
Vlaamse Liga voor 

fibromyalgie patiënten 

Lotgenotencontacten als eerstelijnshulp voor 

patiënten en omgeving. 



Geschiedenis 
• De eerste lotgenotengroep van de vzw vond plaats in februari 1990 

• Doorheen de jaren groeit nog steeds de vraag naar nieuwe 

lotgenotengroepen in de eigen regio.  

 

• Anno 2019 organiseren we op 21 plaatsen, samen méér dan 200 lotgenoten-

samenkomsten per jaar, in Vlaanderen 

 

• Het lidgeld van de Liga bedraagt nog steeds (slechts?) € 25,- / jaar. 

 

• Dit alles in goede banen leiden, samen met de social media, website en 3-

maandelijks ledenblad wordt gedaan door een 30-tal vrijwilligers, waarvan 

slechts 4 geen patiënt zijn. 

 

• Naast de vrijwilligerswerking is er het streven naar méér wetenschappelijk 

onderzoek, politieke (h)erkenning en sociale aanvaarding van het 

onzichtbare aspect van fibromyalgie. 



Lotgenotencontacten en voordrachten 

Lotgenotengroepen 

 Een samenkomst van mensen 
met vaak gelijklopende 
ervaringen, maar de ziekte is 
complex, dus is ieder verhaal 
anders en de moeite waard. 

 

 Meestal in 2 delen 

 Een sociale babbel met 
lotgenoten. 

 Een inhoudelijk gedeelte, of 
een thema of dergelijke 

 

 Wie je tegenkomt begint als 
lotgenoot, maar wordt vaak 
een begrijpende vriend(in) 

Voordrachten 

 3 mogelijkheden 

 1) Sommige van onze vrijwilligers 
geven voordrachten in andere 
organisaties: Samana, VDAB, 
Vrouw&Maatschappij, open huis… 

 2) Voordrachten worden ook in de 
lotgenotengroepen gegeven, door 
onze eigen ervaringsdeskundigen. 

 3) externe mensen komen 
voordrachten geven in onze 
lotgenotengroepen: Meestal vanuit 
het Vlaams Patiënten Platform, 
ReumaNet, Trefpunt zelfhulp… 

 Aan anderen vragen wij steeds het 
commerciële thuis te laten en het 
informatieve te laten primeren. 



Lotgenotengroepen 
 

Wie nood heeft aan een gesprek over het leven met fibromyalgie kan terecht bij de contactpersoon  

uit de eigen regio. 
 

Voor de informatie hierover : admin@vlfp.be 
 

Onze mensen zijn vrijwilligers en hebben steeds het recht hun privé leven voor te laten gaan. 
 

Mogen wij er op wijzen dat onze contactpersonen tijdens de weekends en op feestdagen liever niet 
gestoord worden. 

Voor algemene vragen i.v.m. lotgenoten-samenkomsten: e-mail : admin@vlfp.be 
Facebook VLFP en VLFP babbelhoekje  —  website: www.VLFP.be of www.fibromyalgie.be 



Toekomstige lotgenotengroepen? 

Is er in uw buurt nog een blinde vlek op de kaart? Wij verwelkomen kandidaat-

contactpersonen met een informatiebrochure en staan u graag met raad en daad bij om ook 

in uw buurt een lotgenotengroep te starten. Voor verdere informatie kan u altijd vrijblijvend 

contact met ons opnemen.  

 

Bekijk ook zeker onze website : www.fibromyalgie.be of onze facebook pagina’s 

 

 

 

 

 

  

De voordrachten zijn steeds gratis voor VLFP leden en hun begeleider,  

niet-leden betalen een democratische 2€ bijdrage in de kosten. 

  

Inschrijven is steeds noodzakelijk, zowel voor de activiteiten als de voordrachten! 

  

Voor vragen kan je steeds terecht bij  

Dani De Rouck Coördinatie Lotgenotensamenkomsten:  

admin@vlfp.be of 0489-694.835 

Vlaamse Liga voor FibromyalgiePatiënten ( openbaar ) 

VLFP-Babbelhoekje ( na aanmelding ook voor niet-leden ) 

http://www.fibromyalgie.be/

