ
Inge:�´,N�JHORRI�RRN�GDW�HHQ�ORWJHQRWHQJURHS�EHSDDOGH�
debatten en taboes zou kunnen doorbreken, op een 
constructieve m

anier. H
et m

ag geen zelfhulpgroep 
zijn, of toch niet enkel dat. H

et lijkt m
e een valkuil om

 
een groep te starten die zw

elgt in zelfm
edelijden. W

e 
m

oeten net benadrukken dat overlevers ook veel skills 
KHEEHQ��:H�]LMQ�PppU�GDQ�HQNHO�VODFKWRIIHUV�µ
 W

at geeft jullie kracht en energie? En hoe zou dat de 
lotgenotenw

erking kunnen bevorderen?
M

elissa:�´,N�YLQG�KHW�KHHO�EHODQJULMN�RP�GH�NUDFKWHQ�
van m

ensen te benoem
en. In elke sessie van de 

lotgenotengroep zou daar tijd voor m
oeten w

orden 
genom

en, als positieve afsluiter bijvoorbeeld. 
Slachtoffers van kinderm

ishandeling hebben bepaalde 
overlevingsm

echanism
en ontw

ikkeld. Ze staan daar 
niet altijd bij stil, m

aar dat zijn krachten die ze ook in 
andere levensdom

einen kunnen gebruiken. D
aarom

 
is het cruciaal om

 in zulke sessies niet alleen terug te 

blikken, m
aar ook vooruit te kijken: w

at w
il je in de 

WRHNRPVW�EHUHLNHQ"µ
M

eredith: ´3HUVRRQOLMN�NULMJ�LN�YHHO�HQHUJLH�YDQ�
positieve levensverhalen. Als ik nu luister naar het 
relaas van M

elissa en Inge, dan geeft m
ij dat ook kracht. 

+RH�]LM���QHW�DOV�YHOH�DQGHUH�VODFKWRIIHUV���RQGDQNV�]HHU�
m

oeilijke om
standigheden toch w

eerbaar en positief 
in het leven staan, m

et een gezonde vechtlust: dat is 
prachtig om

 te zien. In een lotgenotengroep kunnen 
zulke verhalen zorgen voor verbinding en trots, op 
MH]HOI�HQ�GH�DQGHUHQ�µ

W
at kan de sam

enleving leren van lotgenoten of 
ervaringsdeskundigen?
Inge:�´'DW�KHW�OHYHQVQRRG]DNHOLMN�LV�RP�VLJQDOHQ�
op te pikken en te luisteren als een slachtoffer van 
NLQGHUPLVKDQGHOLQJ�MH�LQ�YHUWURXZHQ�QHHPW�µ
M

elissa:�´+HW�LV�]R�EHODQJULMN�RP�KHW�WDERH�WH�
doorbreken. N

u duw
en w

e kinderm
ishandeling in 

HHQ�KRHNMH���YHU�YDQ�RQV�EHG���HQ�JDDQ�DDQ�RYHU�WRW�
de orde van de dag. H

et is belangrijk dat m
ensen 

handvaten krijgen: w
at kun je doen als je signalen van 

kinderm
ishandeling oppikt? Als m

ensen beseffen dat 
]H�GDQ�PyJHQ���]HOIV�PRHWHQ���LQJULMSHQ��]DO�HU�PHHU�
YHUWURXZHQ�RQWVWDDQ�µ
M

eredith:�´:H�KHEEHQ�QRRG�DDQ�HHQ�
gem

eenschappelijk kader. D
it lijkt m

e een belangrijke 
volgende stap voor onze m

aatschappij. Eerst w
erd 

SHGRÀOLH�LQ�GH�NHUN�EHVSUHHNEDDU��LHGHUHHQ�ZHHW�QX�GDW�
zoiets ontoelaatbaar is, en slachtoffers w

orden gehoord 
en geloofd. D

aarna w
as er #

M
eToo. N

iem
and aanvaardt 

nu nog dat een vrouw
 zom

aar betast w
ordt door een 

collega, of dat ze schunnige m
oppen te horen krijgt. 

N
u is het tijd dat ook het them

a kinderm
ishandeling 

die positie krijgt. Als lotgenotengroep kun je zoiets in 
bew

eging zetten en alle slachtoffers een stem
 geven. 

W
ie durft een ouder aan te spreken als die zijn kind 

een tik geeft in de superm
arkt? D

e m
eeste m

ensen 
kijken ongem

akkelijk w
eg, ze w

illen geen gênante 
situatie. M

aar als w
ij als m

aatschappij beslissen dat 
zulk gedrag absoluut niet door de beugel kan, als er dus 
een gem

eenschappelijk draagvlak ontstaat, dan zullen 
m

ensen w
él durven op te kom

en voor slachtoffers, 
ZDDUGRRU�GLH�]LFK�RRN�YHHO�VWHUNHU�]XOOHQ�YRHOHQ�µ

“Als er een gem
eenschappelijk 

draagvlak ontstaat, dan zullen 
m

ensen w
él durven op te kom

en 
voor slachtoffers”
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´/RWJHQRWHQ�NXQQHQ�HONDDU�VWLPXOHUHQ�
HQ�PHHQHPHQ�QDDU�KHUVWHOµ

Een lotgenotenw
erking kinderm

ishandeling 
zou een belangrijke aanvulling zijn op 
het bestaande  hulpverleningslandschap 
in Vlaanderen, zegt psychologe Jana 
Bonnet, die verbonden is aan het 
Vertrouw

enscentrum
 Kinderm

ishandeling 
O

ost-Vlaanderen en hulplijn 1712. “Een 
lotgenotengroep kan overlevers uit hun 
isolem

ent halen.”

naar een eerstelijnspsycholoog, uiteindelijk naar 
een traum

atherapeut). H
et stilzw

ijgen en isolem
ent 

GRRUEUHNHQ��GH�GUHPSHO�YDQ�VFKDDPWH��HQ�VFKXOGJHYRHO�
over stappen, dat is iets w

aarvoor zij al hun m
oed, 

m
eestal éénm

alig, bijeen zullen rapen. D
aarnaast 

is bepaalde hulp nog steeds vrij hoogdrem
pelig. 

N
eem

 nu traum
atherapie, iets w

at voor overlevers 
van kinderm

ishandeling heel zinvol kan zijn. D
at 

JHEHXUW�YDDN�LQ�HHQ�UHVLGHQWLsOH�VHWWLQJ�RI�KHW�LV�HUJ�
duur om

 een privé therapeut te bekostigen, w
aardoor 

overlevers op drem
pels botsen. D

aarom
 denk ik dat 

een lotgenotenw
erking een goede aanvulling zou 

kunnen zijn op het huidige landschap. M
eer nog: het 

is verw
onderlijk dat er pas nu, anno 2020, over w

ordt 
QDJHGDFKW�µ

O
p dit m

om
ent is er in Vlaanderen nog geen 

lotgenotenw
erking kinderm

ishandeling. Schiet het 
hulpverleningslandschap tekort?
Jana Bonnet:�´+HW�KXOSYHUOHQLQJVODQGVFKDS�RS�
zich schiet niet tekort in Vlaanderen. Er zijn heel 
ZDW�RSJHOHLGH�WUDXPD�SV\FKRORJHQ��SV\FKLDWHUV��
(psycho)therapeuten. Er zijn ook heel w

at initiatieven 
om

 de drem
pel van hulpvraag tot hulpverlener te 

verlagen en de burger w
egw

ijs te m
aken doorheen 

het hulpverleningslandschap. Toch is het niet altijd 
gem

akkelijk. Veel overlevers van kinderm
ishandeling 

voelen zich geïsoleerd en eenzaam
. D

oor hun 
ervaringen en de bestaande taboes denken ze dat ze 
er alleen voorstaan. En helaas zijn er ook overlevers 
die slechte herinneringen hebben aan hulpverlening, 
binnen jeugdhulp bijvoorbeeld. Als iem

and hen dan 
de hand reikt, voelt dat vaak bevreem

dend. D
e vele, 

voornam
elijk kortdurende, trajecten bieden daar 

geen antw
oord op. Voor hen is het belangrijk dat ze 

onm
iddellijk bij de juiste hulpverlener terechtkom

en. 
N

et bij hen is het zo belangrijk dat zij niet m
eerm

aals 
hun hulpvraag m

oeten form
uleren (bv. van huisarts 

W
at zou zo’n lotgenotenw

erking precies kunnen 
betekenen?
Bonnet: ´,N�GHQN�GDW�]H�YHHO�RYHUOHYHUV�XLW�KXQ�
isolem

ent zou kunnen halen. Zelf bem
an ik m

ee de 
hulplijn 1712, die plegers en slachtoffers w

egw
ijs 

probeert te m
aken in het hulpverleningslandschap. 

O
nlangs kreeg ik een vijftiger aan de lijn die vertelde 

dat hij in het verleden m
isbruikt w

as door zijn 
vader. H

ij nam
 dat traum

a m
ee doorheen zijn eigen 

relaties, doorheen het dagdagelijkse leven, m
aar pas 

m
et zijn huidige partner kon hij daarover praten. 

Sam
en hadden ze hulp gezocht en zo kw

am
en ze bij 

1712 terecht. H
ij getuigde over het isolem

ent en het 
JHYRHO�YDQ�HHQ]DDPKHLG��0

DDU�GLH�PDQ�ZDV���QHW�
DOV�KHHO�ZDW�DQGHUH�RYHUOHYHUV���WHOHXUJHVWHOG�GDW�LN�
hem

 vanuit 1712 zelf niet kon helpen, m
aar enkel 

kon doorverw
ijzen en inform

eren over de bestaande 
diensten. Ze botsen dus op de grenzen van 1712, net op 
het m

om
ent dat zij ervoor kiezen om

 te spreken. Als ze 
dan nog eens botsen op w

achtlijsten, dan sluit het terug 
deuren. M

ochten w
ij kunnen doorverw

ijzen naar een 
ORWJHQRWHQJURHS���PHW�HHQ�ZHEVLWH�PHW�PHHU�LQIRUPDWLH�

“Lotgenoten botsen op de grenzen 
van 1712, net op het m

om
ent dat 

zij de m
oed vinden om

 te spreken.” 

HQ�JURHSVELMHHQNRPVWHQ�ELMYRRUEHHOG���]RX�GDW�KHHO�
zinvol zijn. Zeker om

 het isolem
ent van overlevers te 

doorbreken en een kanaal te hebben w
aar zij direct 

terechtkunnen. Via die w
eg kunnen zij elkaar, in 

WZHHGH�LQVWDQWLH��PRWLYHUHQ�RP�GH�VWDS�QDDU��WUDXPD��
therapie te zetten, ondanks m

ogelijke eerdere negatieve 
HUYDULQJHQ�PHW��MHXJG�KXOSYHUOHQLQJ�ELMYRRUEHHOG�µ

Volgens de Am
erikaanse psychiater Judith H

erm
an 

kan herstel enkel gebeuren in verbinding m
et 

anderen. Klopt dat volgens u?
Bonnet:�´9HHO�RYHUOHYHUV�ZLOOHQ�HHQ�QRUPDDO�OHYHQ�
leiden, zonder dat hun verhaal over kinderm

ishandeling 
hen ‘anders’ m

aakt dan de m
ensen rondom

 zich. Toch 
YRHOHQ�]H�GLW�¶DQGHUV�]LMQ·�LQ�GH�NOHLQVWH��GDJGDJHOLMNVH�
dingen. D

aardoor gaan ze deze gevoelens vaak 
verdringen. D

at veroorzaakt een dagelijkse strijd m
et 

zichzelf en kan zelfs leiden tot zelfdestructief gedrag. 
Ze w

orstelen enorm
 m

et het aanvaarden van zichzelf, 
m

et dat verhaal dat deel uitm
aakt van hun verleden. 

Traum
a zal, onbew

ust, ongew
ild, invloed blijven 

uitoefenen op het dagelijkse leven. D
oor te vertellen 

over deze dagelijkse strijd en elkaar hierin te erkennen, 
tonen lotgenoten dat hun verleden deel m

ag uitm
aken 

van hun leven. M
eer nog: dat ze iets zinvols m

et dat 
verhaal kunnen doen. Ze kunnen elkaar stim

uleren en 
m

eenem
en naar herstel.

O
p dit m

om
ent pretenderen w

e als m
aatschappij te 

sterk dat alleen professionele hulpverleners kunnen 
helpen bij kinderm

ishandeling/vroegkinderlijk traum
a. 

«
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H
et ontbreken van een lotgenotenw

erking is daar 
eigenlijk het bew

ijs van. Veel overlevers hebben dat 
klassieke pad geprobeerd m

aar voelen zich op die 
m

anier niet geholpen. D
at leidt vaak tot een gevoel 

van reddeloosheid. Alsof het aan hénzelf ligt. Terw
ijl ik 

geloof dat er veel m
eer oplossingen zijn dan enkel de 

klassieke hulp: licham
elijke therapie, sport, theater…

 
M

aar ook lotgenotencontact. H
oe m

eer m
ogelijkheden 

en oplossingen je aanbiedt, hoe m
eer keuzevrijheid 

m
ensen krijgen. D

aardoor kunnen ze ook terug 
controle uitoefenen op hun eigen leven. N

et datgene 
ZDDUYDQ�]H�HUYDUHQ�GDW�KHW�KHQ�LV�DIJHQRPHQ�µ

W
elke sam

enw
erking zou er kunnen zijn 

tussen lotgenoten en de Vertrouw
enscentra 

Kinderm
ishandeling?

Bonnet:�´/RWJHQRWHQ�NXQQHQ�ZRUGHQ�RSJHOHLG�WRW�
ervaringsdeskundigen, w

aarna ze aan de slag kunnen 
bij de Vertrouw

enscentra Kinderm
ishandeling. O

nder 
lotgenoten versta ik zow

el overlevers als plegers van 
kinderm

ishandeling die eventueel ook een herstel 
binnen hun gezin hebben m

eegem
aakt. Zij zouden 

ELMYRRUEHHOG�HHQ�SV\FKR�HGXFDWLHYH�URO�NXQQHQ�
krijgen in trajecten m

et de ouders, m
aar ook in de 

gesprekken m
et kinderen en jongeren. Als w

ij een 
m

elding krijgen over kinderm
ishandeling, w

orden de 
ouders uitgenodigd om

 daarover te praten. M
eestal 

m
inim

aliseren zij hun daden, zeker in de eerste 
gesprekken. Een ouder kan zichzelf niet herkennen in 
het verhaal w

aarbij hun kind m
ishandeld w

ordt. Ze zijn 
vaak zélf slachtoffer gew

eest van kinderm
ishandeling 

en beginnen de huidige feiten te vergelijken m
et hun 

verleden. Als hulpverlener bots je dan op een m
uur: 

je vindt dat de ouder geen inzicht toont in het huidige 
probleem

 en dat ze het gew
eld niet erkennen, w

at 
problem

atisch is om
 te w

erken aan herstel. 
O

ok kinderen en jongeren kom
en bij ons vertellen 

“Een ervaringsdeskundige kan 
]LFK�EHWHU�LQOHYHQ�LQ�GH�·VSHFLÀHNH�
gezinsdynam

ieken die spelen in 
situaties van kinderm

ishandeling.”

over hun ervaring binnen het gezin. Som
s 

herkennen zij zichzelf ook niet als ‘m
ishandeld’. H

un 
thuisom

geving is hun norm
aliteit, hun klim

aat. Een 
ervaringsdeskundige kan zich beter inleven in de 
·VSHFLÀHNH�JH]LQVG\QDPLHNHQ�GLH�VSHOHQ�LQ�VLWXDWLHV�
van kinderm

ishandeling. H
ij spreekt ook dezelfde taal, 

in tegenstelling tot hulpverleners. H
oe goed de intentie 

en de opleiding van een hulpverlener ook is, hij zal 
nooit zo genuanceerd en gevoelsm

atig in verbinding 
kunnen treden m

et ouders, kinderen en jongeren dan 
een ervaringsdeskundige. D

ie laatste kan de kloof 
WXVVHQ�KXOSYHUOHQLQJ�HQ�GH�JH]LQQHQ�RYHUEUXJJHQ�µ

Zijn er ook m
ogelijke valkuilen?

Bonnet:�´7RFK�ZHO��+HW�LV�EHODQJULMN�GDW�GH�URO�YDQ�
ervaringsdeskundigen goed afgebakend w

ordt. H
et zijn 

m
ensen w

iens grenzen ooit helem
aal zijn overschreden 

en die w
einig controle of voorspelbaarheid hebben 

JHNHQG��$OV�GLHQVW�PRHW�MH�HHQ�RSGUDFKW�FUHsUHQ�
w

aarvoor de ervaringsdeskundige klaar is, m
et een 

duidelijk en voorspelbaar aanbod. D
at is ook zeer 

belangrijk voor de betrokken ouders: zij m
oeten w

eten 
dat ze altijd op de hulpverleners én de betrokken 
ervaringsdeskundigen kunnen rekenen. O

ok in het 
oog van de storm

 m
oeten zij beschikbaar blijven. 

Vertrouw
en, duidelijkheid, voorspelbaarheid en 

transparantie zijn cruciaal. Zeg w
at je doet en doe w

at 
je zegt: dat vind ik een belangrijke slagzin. 

Vanuit de Vertrouw
enscentra m

oet je ook duidelijk 
aan ouders uitleggen w

at een ervaringsdeskundige 
voor hen kan betekenen. Enkel als zij daar nood 
aan hebben, kun je een overlever uitnodigen om

 het 
gesprek bij te w

onen. Als je dat onaangekondigd zou 
doen, kan dat een verkeerde boodschap overbrengen. 
Som

m
ige ouders zijn er bijvoorbeeld niet klaar 

voor om
 toe te geven dat ze zelf overlevers zijn van 

kinderm
ishandeling. Bij deze doelgroep m

ag je zeker 
JHHQ�H[WUD�VFKDGH�EHURNNHQHQ�µ

of aanw
ezig zijn bij team

vergaderingen. D
at voelt 

veiliger dan m
eteen een traject begeleiden. O

p die 
m

anier kunnen ervaringsdeskundigen ook groeien in 
hun rol. M

aar op w
elk niveau een ervaringsdeskundige 

ook actief is: betrouw
baarheid, duidelijkheid en 

voorspelbaarheid blijven sleutelw
oorden. D

at kan ik 
QLHW�JHQRHJ�EHQDGUXNNHQ�µ

Kinderm
ishandeling is een heel ‘zw

aar’ w
oord, 

w
aardoor plegers vaak m

oeilijk hun daden kunnen 
erkennen. Zou een lotgenotenw

erking voor hen ook 
zinvol kunnen zijn?
Bonnet��´'DW�GHQN�LN�ZHO��,N�EHJHOHLG�QX�ELMYRRUEHHOG�
een tante die heeft gem

eld dat haar zus haar tw
ee 

dochters heeft laten m
isbruiken. Zij w

orstelt enorm
: 

ze m
ist haar zus, m

aar kan tegelijk niet aanvaarden 
dat zij tot zoiets in staat w

as. H
et is cruciaal dat w

e 
erkennen hoe vreselijk kinderm

ishandeling is, m
aar 

dat w
e ouders toch altijd blijven aanspreken op hun 

m
enselijkheid. W

e m
oeten hen de boodschap geven dat 

zij geen slechte m
ensen zijn, m

aar dat er w
el dingen 

gebeurd zijn die niet door de beugel kunnen. Alleen op 

Kunnen lotgenoten ook een bredere 
m

aatschappelijke rol vertolken?
Bonnet:�´=HNHU��=LM�VSUHNHQ�QX�HHQPDDO�HHQ�DQGHUH�
taal dan politici, beleidsm

akers en hulpverleners. 
H

erkenbare taal is zo belangrijk. Als overlevers en 
plegers zich in hun verhalen herkennen, kan dat 
al verandering tew

eegbrengen. In die zin kan een 
lotgenotenw

erking kinderm
ishandeling bespreekbaar 

m
aken, in al zijn facetten. Rond fysiek gew

eld bestaat 
al een m

aatschappelijke consensus dat het niet kan. 
M

aar ook em
otioneel gew

eld heeft een enorm
e im

pact. 
Als een kind dag in dag uit uitgescholden w

ordt, of 
opgesloten in zijn kam

er: w
ie zal dat kind dan helpen? 

D
at is sluim

erend gew
eld. H

et doet fysiek geen pijn, 
zoals een harde klap, m

aar het doet de zelfw
aarde van 

zo’n kind enorm
 afnem

en. En op lange term
ijn kan zo’n 

vorm
 van gew

eld dezelfde neurobiologische effecten 
hebben als fysieke kinderm

ishandeling. D
oor al die 

vorm
en van m

ishandeling bespreekbaar te m
aken, kan 

een m
aatschappelijk draagvlak ontstaan, w

aardoor veel 
m

eer overlevers de w
eg zullen vinden naar hulp en w

e 
KRSHOLMN�RRN�NLQGHUPLVKDQGHOLQJ�NXQQHQ�YRRUNRPHQ�µ

H
erkenbare taal is zo belangrijk. 

Als overlevers en plegers zich in 
hun verhalen herkennen, kan dat 
al verandering tew

eegbrengen.

die m
anier kun je tot echte hulp kom

en, naast sancties 
door justitie en politie.

Bij 1712 krijgen w
e som

s oproepen binnen van 
ouders die zelf aangeven dat het thuis niet m

eer gaat, 
door hun eigen gedrag. Ze vertellen bijvoorbeeld 
over partnergew

eld en de im
pact daarvan op hun 

kinderen. Voor die m
ensen zou een oudergroep 

zeker zinvol kunnen zijn. Als zij de verhalen horen 
van gezinnen w

aar herstel is gebeurd, kunnen ze tot 
probleem

erkenning kom
en en kunnen w

e hopelijk 
�YHUGHUH��NLQGHUPLVKDQGHOLQJ�YRRUNRPHQ�µ

Kunnen lotgenoten ook op andere m
anieren een 

rol spelen binnen de Vertrouw
enscentra?

Bonnet:�-́D��LN�GHQN�GDW�]H�RRN�HHQ�DGYLVHUHQGH�URO�
kunnen spelen voor hulpverleners, zonder dat ze zelf 
m

ee in de trajecten stappen. Ze zouden bijvoorbeeld 
een gesprek m

et ouders m
ee kunnen voorbereiden, 
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W
at is traum

a nu eigenlijk en 
hoe kan het behandeld w

orden? 
Chris D

e Baere is als psycholoog 
gespecialiseerd in traum

averw
erking. 

“M
ensen m

et een onverw
erkt traum

a 
hebben in de eerste plaats therapie 
nodig, m

aar een lotgenotenw
erking 

kan een w
aardevolle aanvulling zijn.”

+RH�]RX�X�KHW�ZRRUG�´WUDXP
Dµ�GHÀQLsUHQ"

Chris D
e Baere:�´:H�VSUHNHQ�YDQ�HHQ�WUDXPD�DOV�KHW�

gaat het om
 het ervaren van schokkende of em

otioneel 
zw

are gebeurtenissen die niet m
eer verw

erkt w
orden 

op een gew
one m

anier. Je kunt w
at er gebeurt niet 

plaatsen of vatten. Als m
ensen daarover getuigen, 

zeggen ze bijvoorbeeld dat ze ‘plots in een bubbel zaten 
en niets m

eer hoorden’, of ‘door de grond zakten en 
het gevoel hadden dat ze verdw

enen’. D
at zijn signalen 

van dissociatie: ze verliezen op dat m
om

ent het gew
one 

contact m
et zichzelf en de om

geving om
 te kunnen 

‘overleven’ en te blijven functioneren. D
it terw

ijl ze 
zich hier niet of ten dele van bew

ust zijn. H
et is een 

overlevingsm
echanism

e, w
ant ons lichaam

 en onze 
geest w

illen verder. D
aardoor kunnen bijvoorbeeld 

kinderen som
s erge dingen m

eem
aken en toch achteraf 

vrolijk blijven spelen op school. D
e om

geving ziet dan 
niets, m

aar dat w
il niet zeggen dat er niets gebeurd 

is. H
et kind heeft iets overleefd w

at het niet aankon, 
m

aar is zo slim
 om

 die gebeurtenis af te splitsen om
 

WH�NXQQHQ�GRRUJDDQ��'RRUGDW�]H�GLVVRFLsUHQ��NDQ�
een ander deel van henzelf blijven ontw

ikkelen en 
functioneren.

H
et kan ook gebeuren dat na traum

a herinneringen 
zich blijven opdringen.  D

ie kunnen dan gepaard 
gaan m

et angstw
ekkende beelden, nachtm

erries en 

herbelevingen. Velen hebben last van schrikreacties 
en gaan verschillende situaties die stress kunnen 
veroorzaken verm

ijden, m
et natuurlijk ook relationele 

gevolgen. W
e hebben het hier dan vaak over een 

¶SRVWWUDXPDWLVFKH�VWUHVV�VWRRUQLV·�RI�3766�

Traum
a is natuurlijk w

el een ruim
 begrip. W

e 
spreken van een enkelvoudig traum

a bij een ongeluk, 
een aanranding, een brand…

 Als klachten zoals 
ELMYRRUEHHOG�ÁDVKEDFNV�EOLMYHQ�DDQKRXGHQ��JDDQ�]H�
YRRU�LUUHsOH�DQJVW�HQ�DDQKRXGHQGH�VWUHVV�]RUJHQ��
w

aardoor paniekaanvallen, depressies, verlies aan 
zelfvertrouw

en of andere psychische problem
en kunnen 

ontstaan.

W
anneer iem

and herhaalde nare gebeurtenissen 
heeft m

eegem
aakt zoals veelvuldige pesterijen, 

herhaaldelijk seksueel m
isbruik of agressie, spreken w

e 
van m

eervoudig traum
a. W

at hierbij jam
m

er genoeg 
dikw

ijls onderschat w
ordt, is het extra traum

atisch 
effect van het steeds niet erkend of geloofd w

orden 
GRRU�GH�YRRU�GH�FOLsQW�EHODQJULMNH�ÀJXUHQ��:H�]LHQ�
dan vaak ook klachten zoals sterk aan zichzelf gaan 
tw

ijfelen, zichzelf niet de m
oeite w

aard vinden en een 
JURWH�VRPEHUKHLG��'H]H�FOLsQWHQ�YHUWRQHQ�RRN�HHQ�
sterk w

antrouw
en, zeker als ze ook nog eens m

isbruikt 
]LMQ�GRRU�YHUWURXZHQVÀJXUHQ��ZDDUELM�GH�OR\DOLWHLW�HHQ�
sterke rol speelt. 

Tenslotte bestaat er nog zoiets als ‘com
plex traum

a’: 
daarover spreken w

e w
anneer er daarnaast nog 

klachten in het functioneren zijn, op veel verschillende 
JHELHGHQ�HQ�OHYHQVGRPHLQHQ��&OLsQWHQ�]LMQ�GDQ�
m

eestal niet stabiel en tonen veel problem
en m

et 
HPRWLHUHJXODWLH�µ

W
at gebeurt er na een traum

a in de hersenen?
D

e Baere:�´%LM�HHQ�WUDXPDWLVFKH�JHEHXUWHQLV�WUHHGW�
het alarm

systeem
 van ons lichaam

 autom
atisch in 

w
erking om

dat er ‘gevaar’ ervaren w
ordt of je onder 

´(HQ�WUDXPD�LV�DOV�HHQ�VWUDQGEDO��KRH�GLHSHU�MH�KHP�
onder w

ater duw
t, hoe hoger hij ongecontroleerd 

RPKRRJ�VFKLHW�DOV�MH�HYHQ�GH�FRQWUROH�YHUOLHVWµ

druk kom
t te staan (stress). Er kom

en horm
onen 

vrij zoals adrenaline en cortisol. Adrenaline zorgt 
voor een verhoging van de hartslag en bloeddruk en 
HHQ�YHUVQHOOLQJ�YDQ�GH�DGHPKDOLQJ��&RUWLVRO�]RUJW�HU�
onder andere voor dat de suikerspiegel stijgt en er 
dus m

eer energie beschikbaar is voor hersenen en 
spieren. M

ensen hebben dan plots veel m
eer kracht, 

bijvoorbeeld. Er kan ook een tegenovergestelde 
UHDFWLH�RSWUHGHQ��ZDDUELM�HQGRUÀQH�HUYRRU�]RUJW�GDW�
je verdoofd raakt en passief w

ordt. D
eze activiteit 

van het stressresponssysteem
 staat ook bekend als de 

¶ÀJKW��ÁLJKW�RU�IUHH]H�UHVSRQVH·��GH�YHFKW���YOXFKW��RI�
bevriezingsreactie).

Tijdens traum
a zijn deze reacties vaak functioneel. M

aar 
als traum

a’s onvoldoende verw
erkt w

orden, blijft de 
herinnering m

et al zijn responsen geblokkeerd zitten. 
D

ie kunnen dan opnieuw
 geactiveerd w

orden na een 
trigger, m

aar dezelfde responsen zijn dan niet m
eer 

functioneel, m
aar destructief.

Alle em
oties w

orden opgeslagen in het lim
bisch 

systeem
 van onze hersenen, net als beelden, geuren en 

kleuren. D
aartegenover staat de ‘cortex’, w

aar onder 
m

eer het rationele denkverm
ogen en de taal w

orden 
geregeld. Een kind dat m

ishandeld w
ordt, kan daar op 

dat m
om

ent niet rationeel over nadenken of spreken, 
om

dat het de taal, inzicht en m
aturiteit nog niet heeft. 

H
et gaat bijvoorbeeld niet zien dat een ouder agressief 

reageert vanuit zijn eigen problem
atiek, m

aar de 
schuld op zich nem

en en niets durven te zeggen aan de 
buitenw

ereld.

Volw
assenen kunnen die herinneringen achteraf 

vaak w
él rationeel plaatsen, m

aar blijven overdreven 
em

otioneel reageren op incidenten in het heden 
doordat ze onbew

ust herinneringen aan het traum
a 

oproepen. N
et om

dat deze herinneringen, sam
en m

et al 
hun em

oties en fysiologische reacties, nog geblokkeerd 
en onverw

erkt opgeslagen zitten in het lim
bisch 

V\VWHHP�µ

Zijn dat zogenaam
de triggers?

D
e Baere: ´,QGHUGDDG��JHEHXUWHQLVVHQ�YDQ�EXLWHQDI�

die het potje dat iem
and jarenlang dicht probeerde 

te houden, plots openbreken. D
aarop volgt dan een 

tsunam
i van em

oties, een golf die je overspoelt. M
ensen 

voelen zich dan vaak zw
ak, om

dat ze dat deksel 
niet m

eer kunnen toehouden. M
aar eigenlijk is het 

som
s om

gekeerd: ze hebben lang alles onderdrukt of 
verdrongen en het is juist sterk dat ze de m

oed hebben 
om

 er iets m
ee te gaan doen. 

Zo’n trigger is vaak gekoppeld aan een gevoel van 
angst, schuld en schaam

te. Als je als kind duizenden 

“Kinderen kunnen som
s erge dingen 

m
eem

aken en toch achteraf vrolijk 
blijven spelen op school. De om

geving 
ziet dan niets, m

aar dat w
il niet 

zeggen dat er niets gebeurd is”

«
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keren hebt gehoord dat w
at je overkom

t je eigen fout is, 
dan ga je dit ook zo voelen. Als later bijvoorbeeld een 
collega je als volw

assene een opm
erking geeft over iets 

w
at je m

inder goed hebt gedaan, kun je je plots vreselijk 
slecht voelen. D

e stem
 vanbinnen zegt dan: ‘zie je w

el, 
je bent écht een dom

m
erik’ of ‘je schiet tekort’. Puur 

rationeel w
eet je dat je kalm

 m
oet reageren, m

aar toch 
kun je som

s extreem
 kw

aad of verdrietig w
orden, om

dat 
MH�RQEHZXVW�RRN�YDQXLW�GDW�WUDXPD�UHDJHHUW�µ
 Traum

a heeft dus vaak een im
pact op het volw

assen 
leven?
D

e Baere:�´'DW�YHUVFKLOW�HUJ�SHU�LQGLYLGX��0
DDU�

m
ensen die een traum

a hebben m
eegem

aakt, w
orden 

in hun latere leven vaak m
et triggers geconfronteerd, 

MD��'LH�DFWLYHUHQ�GDQ�RSQLHXZ�KHW�VWUHVV�V\VWHHP�PHW�
de typische acties die geactiveerd w

erden tijdens het 
WUDXPD�]RDOV�ÁLJKW��YOXFKWHQ���ÀJKW��YHFKWHQ��RI�IUHH]H�
(bevriezen). Som

m
ige m

ensen voelen ineens zoveel 
stress en spanning dat ze w

egvluchten: ze stappen 
letterlijk w

eg of vluchten in m
uziek, gam

es, drank of 
drugs. Zij houden som

s geen sociale contacten m
eer over, 

w
ant zodra het m

oeilijk w
ordt, zijn ze w

eg. U
iteindelijk 

geeft de om
geving hen ook op. Anderen vechten: ze 

w
orden agressief naar hun om

geving toe en kom
en vaak 

in de problem
en of belanden in een m

ilieu w
aar agressie 

norm
aal is. W

e zien ook agressie naar zichzelf keren. D
it 

laatste kan zich bijvoorbeeld uiten in autom
utilatie of 

zichzelf uitputten door extreem
 te sporten. En ten slotte 

zijn er m
ensen die ‘bevriezen’ als reactie om

 niets m
eer 

te m
oeten voelen. Bij kinderm

ishandeling en seksueel 
m

isbruik zien w
e dat vaak, om

dat vluchten of vechten 
dan m

eestal geen opties m
eer zijn.

Traum
a’s kunnen daarnaast ook een belangrijke im

pact 
hebben op relaties: de ene persoon zal aan alle w

ensen 
YDQ�]LMQ�SDUWQHU�ZLOOHQ�YROGRHQ���ZDW�XLWHUDDUG�QLHW�NDQ�
��WHUZLMO�GH�DQGHUH�HHQ�UHODWLH�]DO�EHJLQQHQ�PHW�LHPDQG�
die ook onveilig gehecht is. H

et is geen uitzondering 
dat relatieproblem

en m
ee veroorzaakt w

orden door 
destructieve interacties, als gevolg van getriggerde 
patronen uit het verleden. Als traum

a’s verw
erkt 

w
orden, veranderen die destructieve patronen m

ee. 
N

iet enkel relaties zelf zijn hier dus bij gebaat, m
aar ook 

de kinderen, om
dat intergenerationele overdracht van 

QHJDWLHYH�SDWURQHQ�YRRUNRPHQ�ZRUGW�µ

Kan traum
a behandeld w

orden?
D

e Baere:�-́D]HNHU��=HOI�ZHUN�LN�PHHVWDO�PHW�(0
'5��

Eye M
ovem

ent D
esensitization and Reprocessing, 

w
aarbij de traum

atische gebeurtenissen vanuit het 
langeterm

ijngeheugen w
eer voor de geest w

orden 
JHKDDOG��LQ�FRPELQDWLH�PHW�DÁHLGHQGH�VWLPXOL��+LHUELM�
gaan w

e uit van het ruim
ere Adaptive Inform

ation 
3URFHVVLQJ�PRGHO��$,3���'DW�YHUZLMVW�QDDU�GH�
aangeboren capaciteit van het brein om

 m
oeilijke 

levenservaringen te verw
erken en te kom

en tot een 
adaptieve oplossing, net zoals ons lichaam

 zichzelf kan 
herstellen na fysieke w

onden. D
oor psychisch traum

a 
raakt het norm

ale inform
atieverw

erkingssysteem
 van 

de hersenen geblokkeerd. M
et m

ethoden zoals EM
D

R 
kunnen herinneringen, die m

et alle aspecten van de 
traum

atische beleving op zintuigelijk, licham
elijk, 

em
otioneel of cognitief vlak opgeslagen zitten in 

dysfunctionele geheugennetw
erken, alsnog w

orden 
verw

erkt en op een bew
ust niveau toegankelijk w

orden. 
H

et doel is niet dat de herinneringen verdw
ijnen, m

aar 
dat ze hun em

otionele lading verliezen.

O
m

 het w
at m

inder com
plex te m

aken, gebruik ik vaak 
de m

etafoor van de strandbal. Een traum
a is als een 

strandbal die je zo diep m
ogelijk onder w

ater duw
t, 

zodat je hem
 niet m

eer voelt, ziet of ruikt. Som
s lukt 

dat goed. M
aar op een bepaald m

om
ent kom

t die 
trigger, raak je w

at afgeleid of heb je bijvoorbeeld veel 
WH�YHHO�ZHUN���ZDDUGRRU�MH�DUPHQ�ZDW�PRH�ZRUGHQ��(Q�
¶ÁRHS·��LQHHQV�VSULQJW�GLH�EDO�XLW�KHW�ZDWHU��+RH�GLHSHU�
hij onder w

ater zat, hoe hoger hij ongecontroleerd 
om

hoogschiet. In therapie houden w
e die bal sam

en 
onder w

ater en laten w
e hem

 zachtjes naar boven 

“Tijdens therapie w
assen w

e de 
herinneringen niet w

eg m
et een 

m
agisch trucje, m

aar w
e nem

en 
de em

otionele lading w
eg”

NRPHQ��]RQGHU�DQJVWLJ�WH�PRHWHQ�]LMQ��7RW�GH�FOLsQW�
m

erkt: ‘ik ben er klaar voor om
 eens naar de gehele bal te 

kijken’. O
ok dat doen w

e sam
en, voorzichtig en stap voor 

stap. Tot de bal helem
aal boven w

ater ligt en w
e hem

 
langs alle kanten kunnen bekijken, zonder overspoeld 
te w

orden door allerlei nare em
oties en fysiologische 

gew
aarw

ordingen zoals voorheen. U
iteindelijk kunnen 

ze de bal loslaten, w
aarop die m

et de golven m
ee uit het 

zicht verdw
ijnt. Ze w

eten nog steeds w
at er gebeurd is, 

w
e w

assen de herinneringen niet w
eg m

et een m
agisch 

WUXFMH��PDDU�ZH�QHPHQ�GH�HPRWLRQHOH�ODGLQJ�ZHJ�µ�

,V�KHW�QLHW�WH�KHIWLJ�YRRU�FOLsQWHQ�RP
�KXQ�WUDXP

D�WH�
m

oeten ‘herbeleven’?
D

e Baere:�´+HW�LV�DEVROXXW�QLHW�GH�EHGRHOLQJ�GDW�
WKHUDSLH�]R�RYHUZHOGLJHQG�LV�GDW�GH�FOLsQW�RSQLHXZ�
JDDW�KHUEHOHYHQ�RI�GLVVRFLsUHQ��:H�JDDQ�HU�QLHW��]RDOV�
tijdens het traum

a gebeurde, m
et tw

ee voeten opnieuw
 

instaan. In therapie gaan w
e m

aar m
et één been terug in 

het traum
a. M

et het andere been blijven w
e voldoende 

veilig staan in het heden. W
e noem

en dit de dual 
aw

areness. Eerst w
ordt aandacht besteed aan de nodige 

VWDELOLVDWLH��DOYRUHQV�GH�FOLsQW�RS�HHQ�YHLOLJH�PDQLHU�PHW�
het traum

a te confronteren, om
 het later te integreren. 

In de stabilisatiefase is het ook belangrijk om
 aandacht 

WH�VFKHQNHQ�DDQ�KHW�HQHUJLHSHLO�YDQ�GH�FOLsQW��7KHUDSLH�LV�
ZHUNHQ�HQ�YUDDJW�HQHUJLH�µ

Kan een lotgenotengroep helpen?
D

e Baere:�´,N�GHQN�GDW�KHW�ZHO�HHQ�JRHGH�DDQYXOOLQJ�
kan zijn op de bestaande hulpverlening. H

et is voor veel 
FOLsQWHQ�VRPV�KHHO�PRHLOLMN�RP�HHQ�QHWZHUN�RS�WH�ERXZHQ�
van m

ensen m
et w

ie ze over hun traum
a kunnen praten. 

N
ochtans kan het gevoel ‘gedragen’ te zijn door elkaar 

heel w
aardevol zijn. Steun ervaren kan ook een positieve 

invloed hebben op de individuele therapie. W
eten dat je 

tussen tw
ee therapiesessies naar iem

and kunt bellen, of 
ergens heen kunt w

aar je elkaar begrijpt en erkent, lijkt 
m

e heel belangrijk. Veel m
ensen krijgen extra problem

en, 
om

dat hun oude traum
a’s niet erkend w

orden door hun 
naaste om

geving. D
an hoor je reacties als: ‘H

et is al zo 
lang geleden, het m

ag nu eens gedaan zijn’ of ‘je hebt 
toch alles nu om

 gelukkig te zijn, velen hebben het veel 
m

oeilijker door ziekte…
’ Terw

ijl het zo belangrijk is om
 te 

w
eten dat je gevoelens norm

aal zijn en dat je zeker niet 

alleen staat. H
et zijn ‘norm

ale reacties’ op ‘abnorm
ale 

gebeurtenissen’ ook al zijn w
e vele jaren verder.

=HNHU�ZDQQHHU�FOLsQWHQ�YROGRHQGH�VWDELHO�]LMQ�RI�WLMGHQV�
de integratiefase kan het zinvol zijn om

 m
et lotgenoten 

te praten over hoe je bijvoorbeeld m
et triggers kunt 

leren om
gaan of hoe je traum

a op een zinvolle m
anier 

kunt integreren in het hier en nu. D
it doet m

e denken 
DDQ�GH�TXRWH�YDQ�/HRQDUG�&RKHQ��¶7KHUH·V�D�FUDFN�LQ�
everything, that’s how

 the light gets in’. D
ie positieve, 

hoopvolle boodschap lijkt m
e heel belangrijk. D

e 
herinnering aan het verleden blijft, m

aar je hoeft het 
traum

a niet heel je leven als een last m
ee te dragen. 

Toch zie ik ook een grote valkuil. H
et kan zijn dat 

lotgenoten elkaar zelf ‘triggeren’, zodat ze zich nadien 
nog beroerder voelen. D

aarom
 is het zeer belangrijk dat 

er bij de lotgenotengroep ook begeleiders aanw
ezig zijn 

GLH�GDDU�FRQVWUXFWLHI�PHH�NXQQHQ�RPJDDQ��µ

M
oet er ook m

aatschappelijk m
eer aandacht zijn 

voor traum
a? 

D
e Baere:�´,N�YUHHV�LQGHUGDDG�GDW�HU�RS�GLW�PRPHQW�

te w
einig begrip is rond traum

a en de gevolgen ervan. 
'H�NHQQLV�LV�HU�ZHO���ELM�YHOH�ZHWHQVFKDSSHUV�HQ�
KXOSYHUOHQHUV���PDDU�HU�LV�WH�ZHLQLJ�PDDWVFKDSSHOLMN�
draagvlak. Als je naar de dokter of de tandarts 
m

oet, w
ordt dat grotendeels terugbetaald door het 

ziekenfonds. Iem
and die psychologisch lijdt, krijgt 

YHHO�PLQGHU�HUNHQQLQJ���]RZHO�ÀQDQFLHHO��HHQ�KHHO�
kleine terugbetaling) als m

entaal. M
ensen m

et een 
enkelvoudig traum

a kunnen m
et een beperkt aantal 

sessies geholpen zijn. Langdurige behandelingen, die 
bijvoorbeeld nodig zijn bij com

plex traum
a, w

orden 
om

w
ille van de beperkte terugbetaling heel duur.

Ten slotte zitten w
e in deze sector ook m

et w
achtlijsten, 

door een gebrek aan psychologen die m
et traum

a 
w

erken. O
ok hierin investeren is noodzakelijk. Als 

ik via het nieuw
s hoor over aanslagen of toenem

end 
huiselijk gew

eld in coronatijd, heb ik het gevoel dat ik 
als psycholoog m

et de kraan open sta te dw
eilen. Er is 

gelukkig w
el een evolutie aan de gang, m

aar die gaat 
veel te langzaam

. N
ochtans ben ik ervan overtuigd dat 

m
eer investeringen in psychische zorg ons op term

ijn 
zéér veel leed en geld zou besparen, w

at de kw
aliteit 

YDQ�KHW�VDPHQOHYHQ�DOOHHQ�PDDU�WHQ�JRHGH�NRPW�µ
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H
oe zijn jullie bij een lotgenotengroep 

terechtgekom
en? 

Annem
ie H

em
elaers:�´,Q������LV�PLMQ�GRFKWHU�.ULVWHO�

verongelukt in een verkeersongeval. N
a de eerste 

schok dacht ik dat ik gek w
erd, dat ik rijp w

as voor een 
psychiater. N

a een jaar heb ik voor het eerst contact 
gezocht m

et vzw
 O

uders van Verongelukte Kinderen. Ik 
kreeg daar iem

and aan de lijn die luisterde naar m
ijn 

verhaal en w
e hebben heel lang gepraat. Eindelijk had 

ik het gevoel dat ik erkenning kreeg. D
at ik niet gek 

w
as, m

aar overm
and door verdriet. D

ie persoon aan 
de telefoon gaf m

e het gevoel dat ik m
ócht w

enen en 
schreeuw

en. D
at het norm

áál w
as dat ik dagen aan 

een stuk kapotging van verdriet. N
a dat eerste gesprek 

begon ik naar de praatgroepen te gaan en die hebben 
m

e enorm
 geholpen. Sam

en w
enen, je verhaal kunnen 

doen, luisteren naar hoe anderen het aanpakken…
 D

at 
LV�DOOHPDDO�HQRUP�ZDDUGHYRO�µ

Fernand en Rony, jullie hebben zelf een 
lotgenotengroep opgericht. H

oe is dat gegaan? 
Fernand Fonteyne:�´%LM�RQV�LV�KHW�HHQ�EHHWMH�DQGHUV�
gelopen. Rony en ik zijn allebei geconfronteerd m

et 
prostaatkanker en w

e w
erden behandeld in hetzelfde 

ziekenhuis. W
e raakten bevriend, sam

en m
et nog w

at 
DQGHUH�SDWLsQWHQ��(Q�GH�KRRIGYHUSOHHJNXQGLJH�LQ�KHW�
ziekenhuis vroeg ons of w

e geen lotgenotengroep w
ilde 

opstarten. W
e hebben daar lang en goed over nagedacht, 

m
aar uiteindelijk hebben w

e toch de stap gezet. M
et ons 

groepje van vijf m
aken w

e nu nog steeds de Raad van 
%HVWXXU�XLW��,N�EHQ�GH�YRRU]LWWHU��5RQ\�GH�VHFUHWDULV�µ�
Rony D

e G
rande:�´:

LM�RUJDQLVHUHQ�]HV�NHHU�SHU�MDDU�
een ‘prostaathalfrond’ voor onze leden. D

an nodigen 
w

e een arts, verpleegkundige of andere expert uit die 
URQG�HHQ�VSHFLÀHN�WKHPD�NRPW�SUDWHQ��'H�OHGHQ�]LWWHQ�
SHU�DFKW�DDQ�WDIHO�HQ�WLMGHQV�KHW�NRIÀHPRPHQW�NRPHQ�
de gesprekken vanzelf op gang. D

áárvoor kom
en de 

m
ensen: om

 hun verhaal te doen, om
 tips van anderen 

te horen, om
 herkenning te vinden. O

p onze eerste 
bijeenkom

st, zeven jaar geleden, w
aren m

isschien 
veertig aanw

ezigen. N
u zijn er telkens zeker honderd à 

tw
eehonderd geïnteresseerden. In totaal verenigen w

e 
PDDU�OLHIVW�����ORWJHQRWHQ��WZHH�GHUGH�]LMQ�SDWLsQWHQ��
één derde partners. O

ok voor hen is het zeer belangrijk 
RP�KHUNHQQLQJ�WH�YLQGHQ��.DQNHU�KHE�MH�PHW�]·Q�WZHHsQ��
RRN�MH�SDUWQHU�OLMGW�HURQGHU�µ�
 Annem

ie, jij bent intussen voorzitter van vzw
 O

uders 
van Verongelukte Kinderen. H

oe is dat gegroeid? 
H

em
elaers: ´+HHO�JHOHLGHOLMN��2PGDW�LN�]RYHHO�

troost haalde uit het contact m
et lotgenoten en de 

praatgroepen, ben ik m
e steeds m

eer gaan inzetten voor 
de organisatie. Zo begon ik ook getuigenissen te geven 
LQ�PLGGHOEDUH�VFKROHQ��YRRUDO�ELM�����WRW����MDULJHQ��
‘Jongens en m

eisjes, stap alstublieft niet in de auto als 
je hebt gedronken of drugs hebt genom

en.’ Ik doe heel 
eerlijk m

ijn verhaal en dat lijkt w
el indruk te m

aken. 

´9DQ�RQ]H�YHUHQLJLQJ�ZLO�QLHPDQG�OLG�]LMQ��0
DDU�WRFK�

NXQQHQ�ZH�]RYHHO�EHWHNHQHQµ�

H
oe kom

t iem
and bij een lotgenotengroep 

terecht? En w
aarom

 is contact m
et 

lotgenoten zo belangrijk? W
ij spraken 

m
et drie m

ensen die zich al jaren 
engageren voor zulke groepen. Fernand 
Fonteyne en Rony D

e G
rande richtten 

sam
en m

et enkele bevriende patiënten 
vzw

 Think Blue Vlaanderen op, een 
lotgenotengroep voor w

ie geconfronteerd 
w

ordt m
et prostaatkanker. En Annem

ie 
H

em
elaers is voorzitter van vzw

 O
uders 

van Verongelukte Kinderen.

Som
s krijg ik nadien zelfs een m

ailtje van een ouder: 
‘Je getuigenis w

as fantastisch. Sindsdien draagt onze 
]RRQ�DOWLMG�HHQ�KHOP�DOV�KLM�JDDW�ÀHWVHQ��RPGDW�KLM�
zo door je verhaal is geraakt.’ Zoiets geeft uiteraard 
heel veel steun. Als ik kan voorkom

en dat één ander 
kind verongelukt, is m

ijn m
issie geslaagd. M

aar ik 
w

il natuurlijk vooral andere ouders van verongelukte 
kinderen een hart onder de riem

 steken. N
a enkele 

jaren w
erd ik lid van de Raad van Bestuur, en zo 

XLWHLQGHOLMN�YRRU]LWWHU��'DW�LV�KHHO�UXVWLJ�JHJURHLG�µ�

Jullie zijn allem
aal al jaren actief. W

aarom
 blijft dit 

zo belangrijk voor jullie?  
D

e G
rande:�´(LJHQOLMN�KHE�LN�HU�PDDU�WZHH�ZRRUGHQ�

voor: dankbaarheid en respect. D
e reacties die w

ij van 
onze leden krijgen zijn fantastisch. Ze kijken er telkens 
naar uit om

 naar de bijeenkom
sten te kom

en, om
 elkaar 

eens op de schouder te kloppen en die herkenning te 
YRHOHQ�µ�
Fonteyne:�-́D��GH�ORWJHQRWHQ�DSSUHFLsUHQ�HFKW�HQRUP�
w

at w
e allem

aal doen. W
ij zijn allem

aal vrijw
illigers, 

m
aar w

e voelen veel m
otivatie om

 verder te gaan. En de 
RQGHUOLQJH�YULHQGVFKDS�LV�RRN�KHHO�JURRW�µ�
H

em
elaers:�´,N�EOLMI�GLW�GRHQ�YRRU�PLMQ�NLQG��(Q�

om
dat ik w

il voorkom
en dat anderen hetzelfde lot 

m
oeten ondergaan als w

ij. Toen w
ij onze dochter 

verloren, bleven w
e als slachtoffers in de kou staan. N

u 
w

orden m
ensen gelukkig al veel beter opgevangen en 

gekoesterd. Ik vind het heel belangrijk om
 aan ouders te 

kunnen m
eegeven dat er ooit w

eer zon achter de w
olken 

verschijnt. H
et verdriet blijft im

m
ens, m

aar na jaren 
kun je som

s toch w
eer geluk halen uit kleine dingen. Af 

en toe zie ik m
ensen na tien jaar terug en dan vertellen 

ze m
e dat die zin hen altijd is bijgebleven. En dat ze 

zelf w
eer delen van hun oude leven hebben opgepikt. 

Eigenlijk ben ik voorzitster van een vereniging w
aarvan 

niem
and lid w

il zijn. M
aar toch ben ik ervan overtuigd 

“H
oe em

pathisch vrienden of fam
ilie ook 

zijn, als niet-lotgenoten begrijpen zij niet 
hoe diep het verdriet snijdt” 

«
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dat w
e heel veel kunnen betekenen voor andere ouders. 

W
e hebben bijvoorbeeld een virtuele sterrenhem

el 
gem

aakt, m
et een ster voor elk verongelukt kind. 

O
uders, broers of zussen kunnen daar berichtjes 

achterlaten die niem
and anders kan lezen. Voor een 

buitenstaander lijkt dat m
isschien vreem

d, m
aar voor 

ZLH�]LMQ�NLQG�YHUORRU��EHWHNHQW�KHW�RQW]HWWHQG�YHHO�µ�
W

at is volgens jullie de grootste m
eerw

aarde van 
lotgenotencontact?  
H

em
elaers:�´+RH�HPSDWKLVFK�YULHQGHQ�RI�IDPLOLH�RRN�

]LMQ��DOV�QLHW�ORWJHQRWHQ�EHJULMSHQ�]LM�QLHW�KRH�GLHS�KHW�
verdriet snijdt. Alleen m

ensen die hetzelfde hebben 
PHHJHPDDNW��NXQQHQ�RQV�YROOHGLJ�EHJULMSHQ�µ��
Fonteyne:�´:

LM�]LWWHQ�QDWXXUOLMN�LQ�HHQ�KHHO�DQGHUH�
VLWXDWLH��PDDU�RRN�YRRU�SDWLsQWHQ�YDQ�SURVWDDWNDQNHU�LV�
die herkenning cruciaal. W

e zitten allem
aal in hetzelfde 

schuitje en w
e kunnen heel openlijk m

et elkaar praten. 
En bij ons spelen ook de partners een bijzondere rol, zij 
houden zelfs extra vergaderingen onderling. Leven m

et 
HHQ�SURVWDDWNDQNHUSDWLsQW�LV�RRN�YRRU�KHQ�HHQ�JURWH�
aanpassing, dus het is belangrijk dat zij bij elkaar hun ei 
NZLMW�NXQQHQ�µ�

Kunnen artsen of psychologen die rol niet 
w

aarm
aken? 

Fonteyne:�´+HODDV�KHEEHQ�ZLM�DOOHPDDO�DO�RQGHUYRQGHQ�
GDW�]RUJYHUOHQHUV�HQ�DUWVHQ���]HOIV�KXLVDUWVHQ���ELWWHU�
w

einig w
eten over de prostaat. Ze zouden veel beter 

JHwQIRUPHHUG�PRHWHQ�]LMQ�µ�
D

e G
rande:�´=H�KHEEHQ�HU�RRN�WH�ZHLQLJ�WLMG�YRRU��(HQ�

consultatie bij de dokter m
oet altijd erg snel gaan, voor 

GLHSJDDQGH�JHVSUHNNHQ�LV�JHHQ�WLMG�µ�
Fonteyne:�´:

LM�NHQQHQ�LQWXVVHQ�ZHO�YHHO�RYHU�
prostaatkanker, m

aar het is uiteraard belangrijk dat w
ij 

als lotgenoten geen ‘doktertje spelen’. W
ij luisteren naar 

de bezorgdheden van andere lotgenoten en w
e nodigen 

artsen en experts uit om
 voordrachten te geven. Zij 

kunnen alle vragen beantw
oorden en m

edisch advies 
JHYHQ�µ�
H

em
elaers:�´=HOI�EHQ�LN�RRLW�ELM�HHQ�SV\FKRORRJ�

gew
eest die m

e letterlijk zei: ‘Ik kan jou niet helpen. 
D

it verdriet is gew
oonw

eg te groot.’ D
e setting is ook 

helem
aal anders. Bij een psycholoog zit je op tw

ee 
verschillende stoelen, m

et de nodige afstand ertussen. 
,Q�HHQ�ORWJHQRWHQJURHS�]LW�MH���OHWWHUOLMN�HQ�ÀJXXUOLMN�
��QDDVW�HONDDU��RS�GH]HOIGH�KRRJWH��$O�LV�HU�ELM�GH�
praatgroepen w

el altijd een rouw
therapeut aanw

ezig, 
om

dat die toch extra ondersteuning kan bieden. D
at 

YLQG�LN�ZHO�KHHO�EHODQJULMN�µ�
Fonteyne:�´'DW�NORSW��:

LM�KHEEHQ�HHQ�VHNVXRORJH�RQGHU�
GH�DUP�JHQRPHQ��3URVWDDWNDQNHUSDWLsQWHQ�NDPSHQ�
vaak m

et seksuele problem
en, im

potentie bijvoorbeeld. 
D

an is het belangrijk om
 daarover openlijk te kunnen 

praten én professionele hulp te krijgen.’ 

H
ebben jullie ook al m

oeilijke m
om

enten 
m

eegem
aakt in de lotgenotengroep? 

Fonteyne:�´9DQ]HOIVSUHNHQG�ZRUGHQ�ZH�JHFRQIURQWHHUG�
m

et lotgenoten die het zeer m
oeilijk hebben. Bij 

prostaatkanker zijn de tw
ee voornaam

ste com
plicaties 

incontinentie en im
potentie. Zoiets w

eegt uiteraard 

“Bij een psycholoog zit je op tw
ee 

verschillende stoelen, m
et de nodige 

afstand ertussen. In een lotgenotengroep 
]LW�MH���OHWWHUOLMN�HQ�ÀJXXUOLMN���QDDVW�
elkaar, op dezelfde hoogte” 

enorm
 op je leven en je relatie. Som

m
ige koppels gaan 

jam
m

er genoeg uit elkaar om
dat het niet houdbaar is. 

Als lotgenoten daarover praten, zijn dat heel em
otionele 

gesprekken. M
aar w

ij proberen hen dan w
eer m

oed in 
WH�VSUHNHQ�µ�
D

e G
rande:�´(Q�JH]LHQ�SURVWDDWNDQNHU�PHHVWDO�RS�

gevorderde leeftijd toeslaat, w
orden w

ij helaas ook 
regelm

atig m
et overlijdens geconfronteerd. Elk jaar 

sterven er w
el een paar lotgenoten. D

aar m
oet je m

ee 
OHUHQ�RPJDDQ��KHODDV�µ�
H

em
elaers:�´%LM�RQV�]LMQ�HU�RRN�YDDN�PRHLOLMNH��

em
otionele m

om
enten. En je w

ordt natuurlijk altijd 
opnieuw

 m
et je eigen verdriet geconfronteerd. M

aar 
dat w

il ik erbij nem
en. Ik doe dit om

 de sam
enleving 

beter te m
aken, in naam

 van m
ijn kind. Al is het 

zeer belangrijk dat ikzelf en alle andere vrijw
illigers 

een uitlaatklep hebben. W
ij kunnen allem

aal terecht 
bij de rouw

therapeuten die ook onze praatgroepen 
begeleiden. H

un rol is echt cruciaal. In een praatgroep 
zijn er som

s ook m
ensen die vooral hun eigen verhaal 

w
illen doen, m

aar te w
einig luisteren naar anderen. 

D
an heb je de ervaring van een therapeut nodig om

 zo’n 
JHVSUHN�ZHHU�LQ�MXLVWH�EDQHQ�WH�OHLGHQ�µ�
 H

oe ervaren jullie de coronacrisis, als 
lotgenotenw

erking? 
H

em
elaers:�´9RRU�YHHO�YDQ�RQ]H�OHGHQ�ZDV�HQ�LV�GLW�HHQ�

zeer m
oeilijke periode, zeker tijdens de lockdow

n. Voor 
som

m
igen voelde het alsof ze teruggew

orpen w
erden 

naar de eerste periode na het ongeluk. D
an zit je ook 

in een soort isolatie, om
dat am

per iem
and m

et je durft 
te praten. O

nze fysieke praatgroepen konden tijdens de 
coronacrisis uiteraard niet doorgaan. W

e hebben dan 
digitale praatgroepen georganiseerd, m

et zes m
ensen 

en een therapeut. D
aar w

as veel interesse voor, m
aar 

het w
as toch niet hetzelfde. Sam

en praten, w
enen en 

lachen en elkaar eens goed knuffelen: dat is essentieel. 
En dat m

oesten w
e enorm

 m
issen. Sam

en m
et tw

ee 

andere vrijw
illigers heb ik 700 enveloppes gevuld m

et 
]DDGMHV�YDQ�YHUJHHW�PH�QLHWMHV�HQ�GLH�YHUVWXXUG�QDDU�
alle leden. H

et is enorm
 belangrijk dat zij w

eten dat ze 
niet vergeten w

orden. Ik stuur trouw
ens ook altijd een 

kaartje naar ouders op de sterfdatum
 van hun kind. D

an 
krijg ik heel vaak ontroerde reacties terug: je bent onze 
]RRQ�RI�GRFKWHU�QLHW�YHUJHWHQ�µ�
Vinden lotgenoten m

akkelijk de w
eg naar jullie? 

D
e G

rande:�´(U�OLJJHQ�Á\HUV�ELM�KHHO�ZDW�]LHNHQKXL]HQ�
HQ�SDWLsQWHQ�NULMJHQ�GLH�YDDN�ELM�RSQDPH��DO�ZRUGW�GDW�
ook som

s vergeten. M
aar w

ij hebben intussen een vrij 
stevig netw

erk. Al is het jam
m

er dat w
e vooral m

ensen 
XLW�2RVW��HQ�:HVW�9ODDQGHUHQ�EHUHLNHQ��(LJHQOLMN�
richten w

e ons op heel Vlaanderen, m
aar om

dat onze 
DFWLYLWHLWHQ�LQ�:HVW�9ODDQGHUHQ�GRRUJDDQ��LV�KHW�YRRU�
m

ensen uit andere provincies som
s te ver, zeker gezien 

GH�JHYRUGHUGH�OHHIWLMG�YDQ�YHHO�SDWLsQWHQ�µ�
H

em
elaers:�´:

LM�PHUNHQ�KHODDV�GDW�RXGHUV�YDQ�
verongelukte kinderen ons m

eestal zelf m
oeten zoeken, 

via het internet. W
e hebben bij de politie al gevraagd 

of ze m
eteen ons kaartje kunnen geven aan ouders 

die m
et zo’n verlies w

orden geconfronteerd, m
aar 

voorlopig w
illen ze daar niet op ingaan. Pas op, er zijn 

m
ensen bij politie of justitie die onze lotgenotengroep 

w
él verm

elden, m
aar helaas is dat een kw

estie van 
goodw

ill, het gebeurt niet system
atisch. D

at zou 
nochtans m

ijn opperste w
ens zijn. Als je je kind verliest 

in een ongeluk, ben je com
pleet verdw

aasd. D
an zélf op 

]RHN�PRHWHQ�JDDQ�QDDU�KXOS��]RX�HLJHQOLMN�QLHW�PRJHQ�µ�

W
elk advies hebben jullie voor iem

and die m
et een 

lotgenotengroep w
il starten? 

Fonteyne:�´%HJLQ�UXVWLJ�DDQ��PHW�GH�YRHWMHV�RS�GH�
grond. En pak het zo professioneel m

ogelijk aan: doe 
bijvoorbeeld geen beloftes die je niet kunt w

aarm
aken. 

O
ok m

enselijke taal vind ik heel belangrijk: je hebt te 
m

aken m
et lotgenoten die het m

oeilijk hebben, dus 
duidelijk en helder com

m
uniceren is de boodschap. 

«
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D
aarnaast zou ik aanraden om

 je goed te om
ringen m

et 
m

ensen die vertrouw
d zijn m

et het them
a. D

it kun je niet 
DOOHHQ�DDQ�µ�
H

em
elaers:�´'DW�YLQG�LN�RRN�]HHU�EHODQJULMN��2Q]H�5DDG�

van Bestuur bestaat uit lotgenoten, plus een aantal externe 
OHGHQ��+HLGL�'H�3DXZ�YDQ�&KLOG�)RFXV�ELMYRRUEHHOG��HQ�HHQ�
DGYRFDDW��+HW�DGYLHV�YDQ�EHWURNNHQ�QLHW�ORWJHQRWHQ�NDQ�KHHO�
w

aardevol zijn, om
dat zij alles nuchter en zakelijk bekijken. 

W
ij zijn allem

aal vrijw
illigers die een enorm

 verlies hebben 
JHOHGHQ��PDDU�ZH�PRHWHQ�ZHO�HHQ�Y]Z�UXQQHQ���LHWV�ZDDU�RRN�
veel praktische rom

pslom
p bij kom

t kijken. En ook voor het 
em

otionele luik m
oet je jezelf goed om

ringen. Af en toe heb 
ik ook dagen w

aarop ik het niet m
eer zie zitten. M

aar m
et de 

hulp van een bevriend therapeut en een lang gesprek klaart 
DOOHV�ZHHU�HHQ�EHHWMH�RS�HQ�NXQQHQ�ZH�HU�RSQLHXZ�WHJHQDDQ�µ�
D

e G
rande:�-́H�PDJ�LQGHUGDDG�QLHW�RQGHUVFKDWWHQ�KRHYHHO�

tijd er in een lotgenotenw
erking kruipt. Zelf ben ik secretaris 

en ik sla nooit een dag over. D
at gaat ook om

 kleine dingen. 
Zo stuur ik elke lotgenoot een kaart voor zijn verjaardag. 
M

aar m
et 700 leden zijn dat er bijna altijd tw

ee per dag. Een 
KHHO�ZHUN��PDDU�PHQVHQ�DSSUHFLsUHQ�GDW�HQRUP��=HOI�EHQ�LN�
nu bijna 70 en ik hoop het nog vijf jaar te blijven doen. H

et is 
ook niet evident om

 opvolgers te vinden. W
ij zijn hier al jaren 

PHH�EH]LJ�HQ�GDW�ZDV�HHQ�HFKWH�OHHUVFKRRO�µ�
+HPHODHUV��´'DW�PHUN�LN�RRN�ELM�GH�MRQJHUH�ORWJHQRWHQ��=H�
vinden troost bij ons en w

illen heel graag vrijw
illigersw

erk 
doen, m

aar ze w
illen zich liever niet engageren op lange 

term
ijn. D

e verantw
oordelijkheid schrikt toch af, iets w

aar ik 
uiteraard begrip voor heb. Zelf ben ik nu 65 jaar: ik zie m

e 
ook nog w

el tien jaar doorgaan, m
aar daarna hoop ik toch 

GDW�HU�HHQ�RSYROJHU�NRPW�µ�

M
eer info? 

w
w

w.thinkbluevlaanderen.be, w
w

w.facebook.com
/TBVlaanderen, 

ZZZ�RYN�EH��ZZZ�IDFHERRN�FRP�2XGHUV�YDQ�9HURQJHOXNWH�.LQGHUHQ�
29.�������������������

“Bij een psycholoog zit 
je op tw

ee verschillende 
stoelen, m

et de nodige 
afstand ertussen. In een 
lotgenotengroep zit je - 
OHWWHUOLMN�HQ�ÀJXXUOLMN���QDDVW�
elkaar, op dezelfde hoogte” 
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