Studienamiddag : palliatieve zorg in voorzieningen
voor mensen met een beperking

Dinsdag 13 oktober 2020 van 13.30u tot 16.30u

Palliatieve zorg
Hoe kunnen we palliatieve zorg (permanent) vorm geven in onze voorziening?

De covid-19 crisis van de afgelopen maanden heeft duidelijk gemaakt dat palliatieve
zorg/levenseindezorg vraagt naar continue flexibiliteit en creativiteit.
Contact,
aanwezigheid, afscheid nemen en rouw kwamen in een heel ander daglicht te staan - ook
en zeker bij mensen met een verstandelijke beperking.
Toch is een sterk onderbouwde visie het fundament van goede palliatieve zorg. Aan de
hand van praktijkvoorbeelden willen we jullie inspireren hoe deze palliatieve zorg vorm kan
krijgen en kan groeien in grote of kleine voorzieningen.

Programma
13.30 u : Inleiding
13.45 u : Praktijkvoorbeelden vanuit een grote
en een minder grote voorziening

INSCHRIJVING :
Door invullen van inschrijfformulier via deze link
INSCHRIJFLINK
vóór 1 oktober 2020
Inschrijving is pas definitief na betaling van de
deelnameprijs van 20,00 euro op rekening :

15.00 u : PAUZE
15.15 u : Kunnen we hiermee aan de slag in onze
in onze organisatie? - Interactieve
uitwisseling in kleine groepjes
16.00 u : Vraagstelling en feedback uit de
groepjes
16.30 u : Afronding

BE65 0012 7642 2996 op naam van P.N.M. vzw met
vermelding van ‘13/10/2020 + uw naam’
Om alles veilig te kunnen laten verlopen, zal het
aantal inschrijvingen beperkt worden!
Locatie : Provinciaal vormingscentrum
Smekensstraat 61, Malle
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