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Vormingsfonds Ouderenzorg 2021-2022 
Opleiding: Familie mee aan boord!? 
In-house opleiding 

Vormingsinstelling: oMvormiNg VOF

Website vormingsinstelling: h.ps://www.omvorming.be

Adres vormingsinstelling: Molenstraat 24, 2350 Vosselaar

Naam en voornaam contactpersoon: Nadine Ceulemans

Telefoonnummer: 0476 318101

E-mailadres: nadine@omvorming.be

Titel: Familie mee aan boord!?

Soort vorming: In-house

Thema: Koesteren van mantelzorgers

Korte omschrijving:

Elke bewoner brengt zijn familie mee. De overgang naar een WZC, DVC of AW is 

ook voor familie een ingrijpende gebeurtenis. Ook zij zi.en met vragen, twijfels 

en bedenkingen. Gaan we hier niet mee aan de slag dan kan dit de relaXe 

verzuren. Tijdens deze sessie gaan we op zoek naar hoe ook familie bij jullie een 

plaats kan krijgen en hoe we verzuurde relaXes anders kunnen bekijken en 

aanpakken. 
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Inhoud en aanpak:

We staan kort sXl bij de vraag: ‘Welke plaats krijgt familie in de residenXële 

zorg?’. Daarna geven we verder vorm aan die “plaats”: hoe kunnen we dit 

concreet maken in onze voorziening? 

We vertrekken vanuit de impact die een opname van een familielid heed op 

familie.  

De gevoelens die een opname met zich meebrengt, zijn de leidraad om het 

gedrag van familie te bekijken en hierop in te spelen: van heel tevreden en blij tot 

helemaal niet willen ‘afgeven’ van het familielid en veel wantrouwen. We 

bekijken algemeen hoe we gevoel en gedrag kunnen koppelen en welke aanpak 

dit vereist. 

Vanuit deze kennis gaan we dieper in op de eigen situaXes. We nemen een 

problemaXsche situaXe voor ogen en gaan op zoek naar  concrete gevoel van de 

familie en de gepaste aanpak. Vanuit een stappenplan zoomen we in op de juiste 

aanpak.  

Maar de voorkeur gaat uit naar het vermijden van ‘problemaXsche’ situaXes. Dus 

bekijken we ook hoe we familie kunnen opvangen, welke mogelijkheden er zijn, 

hoe we dit kunnen doen in onze voorziening Vanuit een paar gerichte vragen tot 

nadenken maken we een acXeplan om familie de plaats te geven die we aan het 

begin van de sessie bepaald hebben.  

Doelgroep: Medewerkers WZC, Medewerkers DVC, Medewerkers GAW

Werkgebied: Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

DuurNjd vorming: 2 dagdelen van 3,5 uur

Aantal deelnemers: Min: 6 en max 20

Randvoorwaarden:
Beamer en scherm of wi.e muur, Flap-over, Tafels en stoelen voor elke 

deelnemer

Cv trainers:

h.ps://www.linkedin.com/in/marjan-huybrechts/ 

h.ps://www.linkedin.com/in/nadine-ceulemans-2006b0139/ 
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