Moeten kiezen: counseling bij een beslissingsproces
Brussel, 8 mei 2014

LUISTER- EN
I N F O R M AT I E P U N T
R O N D Z WA N G E R S C H A P S K E U Z E S

Fara zet zich dagelijks in voor vrouwen, koppels en
hun relationele omgeving die geconfronteerd worden
met een moeilijke keuze tijdens een zwangerschap.
De focus daarbij is steeds het bevorderen,
begeleiden en stimuleren van een kwaliteitsvol
beslissingsproces.
Maar wat is een kwaliteitsvol beslissingsproces?
En welke rol kan een hulpverlener spelen in het
begeleiden hiervan?
De lezingen in de voormiddag proberen op deze
vragen een antwoord te bieden. Professor Walter
Schaeken schetst enkele theoretische modellen
en gaat dieper in op situaties waarin cliënten
beslissingen moeten nemen op grond van informatie
die hen verschaft wordt door experten.

016 38 69 50

Moreel counselor Jack de Groot reikt een methode
aan die therapeutische en ethische inzichten
combineert en gebruikt kan worden voor het nemen
van gewetensvolle beslissingen.
Fara sluit de voormiddag af met een lezing over het
begeleiden van zwangerschapskeuzes waarin het
steeds een zoeken is naar een evenwicht tussen
vrijheid en verantwoordelijkheid.
In de namiddag bieden parallelle workshops de
kans om met de informatie van de voormiddag
aan de slag te gaan. Er wordt ingezoomd op enkele
specifieke aspecten van counseling (morele keuzes,
hulpmiddelen bij een beslissingsproces) of op
counseling bij specifieke keuzes (prentatale testen,
ongeplande zwangerschap).

vragen@faranet.be
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PRAKTISCH

PROGRAMMA

donderdag 8 mei 2014
van 9.00 uur tot 16.30 uur

9.00 uur

Waar?

Kind & Gezin Academie
Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel		
Op wandelafstand van het Zuidstation

9.20 uur
Verwelkoming
Bernard Spitz, voorzitter Fara

Doelgroep:

Voor professionelen uit de
gezondheids-, welzijns - en
onderwijssector.
Uiteraard is iedereen die interesse
heeft voor de thematiek welkom.

9.45 uur
Alleen beslissen: moeilijk en vaak niet correct
Walter Schaeken, KU Leuven

Wanneer?

Inschrijven:

Meer info:

http://www.faranet.be/inschrijven-studiedag

De deelnameprijs bedraagt 75 euro
(lunch inbegrepen).
Uw inschrijving is pas definitief na
overschrijving op rekeningnummer
BE32 7364 0355 2602
BIC: KREDBEBB
met vermelding ‘naam + studiedag’.
Fara
016 38 69 50
studiedag@faranet.be
Accreditatie voor vroedvrouwen en
artsen werd aangevraagd.

Welkom met koffie

10.30 uur
Koffiepauze
11.00 uur
Morele counseling: gesprekshulp bij gewetensvolle
beslissingen
Jack de Groot, UMC St Radboud
11.45 uur
Counseling bij zwangerschapskeuzes: balanceren tussen
keuzevrijheid en verantwoordelijkheid
Sindy Helsen, Fara
12.30 uur
Broodjeslunch
13.30 uur
Workshops:
Nijmeegse methode voor morele counseling:
eerste stappen
Jack de Groot, UMC St Radboud
Counseling bij prenatale testen
Sindy Helsen, Fara
Counseling bij ongeplande (tiener)zwangerschap
Katleen Alen, Fara
De invloed van hulpmiddelen op een beslissingsproces
Walter Schaeken, KU Leuven en Silke Brants, Fara
14.45 uur
Koffiepauze
15.15 uur
Workshops (zelfde aanbod)
16.30 uur
Einde

