
Intervisie gerelateerd aan palliatieve zorg 
 
Zit je team of organisatie met vragen rond levenseindezorg?  Is er 
nood om te delen in te leren van elkaar op vlak van palliatieve zorg?
Zorgen bepaalde ervaringen voor onaangename gevoelens? Is er nood 
aan een georganiseerd gesprek tussen mensen werkzaam in hetzelfde  
vakgebied, zorgrelaties, enz. …? 
 
Wij kunnen je een begeleide intervisie aanbieden op maat van de   
organisatie. 
 
Neem contact op met Daisy Dequidt (psychologe De Mantel vzw) op 
het nummer 051/24 83 85 of via daisy@demantel.net 
 
Richtprijs: € 80 per uur (+ kilometervergoeding bij in-house intervisie) 

Algemene contactgegevens: 
 

Netwerk palliatieve zorg De Mantel vzw 
Handelsstraat 1 
8800 Roeselare 
051/24 83 85 

 
info@demantel.net 

vorming@demantel.net 
 

www.demantel.net 

 

Intervisies 

De Mantel 2019 

— 

Aanbod voor 

verpleegkundigen, 
zorgkundigen, sociale 

werkers en paramedici 



 Vaste intervisiegroep (settingoverschrijdend) 
 
1ste groep is volzet.  
 
Indien er voldoende inschrijvingen zijn kan een 2de groep opstarten. 
 
Locatie: ’t Zaaltje, De Mantel vzw , Handelsstraat 1, Roeselare 
 
Uur: Telkens van 9u tot 11u30 
   
Voorstel data 2de groep: 1/03/19, 14/06/19 & 18/10/19 
   
Omschrijving:  
Deze groep bestaat uit maximum 9 vaste groepsleden die 3 keer per 
jaar samenkomen om te leren en te reflecteren op eigen functioneren 
op vlak van palliatieve zorg. De groep brengt leersituaties/leervragen 
in die vanuit hun functie als referentiepersoon nog een uitdaging    
vormen en die ze binnen een vaste, veilige groep met elkaar willen 
delen. Dit proces van delen, zich beluisterd voelen, bevraagd weten 
betekent niet alleen een meerwaarde op vlak van professionele en 
persoonlijke groei maar behelst eveneens een stuk ‘zorg voor          
zorgenden’? 
 
Begeleiding intervisie: De Mantel (Ria Devos, Daisy Dequidt) 
 
Deelnameprijs: € 150 per deelnemer 
 
Inschrijven t.a.v. Daisy Dequidt op daisy@demantel.net  
of tel. 051/24 83 85 

 
 

Algemene intervisie Intervisie VZP 

Intervisiegroep VZP (settingoverschrijdend) 
 
Mogelijk tot 2 intervisiegroepen van max. 9 deelnemers 
 
Locatie: ’t Zaaltje, De Mantel vzw , Handelsstraat 1, Roeselare 
 
Uur:  
Groep 1: van 9u tot 12u 
Groep 2: Van 13u30 tot 16u30 
   
Voorstel data 1ste groep: 30/04/19 & 26/11/19 (VOLZET) 
Voorstel data 2de groep: 25/06/19 & 17/12/19 
   
Omschrijving: Sinds 2009 organiseert De Mantel vzw jaarlijks een        
5-daagse opleiding rond ‘Vroegtijdige Zorgplanning’. Ondertussen 
hebben zo’n 150 mensen de opleiding gevolgd. Iedereen heeft onder-
tussen zijn eigen toets gegeven aan het bespreekbaar maken van    
levenseindevragen in al zijn facetten. Het laatste luikje van die          
opleiding VZP is nog steeds een intervisie waarin een forum gecreëerd 
wordt om rond werkgerelateerde problemen inzake VZP van elkaar te 
leren.  
Deze opgedane ervaring delen of valkuilen in kaart brengen en/of   
horen hoe de andere hiermee omgaat is een vraag die we                 
ondertussen meermaals gesteld worden. 
In opvolging daarvan is de Mantel vzw bereid om in 2019 opnieuw 
terugkom-momenten te organiseren. 
 
Begeleiding intervisie: De Mantel (Daisy Dequidt & Deskundige MBE) 
 
Deelnameprijs: € 80 per deelnemer 
 
Inschrijven t.a.v. Daisy Dequidt op daisy@demantel.net  
of tel. 051/24 83 85 
 


