UITNODIGING

STUDIEAVOND: SEKSUALITEIT EN
INTIMITEIT BIJ CEREBRAL PALSY
VANUIT HET TABOE NAAR VOLWAARDIGE ZORG
↘ Dinsdag 25 januari 2022 | 18.15 uur
Cateringgebouw UZ Gent, ingang 8, route 8001

Seksualiteit hoort bij het leven. Maar wat als deze evidentie verstoord wordt door een beperking? Hoe bepalend kan dit zijn in
het uitbouwen van een relatie? Welke praktische mogelijkheden zijn er voor personen met cerebral palsy om seksualiteit te
beleven? Bij wie kan je terecht met vragen over seksualiteit? Hoe groot is de drempel om erover te praten? Ervaren we hierin
nog steeds een taboe?
Tijdens deze studieavond gaan we dieper in op de seksuele ontwikkeling en de invloed die cerebral palsy daarop heeft. De avond
wordt georganiseerd door het referentiecentrum voor cerebral palsy van het UZ Gent, een gespecialiseerd centrum voor multidisciplinaire hulp- en dienstverlening aan kinderen en volwassenen met hersenverlamming. Via praktijkvoorbeelden staan we
stil bij good practices. We lichten ook de seksuele dienstverlening als zorgaanbod toe.
De centrale gastspreker is Miek Scheepers. Zij richtte in 2009 mee Aditi vzw op. Dat is een centrum waar personen met een
beperking, ouderen, hun netwerk en professionelen terecht kunnen voor informatie en advies over seksualiteit en handicap.
Ze verzorgen ook vormingen.

Programma
18.15 uur | Ontvangst
| Verwelkoming
19 uur
		
Prof. dr. Frank Plasschaert, coördinerend arts Cerebral Palsy referentiecentrum UZ Gent, orthopedisch chirurg
19.10 uur | Seksualiteit en intimiteit bij cerebral palsy – vanuit het taboe naar volwaardige zorg
		
Miek Scheepers, orthopedagoog en coördinator bij Aditi vzw
| Slotwoord
21 uur
		
Annouk De Neels, ergotherapeut CP-referentiecentrum UZ Gent
21.10 uur | Afsluitende babbel met een hapje en een drankje

Praktisch


DOELGROEP | Patiënten en maximaal twee begeleiders.



INSCHRIJVEN | Laat ons voor 10 januari 2022 weten of u komt via www.uzgent.be/studieavond-cp.





KOSTPRIJS | 5 euro. Betalen kan voor 10 januari 2022 op rekeningnummer BE42 0016 4482 4754
met mededeling: WR/CER/243 studieavond seksualiteit en intimiteit RCP, naam van de patiënt. Begeleiders komen gratis.
BEREIKBAARHEID | Er is een vlotte bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Tram 4 stopt op de campus.
Parking is voorzien naast het restaurant. We voorzien een gratis parkeerticket voor wie met de wagen komt.



MEER INFORMATIE | cp.referentiecentrum@uzgent.be



BELANGRIJK | Hou rekening met de geldende COVID-19-maatregelen.

