
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Uitnodiging  
Familiebijeenkomst Kempenhaeghe  
Thema: Loslaten in balans 

 

zondag 26 maart 2023  
 
 
 
 
 
 
 

Programma 
 

11.00 uur   Ontvangst met koffie/thee 
11.30 uur    Opening door Anouk Vermeer, voorzitter raad van bestuur Kempenhaeghe 
11.40 uur        Wat kun je als ouder allemaal regelen voor je kind? 

    Notaris Annet Wijers van het gelijknamige notariskantoor te Heeze zal uitleggen  
    wat je nu kunt regelen als ouder, wat je kunt opnemen in je (levens)testament, 
    zodat je de zorg voor je kind goed regelt   

Hoe zorg je voor jezelf als vertegenwoordiger? 
    Swetlana Westermeijer is motivational speaker en vertelde recent in de media  

over haar innerlijke strijd in het zorgen voor haar kind met ernstige epilepsie. 
Vandaag vertelt zij bij Kempenhaeghe haar verhaal 

12.30 uur   Lunch 
13.30 uur   Kiest u één workshop uit onderstaande? 

1. Zorg voor jezelf  
Hoe zorg je ervoor dat je jezelf niet verliest in de zorg voor je kind? Durf jij je 
grens aan te geven als ouder/vertegenwoordiger?  Met Swetlana Westermeijer 

2. Omgaan met onbegrepen gedrag 
Hoe kan ik omgaan met onbegrepen gedrag? Wat is de impact op mij als ouder?  
Door een ervaringsdeskundige  

3. Bewindvoering (45 min.) 
namens PKP legt Toine van Hoof uit wat een bewindvoerder doet en wat het 
bewindvoeren inhoudt 
Mentorschap (45 min.) 
alles over mentorschap door Patrick Vermeeren van Mentorschap Zuidoost-Brabant 
Lieke Martens en Chantal Scherders (maatschappelijk werk Kempenhaeghe) 
zullen assisteren bij de workshops 

15.00 uur   Afsluiting in de grote Schouwburgzaal, einde van het informatieve gedeelte 
    Napraten met een drankje en borrelhapje 

16.30 uur   Sluiting 
 

Waar en wanneer 
Datum:  zondag 26 maart 2023 
Tijd:   11.00 – 16.30 uur 
Plaats:   hoofdlocatie Kempenhaeghe, restaurant ’t Scureken,  

Sterkselseweg 65, 5591 VE Heeze 
 

Komt u ook?  
Aanmelden kan tot 9 maart of tot het maximale aantal deelnemers is bereikt. Via e-mail aan 
clientenraad@kempenhaeghe.nl, met vermelding van het aantal personen (1 of 2) en uw keuze welke 
workshop u wilt volgen. Telefonisch aanmelden kan in de ochtend tussen 9.00-12.00 uur bij het 
secretariaat van de cliëntenraad 06-123 75 346. Tijdens de hoofdsessie van de familiebijeenkomst  
worden filmopnames gemaakt, met alleen de spreekster in beeld. Wilt u het vooraf via mail aangeven 
als u daar bezwaar tegen heeft. 

 

Deze bijeenkomst wordt u aangeboden door de werkgroep familiebeleid van het Centrum voor 
Epilepsiewoonzorg in samenwerking met de cliëntenraad. 
 


