
zorg werk leven balans voor ouders van een zorgenkind 

Je was bezig met werk, leuke momenten met je partner en kinderen, vrienden, je huis inrichten, 
hobby’s en de minder leuke klussen die je erbij moet nemen.  
Druk, druk, druk…  
En dan staat je wereld heel even stil. Je kindje heeft een ernstige ziekte/handicap/beperking/stoornis. 
Misschien ben je de eerste die het opgemerkt heeft en heb je al een hele zoektocht achter de rug. 
Misschien kwam de boodschap voor jou als een complete verrassing en vraag je je nog af of het wel 
echt zo is.  
En dan wordt het weer druk, druk, druk...  
Doktersbezoeken, intensief bezig zijn met behandelingen en medicatie, voeding aanpassen, je 
afstemmen op de ontwikkelingsmogelijkheden van je kind, .. Er is een duidelijke verhoogde zorg voor 
het kind nodig. Tussendoor ook tijd maken voor een hele nieuwe papierwinkel: aanvragen verhoogde 
kinderbijslag, attesten in orde brengen, een dossier bij de mutualiteit indienen,…  
Mensen vragen je “Hoe hou je het vol?”. Soms vraag je jezelf ook af of je het wel zult volhouden of zie 
je het niet meer zitten. Andere dagen sta je versteld van je eigen kracht.  
 
Het Magenta-project: workshops voor ouders 
 

Zorg opnemen betekent veel meer dan zelf zorgtaken uitvoeren. Het betekent ook plannen en 
organiseren, informatie verzamelen, zorgverleners kiezen en hun bijdrage op elkaar afstemmen, 
beslissingen nemen, financieel en administratief beheer, omgaan met persoonlijke prioriteiten en 
time-management.  
Met het Magenta-project gaan ouders in workshops of met het Magenta- werkboek aan de slag 
rond: 
 Zorg-Werk-Leven balans    (time management) 

 Samenwerking met artsen,  therapeuten, hulpverleners  (communicatie en overleg) 

 Teamwerk met familie, vrienden, vrijwilligers    (organisatie en aansturen) 

 en meer : rechten, dossierbeheer, crisismanagement, genieten van het leven, geldzaken, … 

 

Dit project wordt  geleid door professor Bea Maes van KU Leuven.  De workshops worden gegeven 

door Noor Seghers,  moeder van een zorgenkind.  Zij put uit haar ervaring als managementtrainer  en 

maakt dankbaar gebruik van ervaringen van ouders die meewerken aan het project. 

 

Voor ouder(s ) van een zorgenkind tussen 0 en 14 jaar  

Roeselare 

Dominiek Savio Instituut 

vzw 

Kasteeldomein-

dagcentrum 

Koolskampstraat 24 

8830 Gits 

Nieuw! 

  

4 maandagavonden 

21 september 2015 

5 en 26  oktober 2015 

16 november 2015 

van 19u30 tot 22u 

 Organisatie: KU Leuven PraxisP 

i.s.m Dominiek Savio Instituut vzw 

 Prijs: 32 euro voor de 

reeks              48 euro per koppel.   

 Inschrijven : aanmeldingsformulie  

 

 

Passen deze data niet?  Meld je aan op de website, dan krijg je een e-mail als er een ander 

initiatief in de buurt is.   www.magentaproject.be 

http://ppw.kuleuven.be/ogop/magentaproject/formouders
file:///C:/Users/u0029807/Documents/project/Communicatie/www.magentaproject.be

