Als Amor
de draad
kwijtraakt
Over seksualiteit en intimiteit
bij personen met dementie
De confrontatie met seksualiteit en intimiteit in de ouderenzorg en in het
bijzonder bij personen met dementie is groot. De openheid om het thema
te bespreken is daarentegen minder groot. Het is op zijn zachts gezegd
een gevoelig thema. Het is niet evident om ‘gewoon’ over seksualiteit te
praten. Tijdens de dag krijg je inzicht in de problematiek en wordt het
thema vanuit verschillende perspectieven belicht. Let’s talk about sex!

Praktische informatie:
Datum:
Dinsdag 17 april 2018
Prijs:
105 euro
(Inclusief boek “Als Amor de draad
kwijtraakt. Seksualiteit en intimiteit bij
personen met dementie”
en lunch)
Locatie:
Vormingscentrum Guislain
Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent
Info & inschrijven ECD Paradox:
www.dementie.be/paradox

Programma:
09u00 - 09u30:
Onthaal
09u30 - 10u00:
Seks met pensioen?! Over ouderen en seksualiteit
		Door Els Messelis, gerontoloog en auteur van diverse boeken over 		
		
ouderen en seksualiteit
10u00 - 10u45:
Seksualiteit en dementie: wat verandert er?
		
Door Prof. Dr. Sebastiaan Engelborghs, neuroloog, UAntwerpen en
		Geheugenkliniek ZNA
10u45 - 11u15:
Pauze
11u15 - 12u00:
Wat als ja misschien neen betekent of omgekeerd?
		
Seksuele toestemming van personen met dementie
Door Sabine Boerjan, ECD Paradox
12u00 - 12u30:
VZW Aditi: Advies, informatie en ondersteuning voor mensen met
		
een beperking en ouderen
		Door Steven De Weirdt, medewerker VZW Aditi
12u30 - 13u30:
Middagpauze
13u30 - 14u45:
WORKSHOP 1: De bril van de hulpverlener: hoe kijk ik naar seksualiteit
		
en intimiteit bij personen met dementie? Door medewerker ECD Paradox
14u45 - 15u15:
Pauze
15u15 -16u30:
WORKSHOP 2:
		
KEUZE 1: Beleid en seksualiteit. Door Christian Verelst, ECD Paradox
		
KEUZE 2: Op weg naar een ’waarden’-volle aanpak: stappenplan
		
Door Nelle Frederix, ECD Paradox
		
KEUZE 3: Door de bril van de partner en van de familie: hoe kunnen we
		
er als hulpverlener mee omgaan? Door Sabine Boerjan, ECD Paradox

