KENNISMAKINGSSESSIE
Wegwijs in het landschap van de
geestelijke gezondheidszorg
Dinsdag 8 oktober 2019, 13u30—16u30
Spreker: Rita Wietendaele– VESTA
Plaats: De Zevenkamer, Peperstraat 141, Heule
De geestelijke gezondheidszorg is vandaag de dag volop in beweging. Men spreekt over vermaatschappelijking van de GGZ
d.m.v. mobiele teams, afbouw bedden…
Mensen zetten gemakkelijker de stap naar de hulpverlening
zoals psychiaters, psychologen, centra geestelijke gezondheidszorg, PAAZ, psychiatrische ziekenhuizen, ...
We voorzien een introductienamiddag, waarbij we een helder
overzicht bieden van al deze diensten en waar je voor ‘wat’
terecht kan.

MODULE 2
Grondhouding herstelvisie
Dinsdag 3 december 2019, 13u30-16u30

MODULE 5
Wat is druggebruik?
Dinsdag 17 maart 2020, 13u30-16u30

Sprekers: Céline Dewitte en ervaringsdeskundigen– De
Mare

Sprekers: Annelien Catteeuw en Lynn Vilyn—Kompas vzw

Wat is herstel? Tijdens deze namiddag worden de visies
van de hulpverleners en de cliënten (ervaringsdeskundigen) tegenover elkaar geplaatst. De vorming
bevat theorie die geïllustreerd zal worden met behulp
van ervaringsdeskundigen. Dit is gericht naar hulpverleners die open staan om mensen met een psychische
kwetsbaarheid te zien als mensen met sterktes.

MODULE 3
Aangeschoten? Of is er toch iets meer aan de
hand? Wat doe je er mee?
Dinsdag 14 januari 2020, 13u30-16u30
Sprekers: Rebecca Bulcke en Erika Everaert - Impact

VORMINGSREEKS
Deskundigheidsbevordering in het omgaan met
een psychische kwetsbaarheid
Plaats: De Zevenkamer, Peperstraat 141, Heule

MODULE 1
Psychose beter begrijpen.
Dinsdag 5 november 2019, 13u30-16u30
Spreker: Liesbeth Braem - OLV van Lourdes
Een psychose is een ingrijpende gebeurtenis voor de cliënt en
zijn omgeving. Geen enkele psychose is dezelfde. In deze namiddagvorming gaan we na wat nu precies een psychose is.
Aan de hand van de balkmetafoor leren we een psychose en de
ontstaansgeschiedenis ervan beter begrijpen en kijken we hoe
we de psychotische cliënt en zijn omgeving best kunnen ondersteunen.

Wanneer kunnen we spreken over een
‘alcoholprobleem’? Welke signalen wijzen op misbruik en
hoe kun je iemand motiveren tot verandering?

MODULE 4
Mensen met verstandelijke beperking en psychische kwetsbaarheid begeleiden, een kijk!
Dinsdag 18 februari 2020, 13u30-16u30
Spreker: Els Ronsse - Psysense
Mensen met een verstandelijke beperking lijken een
grotere psychische kwetsbaarheid te hebben, vaak door
a-typisch gedrag te zien zoals agressie, structuurvastheid
of aanklampend gedrag. Oorzaak hiervan ligt enerzijds in
hun mindere cognitieve mogelijkheden, anderzijds
binnen hun grotere emotionele behoeften. Zicht krijgen
op deze noden en hierrond ondersteunen kan helpen om
met afwijkend gedrag om te gaan.

In het eerste deel wordt o.a. ingegaan op: Wat zijn de fasen
van gebruik? Welke signalen wijzen op misbruik? Hoe maak ik
dit bespreekbaar? Hoe kan ik iemand motiveren/
ondersteunen? Hoe ga ik hier als hulpverlener mee om?
In het tweede deel wordt stilgestaan bij de werking van Kompas vzw en huidige behandelmogelijkheden.

MODULE 6
Agressie: Van preventie tot zorg voor cliënt en zijn
hulpverlener
Dinsdag 28 april 2020, 13u30-16u30
Sprekers: Ineke Maelfait en Lesley Hostens – PZ H. Familie
Binnen de hulpverlening komt men alsmaar vaker in aanraking
met agressie, in welke vorm dan ook. Hoe kan je als hulpverlener preventief gaan werken om de kans op agressie te beperken? Hoe kan je omgaan met deze agressie? Hoe kan je deze
agressie begrijpen of (h)erkennen en de cliënt ondersteunen
de agressie te helpen dragen? Alsook komt het belang van de
zorg voor zorgverleners aan bod. Het crisisontwikkelingsmodel
wordt als basis van deze vorming gehanteerd.

MODULE 7
Omgaan met zelfverwondend gedrag
Dinsdag 26 mei 2020, 13u30-16u30
Spreker: Bo Sintobin—De Mare
Hoewel sommigen die zelfverwondend gedrag stellen ook
suïcidaal kunnen zijn, wordt zelfverwondend gedrag vaak
gebruikt als een manier om met moeilijke emoties om te gaan
zonder dat het de bedoeling is om hieraan te overlijden. Dit
neemt echter niet weg dat zelfverwondend gedrag ongewild
tot de dood kan leiden. Elke vorm van zelfverwondend gedrag
vraag om aandacht, maar hoe gaan we hiermee om?

