OPROEP:
RESPONDENTEN GEZOCHT VOOR DEELNAME AAN ONDERZOEK PERMANENTE VORMING SEKSUOLOGIE

In het kader van een onderzoek binnen de Permanente Vorming Seksuologie aan de Universiteit van Gent zijn we op
zoek naar geïnteresseerde deelnemers die een gratis vorming willen volgen over seksuologische thema’s die nog
vaak als taboe ervaren worden. Hieronder vindt u een bondig overzicht van alle aangeboden onderzoeksthema’s.

1. BDSM EN FETISJISME
- Doelgroep: psychiaters, huisartsen, gynaecologen, psychologen, seksuologen, sociaal werkers
- Wat: volg een vorming voor hulpverleners over BDSM en fetisjisme (± 1u30)
- Doel: het in kaart brengen van de actuele kennis over en attitudes t.a.v. BDSM bij Vlaamse hulpverleners, opdat er
nadien een specifiek voorlichtingsprogramma ontwikkeld kan worden op maat van de bestaande noden bij zowel de
doelgroep als binnen de hulpverlening
- Waar en wanneer: Gent: 31/01/18 of 05/02/18, Brugge: 12/02/18 of 20/02/18, Hasselt: 03/03/18, Antwerpen:
16/02/18 of 01/03/18 (in samenwerking met het Universitair Forensisch Centrum)
- Deelname: online inschrijven voor datum naar keuze via https://jantienseeuws.com/studie-bdsm-en-hulpverlening
- Verantwoordelijken: Jantien Seeuws (psychologe) en Anne-Marie Waterschoot (gynaecologe)
- Contact: jantien.seeuws@ugent.be ; annemarie.waterschoot@ugent.be

2. SEKSUALITEIT BIJ BORSTKANKERPATIËNTEN
- Doelgroep: huisartsen, gynaecologen, psychologen, seksuologen, bekkenbodemkinesisten, verpleegkundigen, etc.
- Wat: gratis online vorming over seksualiteit bij vrouwelijke borstkankerpatiënten in de Westerse wereld
- Doel: hulpverleners competenter maken in het bespreken van seksualiteit bij borstkankerpatiënten a.d.h.v.
aangeboden informatie en praktische handvaten
- Waar en wanneer: online te vinden tot eind februari 2018
- Deelname: online via https://limefppw.ugent.be/limesurvey271/index.php/779634?lang=nl
- Verantwoordelijken: Charlotte Ciers (pedagoge) en Inge Van den Bergh (huisarts)
- Contact: charlotteciers@hotmail.com ; inge_vandenbergh@hotmail.com

3. SEXTING
- Doelgroep: ouders, opvoeders, leerkrachten en hulpverleners die zich ontfermen over jongeren (12-18 jaar)
- Wat: gratis online vorming over sexting bij Vlaamse jongeren
- Doel: opvoedingsondersteuning bieden a.d.h.v. een online vormingsfilmpje omtrent kennis, attitudes en
vaardigheden; uit onderzoek blijkt dat u als betrokken volwassene een cruciale rol speelt in het al dan niet veilig
omgaan met internet en sociale media van uw jongere(n)
- Waar en wanneer: online te vinden tot eind februari 2018
- Deelname: online via https://limefppw.ugent.be/limesurvey271/index.php/559236?lang=nl
- Verantwoordelijken: Hanne Golsteyn (psychologe) en Charlotte De Pourcq (psychologe)
- Contact: hanne.golsteyn@ugent.be ; charlotte.depourcq@ugent.be

4. AUTISME EN SEKSUALITEIT
- Doelgroep: psychologen, artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychotherapeuten, GGZ-werkers,
pedagogen, auti-coachen en hulpverleners die in contact komen met ASS
- Wat: gratis vorming ter plaatse over seksualiteit bij (jong)volwassen met ASS binnen de (rand)normale begaafdheid
(± 1u30)
- Doel: studie naar het effect van psycho-educatie op kennis over, vaardigheden rond en attitudes tegenover
seksualiteit en autisme bij Vlaamse hulpverleners
- Waar en wanneer: 1/2 (Gent), 2/2 (Westmalle), 10/2 (Hasselt), 21/2 (Mechelen), 1/3 (Leuven) en 5/3 (Bree) OF ter
plaatse bij jullie op vraag (bij groep van minimum 10 personen)
- Deelname: mailen naar Tineke of Michelle voor inschrijving
- Verantwoordelijken: Tineke Seys (psychologe) en Michelle Hufkens (psychologe)
- Contact: tineke.seys@hotmail.com ; michellehufkens1@gmail.com

