
Gezin en Handicap behoort tot de KVG-groep
Gezin en Handicap is lid van Vijftact vzw

Hoe ga je als ouder, broer, zus, begeleider,… van een persoon met een verstandelijke 
handicap om met de uitspraak: „Ik wil een kindje”? Vaak zit je als ouders en begeleiders met 
de handen in het haar. Deze uitspraak confronteert je met je eigen normen en waarden rond 
‘kinderwens’ en ‘ouderschap’.

•  Hoe kan je het thema ‘kinderwens’ bespreekbaar maken in je gezin, met je cliënt? 
•  Welk materiaal kan je hiervoor gebruiken? Wie kan ondersteuning bieden?
•  Hoe werk je met je kind rond realistische verwachtingen, zonder dromen radicaal 

te doorprikken? 
•  Hoe kan je je kind ondersteunen om met deze kinderwens, de onmacht hierrond, 

het verdriet,… om te gaan?
•  Wat is er geweten over ouderschap van personen met een verstandelijke 

handicap? Kunnen mensen met een verstandelijke handicap een kind opvoeden?
•  Hebben mensen met een verstandelijke handicap recht op kinderen?

Sprekers: Greet Conix (VMG), Jan Raymaekers (Dagcentrum De Wroeter), Katleen 
Alen (Fara, luister- en informatiepunt rond zwangerschapskeuzes)

-  Woensdag 24 februari 2016 KVG Secretariaat, Sint Jorisstraat 1, Roeselare
-  Woensdag 2 maart 2016, TPC Antwerpen, Groenenborgerlaan 149, Antwerpen 
-  Donderdag 21 april 2016, Pastoraal Centrum Seminarie, Tulpinstraat 75, Hasselt
-  Woensdag 11 mei 2016, KVG-zaal, Tiensesteenweg 63, Leuven 
-  Woensdag 8 juni 2016, BD/Welzijnszorg, Sint-Salvatorstraat 30, Gent 

Telkens om 19.30 u.

Infoavonden

Praktisch

Kostprijs: 

-  3 euro voor personen met een handicap en hun 
familie die lid zijn van Gezin en Handicap/KVG

-  8 euro voor personen en hun familie die geen lid zijn
-  25 euro voor professionelen, 15 euro indien ze een 

ouder vergezellen

Inbegrepen: achtergrondteksten, koffie/thee/water
Ter plaatse te betalen

Inschrijven is verplicht.
Dit kan telefonisch op 03/216 29 90 of per email op 
gezinenhandicap@kvg.be

Kijk ook op www.gezinenhandicap.be of www.
facebook.com/gezinenhandicap

Met de handen in 
het haar

Kinderwens bij personen Met 
een verstandelijKe handicap


