Palliatieve Zorg
Westhoek-Oostende

Een contextuele benadering van ziekte: de balans van geven
en ontvangen in de palliatieve zorg

17, 24 en 31 mei 2018
Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen
in samenwerking met het netwerk Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende
De confrontatie met een levensbedreigende ziekte van een familielid biedt groeikansen aan
families. Het doet mensen beseffen dat het tijd is om te doen wat anders voorgoed ongedaan
zou blijven. Dat besef zorgt ervoor dat men zich soms openstelt voor meer voldoening
gevende patronen van geven en ontvangen. Er ontstaan mogelijkheden om elkaar te
herwaarderen. Palliatieve zorg kan de balans tussen familieleden weer in evenwicht brengen.
Dat proces kan helend zijn voor diegenen die achterblijven, én voor de volgende generaties.
De contextuele benadering biedt hulpverleners mogelijkheden om deze kansen optimaal te
benutten. Dialoog en verbinding zijn daarbij cruciaal. Volgende thema’s komen in het
bijzonder aan bod: het stimuleren van de dialoog, het gebruik van verbindende taal, het
aanspreken van hulpbronnen, het organiseren en begeleiden van familiebijeenkomsten, het
gebruik van genogrammen, het concept meerzijdige partijdigheid en het zelfbewustzijn van de
hulpverlener. De workshop omvat enkele theoretische uiteenzettingen als situering maar de
nadruk ligt op het actief inoefenen. We maken gebruik van ervaringsuitwisseling en de
inbreng van casussen. Omwille van het interactieve karakter wordt het aantal deelnemers
beperkt tot 15.
Doelgroep

Artsen, verpleegkundigen, psychologen, pastores, moreel consulenten, sociaal
werkers, ergotherapeuten, kinesitherapeuten,… betrokken in de zorg van
palliatieve patiënten.
Docent
Katlijn Willems, sociaal werker, contextueel therapeut, docent en supervisor
Data
dinsdagen 17, 24 en 31 mei 2018 van 9u30 tot 16u30. De drie sessies vormen
één geheel en kunnen niet afzonderlijk gevolgd worden. Bij voldoende
interesse wordt de reeks eventueel in het najaar herhaald.
Prijs
300 euro (deelnemersmap en broodjes inbegrepen) te betalen na ontvangst van
factuur.
Locatie
Netwerk Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende, Stovestraat 2A, 8600
Diksmuide, 1e verdieping.
Inschrijving via mail info@palliatieve.be of telefonisch 051/51 98 00 vóór 23 april 2018.
Bijkomende vragen?
Neem contact met Karine Depuydt, vormingsverantwoordelijke Palliatieve Zorg WesthoekOostende via info@palliatieve.be of 051 51 98 00

