Symposium maakt moeilijk bespreekbaar onderwerp toegankelijk
SGL organiseert eerste symposium Intimiteit en Seksualiteit
Op dinsdag 10 april 2018 organiseert SGL de eerste editie van het symposium Intimiteit
en Seksualiteit voor medewerkers. Het doel is om deze thema’s, die niet voor iedereen
gemakkelijk bespreekbaar zijn, onder de aandacht te brengen en toegankelijk te maken
op alle locaties. Het symposium biedt kennis, bijvoorbeeld over de invloed van nietaangeboren hersenletsel (NAH) op intimiteit en seksualiteit, maar ook handvatten.
Praktijkgericht symposium met twee boeiende sprekers
Tijdens het evenement komen er twee boeiende sprekers aan het woord. Riet Pieters
geeft een interactieve presentatie rond de onderwerpen ‘seks na NAH is complex’ en
‘seks in de zorg is complex’. Als revalidatieseksuoloog in Heliomare RC (Wijk aan Zee)
begeleidt ze mensen met hersenletsel (en hun partners). Via Bender & Pieters geeft ze
trainingen aan professionals in de revalidatie.
Priscilla Janssen-van Elburg vertelt over haar ervaringen als begeleidster van SGLcliënten thuis in de regio Parkstad. Zij spreekt over haar ervaringen en geeft tips hoe je
als professional intimiteit en seksualiteit bespreekbaar kunt maken met cliënten. Het
belooft een concreet, interactief en praktijkgericht symposium te worden, met ruimte
voor vragen.
Praktische informatie
Het symposium vindt plaats in woonzorgcentrum Bunderhof van Vivantes (Beneluxlaan 1,
6164 EM Geleen). Het programma start om 13.15 uur en eindigt om 16.00 uur
(ontvangst vanaf 12.45 uur). Dagvoorzitter is Loes Peeters, consulente Seksuele
Gezondheid bij SGL en Daelzicht.
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Over SGL
SGL helpt mensen met een lichamelijke beperking en/of hersenletsel (bijvoorbeeld na
een ongeluk of een hersenbloeding) om toch een zo normaal en zelfstandig mogelijk
leven te leiden en deel te nemen aan de maatschappij. SGL biedt door heel Limburg
uiteenlopende behandelingen, trainingen en begeleidingsmogelijkheden. 530
medewerkers en vele enthousiaste vrijwilligers ondersteunen ongeveer 1.400 cliënten.

