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Praktische informatie voor externe professionals 

Dagindeling 

 
VOORMIDDAG 
 
Ontvangst om 9.00 u. 
Toelichting van de rollen van de zorgvragers die gedurende een halve dag dienen opgenomen te worden. 
Omkleding en start van de sessie. 
Ontvangen van veilige zorg (voetbadje, hoofdwassing,...) in de daartoe voorziene omkadering en rol. 
Middagmaal wordt aangeboden/toegediend in functie van de rol. 
 
NAMIDDAG 
 
Ethische reflectie: ervaringen worden uitgewisseld, geanalyseerd en ethisch gekaderd. 
Afsluiting om 16.00 u. 
 

Mee te brengen 

 
Nachtkledij. 
Middagmaal is voorzien. 
 

Eventueel op voorhand te bezorgen 

 
Casus:  Uitgeschreven rol die je zelf wil opnemen als zorgvrager gedurende een halve dag. 

Bedoeling is om dicht aan te sluiten op de situatie in jouw werkveld.  Daarom is het belangrijk om 
goed de context toe te lichten (wat deed zich voor, wie was betrokken, hoe ging wie om met,...). 

 
De zorgbehoevendheid (afhankelijkheid) van de persoon in wiens rol jij je wil inleven, moet 
 voldoende groot zijn maar binnen de door jou gestelde grenzen. 

 
Je eigen casus mag je doormailen naar ria.engelen@hivset.be drie weken voorafgaand aan  de 
sessie. 

  
Indien je liever geen eigen casus wil aanbrengen dan maken wij een keuze uit ons aanbod: zorgvrager met 
CVA, dementie, COPD, zware verbranding, fracturen, pijn, verdriet, angst, dwaalgedrag, psychiatrische 
stoornis, terminale ziekte,.... 
 
Voorbeelden van zorg die we aanbieden: haarwassing, voetbad, maaltijdtoediening, wondzorg, stomazorg, 
fixatie, psychische ondersteuning, rouwbegeleiding,... 
  

 

Attest 
 
Na afloop ontvangt iedere deelnemer een attest van deelname. 

mailto:ria.engelen@hivset.be
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Inhoudelijke vragen 
Ria Engelen, MA 
Projectverantwoordelijke 
Zorgethisch lab deSpiegeling 
ria.engelen@hivset.be 
014 47 13 12 
 

Aanvragen en inschrijvingen 

despiegeling@hivset.be 
Keuze uit inschrijven met of zonder studenten verpleegkunde. 

Locatie  
Op E34 neem je afrit 21, richting Herentals-Malle-Lille.  Volg richting Lille (N153 Wechelsebaan).  In centrum 
Lille blijf je de N153 volgen die overgaat in de Rechtestraat en juist voorbij het centrum in Poederleeseweg.  
Op het kruispunt Berg-Heiend zie je links Bpost, daar rijd je rechts Heiend op.  In deze straat vind je rechts 
een ruime parking in de Lindelostraat waar je kan parkeren.  Wat verderop ligt de privéparking van Lindelo, 
gelieve hier NIET te parkeren om verbalisering te vermijden.  Aan het einde van de straat op de hoek, tref je 
deSpiegeling. 
 
Er is een bushalte aan de kerk in Lille.  Deze is op wandelafstand van deSpiegeling.  Je kan ons dan via de 
Kerkstraat en Boskapelstraat bereiken, zonder je op  het domein van Lindelo te begeven. 
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