palliatief netwerk
arrondissement turnhout
VORMINGSAVOND

SEKSUALITEIT EN INTIMITEIT:
EEN MENSELIJKE BEHOEFTE...
donderdag 13 juni 2019
Palliatieve patiënten en hun partners kunnen ernstige veranderingen op seksueel vlak ervaren.
Zij hebben er baat bij als er met zorgverleners over gesproken kan worden. Voor patiënten en
hun partners blijft het een moeilijke stap om er zelf over te spreken en dit zowel naar elkaar toe
als naar zorgverleners. Uit onderzoek komt naar voor dat zorgverleners zelf het als hun taak
beschouwen om het thema seksualiteit/intimiteit bespreekbaar te maken maar aarzelen er nog
over omwille van onder andere te weinig kennis over de mogelijke problemen en het feit dat
seksueel gedrag erg privé is. De combinatie seksualiteit en ziekte geeft nog een extra lading aan
het onderwerp: ”Mensen zijn bezig met overleven en de eindigheid van hun leven, daar hoort
seksualiteit toch niet bij?” Tijdens deze vorming zullen we stilstaan bij de veranderingen op
seksueel vlak en bij de veranderde betekenis van seksuele activiteiten op het einde van
het leven. Aan de hand van het PLISSIT-model worden tenslotte een aantal tips aangeboden
om het thema op een vlottere manier bespreekbaar te maken. Op deze manier komen we weer
een stap dichter bij goede zorg voor de palliatieve patiënt.

Over deze vormingsavond:
spreker:
Kristel Mulders,
Seksuologe borstcentrum en gynaecologische oncologie, Jessa Ziekenhuis Hasselt

duur: 20.00 u. - 22.00 u.
plaats: Ontmoetingsruimte Forum, OPZ Geel, Dokter Sanodreef 4, 2440 Geel
(GPS instellen op Stelenseweg 92, 2440 Geel)
deelnameprijs: 10 euro
aanmelding:

Voor deelname is vooraf inschrijven nodig via www.pnat.be. U ontvangt na
inschrijving een bevestigingsmail met barcode. Dit document dient u af te drukken en
mee te brengen. Scannen van toegangscode kan NIET via smartphone.
De deelnameprijs wordt ter plaatse betaald.
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