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Wie zijn wij? Wie zijn wij? 

Frederik KathleenLouise



Wat is ons standpunt?  Wat is ons standpunt?  

• Psychische kwetsbaarheid is vaak nog taboe

• Lotgenotencontact kan preventief zijn  

• Een goed netwerk is belangrijk 

Drempel om naar buiten te treden verlagen
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Eenzaamheid in de Media Eenzaamheid in de Media 

• Bijna 8/10 Vlaamse jongeren (in zekere mate) eenzaam                         
De Redactie (08/06/2016)

• Vereenzaming is één van de smerigste ziektes van onze tijd                
Knack (02/11/2017)

• Bijna de helft van de Belgen voelt zich eenzaam                               
Knack (05/07/2018)

• Niet de dokter, maar de medemens lost eenzaamheid op  
Knack (18/12/2018)
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Wat doen wij? Wat doen wij? 

• Gratis online steunnetwerk 

�Verbinding maken 

�Negatieve spiraal doorbreken

�Stigma en eenzaamheid voorkomen of opvangen

�Online EN in eigen regio in “levende lijve” 
ontmoeten
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Waarom?Waarom?

• Moeilijke communicatie met de omgeving

• Begrip vinden en online jezelf kunnen zijn 

• Emoties en ervaringen delen in groep

• Positieve en veilige omgeving 

• Lotgenoten => Bondgenoten
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Doel Doel 

Maatschappelijk, Persoonlijk, Functioneel (en Klinisch) herstel

• Gedrag en levensstijl verbeteren   

• Self-management = meerwaarde                                                      

• Iedereen kan deel zijn van een groep

• Lotgenotencontact is bewezen (Power-Sharing Relationship)
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Geïnspireerd op Mental Health FoundationGeïnspireerd op Mental Health Foundation

• Principe van 5 Ways To Wellbeing

• Mentaal sterker worden en/of (her)winnen van een 
betekenisvol leven, van kwetsbaarheid naar kracht 

• Algemeen welzijn (AW) verbeteren

• AW = zich goed voelen en goed functioneren  

• Boost voor eigen gezondheid en omgeving 
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5 Ways To Wellbeing5 Ways To Wellbeing

• Eenzaamheid                                                        
=> risico gezondheid

• Ontmoetingen                                                       
=> welzijn en geluk

Écht contact maken geeft een 
gevoel van verbondenheid!



5 Ways To Wellbeing5 Ways To Wellbeing

• Activiteiten                                                                      
=> prikkelt de geest en maakt gezonder                     
=> actief, fit en goed gezind

• In groep 
=>  relationeel welzijn verbetert

Beweeg en voel je samen goed!



5 Ways To Wellbeing5 Ways To Wellbeing

• Aandacht voor wat je voelt en denkt
• Wat is écht belangrijk in je leven?
• Bewustwording aanleren                                   

=> geestelijk welzijn verbeteren                                  
=> fysieke gezondheid verbeteren

Ga zo beter om met stress! 



5 Ways To Wellbeing5 Ways To Wellbeing

• Nieuwe dingen ontdekken, leren 
=> voldoening                                                       

=> meer zelfvertrouwen en               
eigenwaarde

=> geestelijk welzijn verbetert

Ga de uitdaging aan! 



5 Ways To Wellbeing5 Ways To Wellbeing

• Dingen doen voor anderen                              
=> geestelijk welzijn verbetert                      
=> gelukkiger zijn

• Mensen een goed gevoel geven                     
Helpen met iets kleins                                 
=> steunnetwerk uitbreiden                           
=> meer eigenwaarde en goed gevoel

Geef en ontvang! 



Hoe werkt het? Hoe werkt het? 

• Zorg voor JEZELF, maar niet alleen en altijd op een veilige plaats 

• Daag JEZELF uit en zet JEZELF aan om samen met anderen iets leuks 
te doen

• Nieuwe mensen ontmoeten en deel uitmaken van een groep

• ZELF activiteiten starten om te delen met het netwerk en groepen 
vormen met medeleden

• Maak ECHT CONTACT met anderen!!!

• De ervaring van verbondenheid is de bron van herstel 
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BudgetBudget

• Ontwikkeling platform 

• Juridisch advies voor privacy en veiligheid

• Richtlijnen voor gebruikers en moderatoren

• Aanwerven moderatoren (selectiecriteria)

• Budget voor werkingskosten en bekendmaking
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CareCatchers isCareCatchers is

�Nieuwe mensen ontmoeten 

�Ervaringen delen 

�Jezelf beter leren kennen en uitdagen

�Met solidariteit het verschil maken

�Je welzijn bevorderen door anderen te ondersteunen
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If you change nothing, nothing will change If you change nothing, nothing will change 
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www.carecatchers.be

contact@carecatchers.be

Frederik: 0483/267786

Louise: 0494/923512
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