Studienamiddag : palliatieve zorg in voorzieningen
voor mensen met een beperking

Dinsdag 17 mei 2022 van 13.30u tot 16.30u

Palliatieve zorg bij mensen met een beperking :
uitdagingen voor beleid en praktijk!
Als we naar de palliatieve zorg enerzijds en de zorgvoorzieningen voor mensen met een
verstandelijke beperking anderzijds kijken, stellen we vast dat beide werelden over een
sterke expertise beschikken maar elkaar nog te weinig kennen. In de beleidsnota sporen we
de uitdagingen op die vandaag een optimale synergie van beide zorgmodellen in de weg
staan en formuleren we onze aanbevelingen ….
Maar … wat kan dit betekenen voor jou in de praktijk? Waar willen/kunnen jij en jouw
organisatie op inzetten? Wat kunnen we hierrond van elkaar leren?

Programma
13.30 u : Inleiding
13.45 u : Toelichting beleidsnota ‘Palliatieve zorg
voor kwetsbare doelgroepen : mensen met
een verstandelijke beperking’ : uitdagingen
en aanbevelingen
Griet Snackaert
15.00 u : PAUZE
15.30 u : Interactieve ervaringsuitwisseling in kleine
groepjes

INSCHRIJVING :
Door invullen van inschrijfformulier via deze link

INSCHRIJFLINK
vóór 10 mei 2022

Inschrijving is pas definitief na betaling van de
deelnameprijs van 30,00 euro op rekening :
BE65 0012 7642 2996 op naam van P.N.M. vzw met
vermelding van 17/05/2022 + uw naam’
Locatie : Provinciaal vormingscentrum
Smekenstraat 61, 2390 Malle

16.30 u : Afronding

Organisatie :
Netwerken palliatieve zorg provincie Antwerpen
Palliatieve Hulpverlening Antwerpen vzw
Netwerkcoördinator

: Tine De Vlieger
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