
Een palliatief ziekteproces brengt familierelaties in beweging. 

Bepaalde familiethema’s en -geschiedenissen komen uitdrukkelijk of onzichtbaar naar boven. 

Soms werkt dit verbindend binnen families, soms loopt het moeilijk. 

Hoe kunnen we processen die zich afspelen in deze families begrijpen? Hoe beïnvloedt dit ons als hulpverlener? En hoe kun-

nen wij hier als hulpverlener in ondersteunen? 

In deze opleiding gaan we in op de invloed van parentificatie: 

 Waarom kunnen sommigen geen ‘nee’ zeggen als hun hulp gevraagd wordt en kunnen anderen niet naar huis voordat 

 hun verslag tot in de puntjes af is? 

 Waarom trekt de ene zus zich niets aan van de rommel in de medicatiedoos, terwijl de andere zus daar heel kwaad van 

 wordt? 

 Waarom maakt de zoon altijd ruzie in het gezin door het steeds over de ziekte te hebben terwijl de rest dat niet 

 wilt? 

Als kind willen we zorgen voor onze ouders, ieder op onze eigen manier. Zoals gaan helpen waar mogelijk, of heel erg ons best 

doen op school, of voor ons laten zorgen,… We leren hieruit en er ontstaan bepaalde patronen die in ons geworteld geraken. 

Ze bepalen mee hoe we als volwassene in relatie staan tot elkaar en de wereld. 

Tijdens deze vorming gaan we in op de verschillende vormen van parentificatie, zowel theoretisch, persoonlijk als professio-

neel: hoe herkennen we de parentificaties, bij onszelf, bij onze collega’s en bij de families waar we mee werken? Hoe kunnen 

we met elkaar omgaan en begrip voor elkaar verhogen? 

DOELGROEP 

Artsen, verpleegkundigen, psychologen, pastores, moreel consulenten, sociaal werkers, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, 

vrijwilligers,… met werkervaring in palliatieve zorg. 

SPREKER 

Liese Vijfeijken, psycholoog, psychotherapeut en rouwtherapeut, in haar praktijk ‘ik en gij’. 

ATTESTERING 

Aanwezigheidsattest 

DATUM 

Donderdag 24 oktober 2019 

van 09u00 tot 16u30 

INSCHRIJVEN 

Online inschrijven www.npzl.be/nl/vorming 

LOCATIE 

Provinciehuis, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt 

Haspengouwzaal - gebouw A 

PRIJS 

€ 95,00 inclusief de middagmaaltijd, syllabus en 

koffie/thee/water tijdens de pauzes 

Opleidingscheques worden niet aanvaard. 

INFORMATIE 

Liesbet Muermans 

011 81 94 72  

Liesbet.muermans@npzl.be 


