
 

                       Palliatieve Hulpverlening Antwerpen vzw 

           organiseert een gratis informatieavond 

 

    

 “ Het zijn nog maar kinderen…" 
    Kinderen en jongeren betrekken in palliatieve zorg 
 

 

 

 

 

 

  Donderdag 18 oktober 2018 

  19.30 – 21.30 uur 
 
  
 

Locatie:    UA - Campus Drie Eiken - Universiteitsplein 1 - 2610 Wilrijk 

     Gebouw Q – Promotiezaal - Parking P3 

Voor wie:    Alle geïnteresseerden 

Spreker:    Inne Leuris - Klinisch psychologe Palliatieve Hulpverlening Antwerpen 

Inschrijven:  Deelname is gratis  

Vooraf inschrijven via: 

Email: pha@uantwerpen.be  of  tel.: 03/265 25 31 

 

mailto:mieke.vanaelst@ua.ac.be


 

 

Het zal je maar overkomen…  

Je wordt zelf ongeneeslijk ziek of je krijgt te horen dat je kind of kleinkind aan een ongeneeslijke ziekte lijdt.  

Je wereld verandert compleet. Als volwassene sta je voor de moeilijke taak om met kinderen over de ziekte te 

praten en met hun praktische en emotionele behoeften om te gaan. Kinderen worden maar al te vaak 

weggehouden van pijn, lijden en verlies. Het is belangrijk om ze mee op weg te nemen en om leeftijdsadequate 

informatie te geven.  

Tijdens deze informatieavond worden er adviezen en tips gegeven om kinderen en jongeren die geconfronteerd 

worden met een palliatieve situatie te begeleiden en te ondersteunen. 

 

Palliatieve Hulpverlening Antwerpen (PHA) vzw wenst als regionale netwerk voor palliatieve zorg in Antwerpen 

een ondersteuning op maat aan te bieden aan kinderen en jongeren in palliatieve zorgsituaties.  

Met deze avond wenst PHA alle geïnteresseerden ruim te informeren over dit belangrijke aandachtspunt in de 

palliatieve zorg. 
 

 

 

 

 

Palliatieve Hulpverlening Antwerpen vzw (PHA) 

UA / Domein Fort VI / Gebouw Fc 

Edegemsesteenweg 100 / 2   -   2610 Wilrijk 

T. 03 265 25 31  /  F. 03 265 25 30 

E. pha@uantwerpen.be 

W. www.pha.be 

 

 

 

 

 

Ik ben de herfst. 

Ik ben de regen. 

Ik ben de storm. 

 

Zoek mij maar op, 

ik sta in alle gedichten. 

 

Houd mij maar vast, 

ik heb het koud en ik ben moe, 

en nog zoveel bladeren aan de bomen, 

nog zoveel bladeren overal. 

 
‘Verdrietig kind, verdrietig gedicht’, uit het werk van Toon Tellegen, ‘Daar zijn woorden voor’, 2005 
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