
Symposium
Palliatieve zorg 
We werken steeds vaker met mensen in de palliatieve fase van hun leven.

Vanuit verschillende invalshoeken krijg je tijdens dit symposium meer 

informatie over hoe we hen goede begeleiding kunnen geven. 

Maandag 9 december 2019
Van 12.30 uur tot 17.00 uur
De Bombardon in Heythuysen 

Meld 
je aan! 



Programma

Kennismarkt
Bij verschillende stands krijg je meer informatie over een aantal toepasselijke 
onderwerpen. 

Praktijk casus  
Caroline Moonen, coördinerend verpleegkundige en Inge van Bergen, persoonlijk 
begeleider wonen. Aan de hand van een persoonlijke casus krijg je praktische 
informatie en tips die je kunt gebruiken in de dagelijkse ondersteuning. 

Methode Urlings en rouwbegeleiding 
Harry Urlings, GZ-pycholoog en orthopedagoog. Bij het ondersteunen en begeleiden
van de oudere en dementerende cliënten wordt binnen PSW gebruik gemaakt
van de methode Urlings. Ook in de rouwbegeleiding vormt dit een waardevolle
basis. Rouwprocessen komen niet enkel voor bij sterven, maar ook bij andere 
verliessituaties zoals lichamelijk of psychisch moeten inleveren. Het onderkennen
van rouwprocessen bij mensen met verstandelijke beperkingen is niet eenvoudig.
De uitingsvormen zijn vaak verschillend en komen veelal vertraagd op gang. In
de presentatie wordt ingegaan op:
• de methode Urlings
• rouwuiting en verwerking bij mensen met verstandelijke beperking
• belangrijke aandachtspunten in de rouwbegeleiding

Advance Care Planning 
Annemieke Wagemans, arts voor verstandelijk gehandicapten. Als ouder worden, 
achteruitgang en ziekte meer op de voorgrond treden is Advance Care Planning
een noodzakelijke aanvulling om de begeleiding en zorg passend vorm te geven.
Annemieke Wagemans gaat in op wat Advance Care Planning inhoudt en wat dit
betekent voor mensen met een verstandelijke beperking. Aan de hand van een
casus en met behulp van filmpjes legt ze het praktische nut uit voor begeleiders
en andere betrokkenen.

Praktische informatie
Datum    Maandag 9 december 2019
Tijd           Start 12.30 uur. Einde 17.00 uur
Locatie    De Bombardon, Sint Antoniusstraat 2 in Heythuysen 20
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Interesse? Meld je gratis aan via www.psw.nl/nieuws
(wil je zeker zijn van een plaats, dan aub snel aanmelden, vol = vol) 


