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Algemeen

Centrum voor advies, informatie en ondersteuning 
betreffende intimiteit en seksualiteit

Doelgroepen

• Personen met een beperking

• Kwetsbare ouderen

• Personen met psychische kwetsbaarheid

+ het netwerk (familie & professionelen…)
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Algemeen

• Ontstaan in 2008 uit werking PMB – opbouw expertise

• Sinds 2015 ook:

• ouderen 

• GGZ

• Thuiszorg

sector overschrijdend

• 2,75 FTE

• Geen studiecentrum – voeten in de klei met praktische ondersteuning
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Visie en missie

Visie 

Vertrekken vanuit een rechtenkader !

• Universele Seksuele en Reproductieve rechten van de mens – WAS / I.P.P.F 
(charter) http://www.worldsexology.org/resources/declaration-of-sexual-rights/

• VN- verdrag inzake gelijke rechten voor personen met een beperking (2 juli 
2009)

• vrijheid, eigen invulling geven aan, inspraak 
• gelijkwaardigheid
• privacy
• informatie
• toegankelijkheid van zorg
• vrij zijn van misbruik (veiligheid)

http://www.worldsexology.org/resources/declaration-of-sexual-rights/
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Dagelijkse werking

Dagelijkse werking situeert zich op 3 niveaus
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Macro niveau

Maatschappelijke sensibilisering (bespreekbaarheid       )

• Samenleving - media

• Onderwijs

• Politiek
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Meso niveau

Professionaliteitsondersteuning

• Visie en beleidsondersteuning  !!!!!

• Vorming
95% van de zorgprofessionelen is de 

afgelopen 3 md in contact gekomen 
met SGG !

(2017 KULeuven Enzlin – Van Der Ploeg)

• Mobiele outreach / teamondersteuning
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Micro niveau

Individuele ondersteuning

• + 750 vragen/jaar
(20% ouderensector)

• Advies en informatie – Consultgesprekken

• Seksuele dienstverlening

• Definitie

• Procedure 

• Samenwerking 80 dienstverleners

• Dienstverlening ≠ Prostitutie
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Dienstverlening ≠ Prostitutie

Seksuele dienstverlening Sekswerk en wetgeving (1952)

Zorgmodel Economisch model

Aanbod vanuit vraag en vraagverduidelijking Aanbod vanuit vraag

Ruim aanbod (aanleren, afbakenen, 
alternatieven, ontdekken, beleven)

Vraaggericht aanbod

Netwerk = ondersteuning
Doel= welzijnsbevordering

Netwerk ??? Financieel ???

Blijvende vorming van dv Geen specifieke vorming
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Van consult tot dienstverlening

Aditi Dienstverlener

Client

Netwerk
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Studiedag “Grijs en Goesting”
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Contactgegevens

www.aditivzw.be

steven@aditivzw.be

0488 - 870.677

http://www.aditivzw.be/
mailto:steven@aditivzw.be

