Overzicht digitale ontmoeting en activiteiten voor mantelzorgers nov en dec 2020
Datum en
aanvangsuur

Thema

17/11/2020
Lotgenotencontact voor jonge mantelzorgers die opgroeien
19.30 – 21.00 u. in een gezin met een psychisch kwetsbare ouder
17/11/2020
16.30 – 18.00 u.
17/11/2020
19.30-21.00
17/11/2020
15.00u-16.00u
17/11/2020
20.00-22.00u
18/11/2020
19.30u-21.00
19/11/2020
19.30-21.00u
19/11/2020
19.30 – 21.00 u.
19/11/2020
19.00-21.30u
19/11/2020
19.30u-21.00u
21/11/2020
14.00-16.00u
23/11/2020
15.00-16.00
24/11/2020
19.30 – 21.30 u.
24/11/2020
19.30-21.00u

Meer info en inschrijven:
similes.koppowvlaanderen@gmail.com

Hoe zorg je voor jezelf als mantelzorger

https://www.coponcho.be/category/vormingen/

Het zorgbudget, wat doe je ermee?

https://gezin-en-handicap.webinargeek.com/

online koffieklets tussen mantelzorgers
Mag ik eens wat vragen? Familieleden versus hulpverleners

https://www.alzheimerliga.be/nl/activiteiten-alzheimer-liga-vlaanderen
similes.mechelen@gmail.com

Online module met als thema" tijd vrijmaken en batterijen
opladen" voor ouders van kinderen of jongeren met een
ernstige chronische ziekte of handicap

http://www.magentaproject.be/kalender-balans.html

Het nieuwe erfrecht

https://gezin-en-handicap.webinargeek.com/

Combinatie werk en mantelzorg

onszorgnetwerk@samenferm.be

Wat kan helpen bij verlies en rouw

www.samana.be/onlinevorming/

Het nieuwe erfrecht: wat doe ik ermee

https://gezin-en-handicap.webinargeek.com/

Lotgenotengroep Parkinson dementie en lewy Body
dementie

https://www.alzheimerliga.be/nl/activiteiten-alzheimer-liga-vlaanderen

Online koffieklets tussen mantelzorgers

https://www.alzheimerliga.be/nl/activiteiten-alzheimer-liga-vlaanderen

Praatcafé dementie: doolhof van premies en
tegemoetkomingen

onszorgnetwerk@samenferm.be

Persoonsvolgende financiering

https://gezin-en-handicap.webinargeek.com/

Overzicht digitale ontmoeting en activiteiten voor mantelzorgers nov en dec 2020
24/11/2020
19.30 – 21.00 u.
25/11/2020
14u-15.30u
26/11/2020
19.30 – 21.00 u.
27/11/2020
10.00-12.30u
30/11/2020
19.30-21.00u
1/12/2020
19.30 – 21.00 u.
2/12/2020
14.30-16.00u
3/12/2020
14u-15.30u
7/12/2020
19.30-21.00u
7/12/2020
19.30 – 21.00 u.
7/12/2020
20.00-21.30u
8/12/2020
19.30-22.00u
8/12/2020
19.00 – 20.30 u.
10/12/2020
13.30-15.30u
10/12/2020
19.30 – 21.00 u.

Lotgenotencontact voor partners van psychisch kwetsbare
personen
digitaal aanbod: mmantelzorgondersteuning in coronatijden
Lotgenotencontact voor naastbestaanden over psychose

info@similes.be
https://www.coponcho.be/category/vormingen/
info@similes.be

https://steunpuntmantelzorg.be/kalender/
Mantelzorg in tijden van COVID-19: Bouwstenen voor ondersteuning.
stress en burn-out als mantelzorger voorkomen

www.samana.be/onlinevorming/

Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag

onszorgentwerk@samenferm.be

Zorg op afstand- verbonden blijven met je naaste in het WZC
in tijden van corona (familieleden en mantelzorgers van
zorgrecht@okra.be
personen in een WZC)
Webinar - Cognitieve, emotionele en gedragsmatige
www.sig-net.be
veranderingen na NAH
Webinar - Vrijetijdsbesteding na NAH - Wat kan de persoon
www.sig-net.be
met NAH (nog) doen?
Met veerkracht de zorg tegemoet

onszorgnetwerk@samenferm.be

Gedeelde zorg

www.samana.be/onlinevorming/

Webinar - Hoogsensitief ouderschap, zo blijf je als
hoogsensitieve ouder in balans

www.sig-net.be

Combinatie werk en mantelzorg

https://www.coponcho.be/category/vormingen/

Bij de pinken: inschrijving VAPH en terugbetaling
hulpmiddelen

https://gezin-en-handicap.webinargeek.com/

Combinatie werk en mantelzorg

Celien.hongenaert@mintrus.be

Overzicht digitale ontmoeting en activiteiten voor mantelzorgers nov en dec 2020
11/12/2020
10.00-11.30u
14/12/2020
19.30-21.00
14/12/2020
19.00-21.15u
16/12/2020
14.00-16.00u
16/12/2020
19.00-20.30u

seksualiteit en chronische ziekte
Hoe zorg je voor jezelf als mantelzorger
Webinar - "Vreemde ogen dwingen", ook bij mijn famillielid
met NAH, hoe ga ik ermee om?

www.samana.be/onlinevorming/
info@steunpuntmantelzorg.be
www.sig-net.be

Webinar - Aanvaarden van en leven met NAH

www.sig-net.be

Het nieuwe mantelzorgstatuut

www.samana.be/onlinevorming/

