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Voorwoord

Vormingen maken je sterker
Onze studiedag over de persoonsvolgende financiering voor professionelen was geen eindpunt. Nu beginnen
we met een reeks infosessies rond de persoonsvolgende financiering voor mensen met een beperking.
In alle provincies van Vlaanderen komen er vormingen rond dit thema. Zo heeft iedereen die interesse heeft, de kans om dicht bij huis een vorming te volgen.
Dus zeker de moeite waard om te noteren in je agenda! Meer informatie daarover vind je in
onze nieuwsflits “ Tour de Flandre”.
Naast de vormingen rond het persoonsvolgend budget volgen er binnenkort ook vormingssessies rond het nieuw ontwikkeld ‘PeeVee Ef’ spel
van onze samenwerkingspartner alin. Via dit spel kun je spelenderwijs je persoonsvolgend budget leren beheren.
Leuk én nuttig!
Meer info hierover vind je later op onze site,
Facebookpagina en in onze volgende editie.

Contacteer LVPH

Livornostraat 25 - 1050 Brussel
02 542 86 25 - lvph@lm.be - www.lvph-lm.be

Geert Messiaen
Voorzitter LVPH

Interview

Pieter Philipsen,

“jongere” met Parkinson

Pieter Philipsen is 51 en hij kreeg ruim 2 jaar geleden de diagnose Parkinson. Na een internationale carrière op directieniveau in zowel grote ondernemingen als in startende KMO’s betekende
dit een ommekeer in zijn manier van leven. Een van de manieren om hiermee om te gaan, was
contact zoeken met lotgenoten van de Jongerengroep van de Vlaamse Parkinsonliga.

LVPH: Dit jaar wordt 200 jaar parkinson gevierd wat houdt dat
in?
Pieter: 200 jaar geleden is de ziekte voor het eerst beschreven
door de Engelse huisarts James Parkinson in zijn essay “The
shaking Palsy”. Later werd de ziekte naar hem genoemd.
We brachten dit jaar al een kalender uit met foto’s van jonge
lotgenoten en er volgt nog een actie op de sociale media en op
www.levenmetparkinson.be.
Als VPL- jongeren willen we n.a.v. dit jubileum bij het publiek
de aandacht vestigen op het feit dat Parkinson geen “oude
mensen” ziekte is. Ook jongeren en medioren worden erdoor
getroffen. Dit komt natuurlijk ook door de verbeterde diagnoses.
Wij willen er de aandacht op vestigen dat je er als jongere niet
alleen voor staat met je specifieke problemen.

LVPH: Pieter, je hebt Parkinson en hoe hebt je dit eigenlijk
ontdekt.
Pieter: Parkinson is een aandoening waarbij de hersenen een
bepaalde stof die ‘dopamine’ heet en die je nodig hebt om
(onder andere) te kunnen bewegen, niet meer aanmaakt.
Daardoor kan je als parkinsonpatiënt beven of ongecontroleerde bewegen maken. Het gebrek aan die stof dopamine heeft
ook effect op je gemoedstoestand, je vermogen om je te kunnen concentreren of om verschillende dingen tegelijk te doen.
Omgaan met stress wordt ook vrij moeilijk. Het zijn vooral die
laatste dingen waar ik in mijn “vorige leven” in uitmuntte.
De precieze oorzaak van het ontstaan van de ziekte van Parkinson is nog onbekend, dit maakt het ontwikkelen van een
geneesmiddel natuurlijk erg moeilijk. Op dit moment is er alleen medicatie om de symptomen te bestrijden, al is het eerder
ze vertragen of ze verzwakken.

LVPH: Binnenkort organiseren jullie terug een nationale jongerendag?
Pieter: Op 21 mei organiseren wij voor de vierde keer een nationale jongerendag voor lotgenoten tot 55 jaar en hun partners.
De vorige drie keer waren een groot succes en kwamen zo’n 40
lotgenoten met 30 partners bij elkaar.
Een ideale gelegenheid dus om kennis te maken met lotgenoten
èn hun partners.
Op deze dag zullen er presentaties en activiteiten zijn van
verschillende specialisten op het gebied van Parkinson : onder
andere een panelgesprek met enkele professoren (neurorologie) en een item over slapen (waar vele lotgenoten problemen
mee hebben).
Voor het volledige programma kijk je best op www.jongerenmetparkinson.be
Binnenkort komen we ook met een sensibiliseringsactie. Alle
informatie zal je dan vinden op: www.levenmetparkinson.org.
LVPH: tot slot, wat is jouw boodschap naar jongeren toe?
Pieter: Persoonlijk hou ik niet zo van “boodschappen” en steun
ik liever het motto “leven en laten leven”. Je leeft wel bewuster
en je staat meer stil bij de dingen die echt belangrijk zijn in het
leven: vrienden, familie je kinderen…Daarnaast is het belangrijk
om je goed te informeren. Nog een reden voor lotgenoten om
zich aan te sluiten bij onze vereniging.
Mensen zeggen soms “je moet “het” een plaats geven” alsof je
de ziekte kunt vastpakken en ergens in een hoekje kan zetten.
“Ermee leren leven” is waarschijnlijk een betere uitdrukking. Dit
is dan misschien mijn boodschap naar jongeren toe.

Meer info: www.jongerenmetparkinson.be

Nieuwsflits
“Tour de Flandre”
LVPH organiseert samen met alin over heel Vlaanderen vormingsdagen rond het
Persoonsvolgend budget. Alles wat u moet weten rond dit thema kan u op onze
vormingsdagen vernemen. Noteer alvast een van volgende data:
Woensdag 15 maart om 14u in Turnhout: VDAB kantoren, Spoorwegstraat 7, 2300 Turnhout
Woensdag 29 maart om 14u in Brussel: Keizerslaan 11 1000 Brussel
Vrijdag 21 april om 14u in Gent: K.M. Hendrikaplein 70 9000 Gent
Donderdag 27 april om 14u in Antwerpen: Copernicuslaan 1 2018 Antwerpen
Dinsdag 9 mei om 14 in Kortrijk: VDAB/werkwinkel, Lekkerbeetstraat 5-7, 8500 Kortrijk
Maandag 22 mei in Leuven: adres nog te bepalen. Zie website: aline-vzw.be
Inkom : Gratis voor alin- en LVPH-leden
Inschrijven: telefonisch via de helpdesk 02/506.04.95 of via mail info@alin-vzw.be
Vermeld ook duidelijk met hoeveel personen je aanwezig zal zijn.
Heb je assistentie nodig of een Vlaamse Gebaren Tolk? Geef een seintje vooraf.
Zie ook website: lvph-lm.be en FB fanpage

Gratis kaarten te verkrijgen voor de
informatiebeurs voor mensen met een
handicap!
Op 20,21 en 22 april organiseert REVA
een grote informatiebeurs voor mensen
met een handicap in Flanders Expo
Gent. Heb je interesse in deze interessante beurs? Wij hebben gratis kaarten
(t.w.v. 5 euro en zolang de voorraad
strekt). Mail je naam, adres en aantal
gewenste kaarten naar: lvph@lm.be en
wij sturen ze jou op. Wees er snel bij
want de voorraad is beperkt!

200 jaar Parkinson
en Nationale
jongerendag
Dit jaar is het 200 jaar geleden dat Dr. Parkinson voor het eerst de naar hem vernoemde
ziekte beschreef. Het mag duidelijk zijn dat
jongeren met Parkinson andere uitdagingen
hebben dan ouderen. Het is daarom dat er
een speciale jongeren Afdeling bestaat van de
Vlaamse Parkinson Liga. (www.jongerenmetparkinson.be) .

Gratis lid worden van LVPH?
Wil je graag lid worden of je actief inzetten? Bezoek onze website en klik op “word
lid”. Daar kan je via elektronische weg of via een formulier dat je kan downloaden
je inschrijven. Het lidmaatschap is gratis en je ontvangt vier maal per jaar ons
ledenblad “Onbegrensd”.
Verder kan je ook met al je
vragen en suggesties bij
ons terecht en zijn onze
vormingssessies volledig
gratis voor leden!
Je kan ook mailen naar:
lvph@lm.be

Op 21 mei 2017 organiseert de jongeren
afdeling van de VPL alweer haar 4e nationale
jongeren dag in de Gasthuisberg te Leuven.
Voor meer informatie over het programma of
inschrijving: www.parkinsonliga.be dan klikken op “nationale jongerendag”.

Stoppen met roken
Wil je stoppen met roken, maar lukt het je niet op eigen houtje? Je bent niet alleen. Gelukkig zijn er veel manieren om professionele hulp te
krijgen.
- Gratis online of telefonisch advies van een tabakoloog via Tabakstop (www.tabakstop.be of 0800 111 00)
- Rookstoptrainingen (bv. Allen Carr)
- Rookstopbegeleiding door je huisarts of een tabakoloog
Rookstoppers die zich professioneel laten begeleiden, hebben minder kans om te hervallen.

Nieuwe terugbetaling voor de tabakoloog
Een tabakoloog is een echte rookstopspecialist. Hij heeft daarvoor een opleiding gevolgd en is geregistreerd als expert. Hij kan je met de
beste hulp begeleiden en steunen. Tabakologen geven individuele begeleiding of groepsbegeleiding.
- Individuele begeleiding: ga naar www.tabakologen.be voor een tabakoloog in je buurt.
- Stoppen in groep: voor het aanbod in je buurt kun je terecht op www.vlaanderenstoptmetroken.be/lokaal-aanbod.
Sinds 1 januari 2017 is er een nieuw terugbetalingssysteem voor begeleiding door een tabakoloog. Tabakologen krijgen rechtstreeks een
vergoeding van de Vlaamse Overheid. Zelf betaal je een kleine eigen bijdrage die wordt berekend per kwartier consultatie.

Hoeveel betaal je?
In onderstaande tabel vind je terug hoeveel je zelf maximaal per kwartier begeleiding aan de tabakoloog moet betalen. Jongeren t.e.m. 20
jaar betalen even weinig als mensen met een verhoogde tegemoetkoming.

Verhoogde tegemoetkoming *
Zonder verhoogde tegemoetkoming

Individuele begeleiding per kwartier

Groepsbegeleiding per kwartier

max. 1 euro

max. 0,5 euro

max. 7,5 euro

max. 1 euro

Op hoeveel begeleiding heb je recht?
Elke inwoner van Vlaanderen heeft jaarlijks recht op 4 uur individuele begeleiding of 12 uur begeleiding in groep. Je kunt beide vormen van
begeleiding combineren. Je tabakoloog helpt je om bij te houden waar je nog recht op hebt.

Jouw voordeel bij LM
Leden die de sigaret willen afzweren krijgen van LM nog een extra duwtje in de rug. Je kunt rekenen op een eenmalige tussenkomst van 50
euro voor:
- de aankoop van rookstophulpmiddelen, zoals kauwgom, pleisters of tabletten. Deze hulpmiddelen zorgen ervoor dat je minder zin hebt
om te roken en minder last hebt van ontwenningsverschijnselen. Vraag advies aan je huisarts of apotheker;
- een rookstoptraining via de methode Allen Carr. Kies je voor deze optie, dan krijg je een bijkomende korting van 50 euro op het inschrijvingsgeld. Je betaalt dan 150 euro in plaats van 250 euro voor een sessie.

Meer informatie?
Surf naar www.lm.be en zoek op ‘rookstop’ of ‘tabakoloog’.
Download gratis de brochure ‘Stoppen met roken. Het kan!’ via onze website: www.lm.be > Publicaties > Brochures of vraag ernaar in een
LM-kantoor in je buurt.

