
3-DAAGSE OPLEIDING   

 INTIMITEITSCOACH 

DAG 1             TIJDLOOS GENIETEN 

Donderdag 25 januari 2018 

Docent: Els Messelis 

DAG 3                HEAVEN CAN WAIT 

Donderdag 17 mei 2018 

Docent: Els Messelis & Jan Van Velthoven  

DAG 2         WETTELIJK KADER SGOG &  

ALS AMOR DE DRAAD KWIJT GERAAKT 

Donderdag 29 maart 2018 

Docent: Els Messelis , Miek Scheepers (Aditi vzw/Sensoa) &  

Sabine Boerjan (Expertise Centrum Dementie Paradox) 

Seksuele gezondheid en seksuele rechten 

op rijpere leeftijd 

Beeldvorming en taboes rond seksualiteit 

en intimiteit 

Seksuele en lichamelijke veranderingen bij 

normale en pathologische veroudering 

(Gerosex & Gerisex) 

Wetenschappelijk onderzoek rond kennis, 

attitudes en omgaan met seksualiteit op 

latere leeftijd 

Sekstalk: Oefeningen rond werken met 

o.a. EX-PLISSIT-model. 

Kader huiswerkopdracht rond meetinstru-

menten GSI, SexAt & SASBA. 

Referentiekader seksueel grens-                  

overschrijdend gedrag in de zorg (o.a. raam-

netwerk seksualiteit & beleid) 

Vlaggensysteem/buiten de lijnen, Sensoa, 

Hermeneutische cirkel, E. Bosch & E. Suy-

kerbuyk, Ondersteuningsboom Dementie en 

seksualiteit, Aditi vzw. 

Preventie en detectie: standaardprocedures 

en formulieren 

Als Amor de draad kwijtraakt: over seksuali-

teit en intimiteit bij personen met dementie 

Seksualiteit en intimiteit: een positief verhaal 

(gekaderd in algemeen beleid) 

Ontwikkelen van seks– en intimiteitsbeleid in 

mijn organisatie (o.a. model J. Kotter) 

Creëren van een omgangscultuur: hoe doe 

je dat? 

Plaats van de initimiteitscoach in de organi-

satie (competenties, talenten, taken & 

taakinvulling). Tips vanuit de dagelijkse re-

aliteit. 

Foto’s : :  © Anastasia Pottinger, Jade Beall, Raphael Perez 

WAW55+ 
Wonen, arbeid en welzijn voor 55plussers 



3-DAAGSE OPLEIDING  INTIMITEITSCOACH 

Els Messelis                els.messelis@scarlet.be                 +32 478 294464 

DOELGROEP 

Master psychologie, coördinatoren ethiek, sociaal werk, pedagogiek, gerontologie, seksuologie enz. 

Maatschappelijk werkers, directie en beleids- medewerkers, verantwoordelijken bewonerszorg, vertrouwenspersonen, 

referentiepersonen dementie enz.  

 

PLAATS 

WZC Het Heiveld   Antwerpsesteenweg 776      9040 Gent 

 

WANNEER 

Donderdag 25 januari 2018, 29 maart 2018 & 17 mei 2018, telkens van 9.30 tot 16.30 uur. 

 

KOSTPRIJS 

485 euro voor de 3-daagse (inclusief cursusmateriaal en het boek ‘Seksueel grensoverschrijdend      

gedrag in de zorg’ (Politea), koffiepauzes, broodjeslunch en deelnameattest) 

 

INSCHRIJVEN 

Via het sturen van een email naar els.messelis@scarlet.be  en storting van 485 euro op  

 BE94  0017 3913 3814 met melding ‘deelname 3-daagse intimiteitscoach’ 

WAW55+ 
Wonen, arbeid en welzijn voor 55plussers 

WAW55+ is een vormings- en onderzoekbureau dat coaching, adviesverlening,  

begeleiding, onderzoek, opleiding en vorming aanbiedt in welzijn en zorg voor senioren. 

 

Jan Van Velthoven (QinZorg) en Els Messelis (WAW55+) zijn de inspiratoren voor de opleiding.  

“ Door de opleiding te volgen lukt het me gaandeweg beter om over seks en intimiteit op 

rijpere leeftijd te communiceren en om een open cultuur in het WZC te implementeren. “  


