ATTENTE BEZOEKERS
Een workshop over
het opmerken en signaleren van
chronische en/of palliatieve noden

Noden opmerken en signaleren
Als vrijwilliger vervult u een unieke rol voor de mensen die u bezoekt. Door de tijd die u met mensen doorbrengt,
uw open houding en aandacht, ziet en hoort u soms meer dan andere bezoekers. Reguliere zorgverleners -als die
er zijn- hebben vaak niet de tijd om alles te zien. Andere bezoekers zijn al snel minder bekend met zorgbehoeften
en ondersteuningsmogelijkheden; of soms erg persoonlijk betrokken waardoor objectief oordelen moeilijker kan
zijn.

Voor wie?
Buurtvrijwilligers die personen bezoeken met chronische en/of palliatieve noden in hun buurt

Wat mag u verwachten?

Met deze vorming willen we u ondersteunen in het begrijpen, herkennen, plaatsen en signaleren van noden waar
volgens u bijkomende ondersteuning wenselijk of nodig is. Enerzijds leert u om met een bredere blik te kijken
naar de buurtbewoner: ‘Waar zou deze persoon mee geholpen zijn?’ Anderzijds leert u hoe u hierover in gesprek
kan gaan; met de buurtbewoner zelf en vervolgens ook met andere zorgverleners om zo mee te werken aan een
optimale zorg op maat.
De workshop bestaat uit een basismodule en een terugkommoment (2 maanden later) met focus op reflectie en
uitwisseling van ervaringen.

Waarom deelnemen?
Het betreft een interactieve en creatieve tweedelige workshop waarbij de nadruk ligt op de uitwisseling van
kennis, reflecteren, het delen van ervaringen en leren van elkaar.

Organisator
Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel, in samenwerking met Kom op tegen Kanker

Waar en wanneer gaat deze workshop door?
-

Reeks 1: 26/11/2022 (basismodule, 9u30-16u30) en 4/2/2023 (terugkommoment 9u30-12u), SintJorisstraat 27 te Aalst
Reeks 2: 5/12/2022 (basismodule, 9u30-16u30) en 14/2/2023 (terugkommoment, 9u30-12u),
Martelaarslaan 17 te Gent
Reeks 3: 15/12/2022 (basismodule, 9u30-16u30) en 16/2/2023 (terugkommoment 9u30-12u), Hendrik
Heymansplein 95 te Sint-Niklaas

Hoe inschrijven?
U kan zich inschrijven door te mailen naar Sabet.VanSteenbergen@UGent.be
Hopelijk tot binnenkort! Else Gien Statema en Sabet Van Steenbergen kijken er naar uit om u te ontvangen.

