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Praktisch - inschrijvingsprocedure
1.

Het symposium heeft plaats in het auditorium van het Psychiatrisch Ziekenhuis
H. Hart, Poperingseweg 16 te Ieper. Het aantal deelnemers is beperkt. Zich aanmelden de dag zelf gebeurt voor iedere deelnemer aan het onthaal (hoofdingang).

2.

Doelgroep: hulpverleners binnen de GGZ

3.

Inschrijven kan via de website www.pzheilighart.be

4.

Laatste dag van inschrijving: vrijdag 10 mei 2019. Indien uw betaling ons
bereikt vóór 23 april ontvangt u € 15 korting op de inschrijvingsprijs en betaalt u
slechts € 80. Na die datum bedraagt het inschrijvingsgeld € 95.

‘Dagbehandeling
in de geestelijke

Bij tijdige annulatie van de inschrijving (vóór woensdag 15 mei) wordt het
inschrijvingsgeld teruggestort.
Ervaart u een probleem met het inschrijven? Contacteer symposium@pzheilighart.be
5.

6.

VOORJAARSSYMPOSIUM

Voor dit symposium werd accreditering aangevraagd.
Aanwezigheidsattesten worden afgeleverd.

gezondheidszorg:
een waardige partner
binnen een hersteltraject.’
Praktijk – tendensen – uitdagingen
Dinsdag 21 mei 2019

Wegbeschrijving: raadpleeg onze website
Parkeren kan:
- op de parking achter het station
- op de parking van het ziekenhuis

De vermaatschappelijking van zorg blijft zich binnen ‘Kwadraat’, het nieuwe netwerk geestelijke
gezondheid Midden-West-Vlaanderen verder ontrollen. Een goed uitgebouwde dagbehandeling als
alternatief voor een residentiële opname of als vervolg daarvan, is een belangrijke pijler, en heeft
ongetwijfeld zijn plaats binnen getrapte zorg. De ‘stoel’ die aangeboden wordt, is geen bezigheidstherapie maar een empowerende, intensieve behandeling- en begeleidingsvorm, waar herstel van de
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cliënt en zijn context centraal staan. Neem als medewerker of externe partner plaats op één van onze
stoelen om via dit symposium met lezingen en werkwinkels inspiratie te vinden in thema’s sterk
verbonden aan dagbehandeling, bestaande behandelvormen en mogelijke uitdagingen anno 2019.

PRO GR A M M A
8.30 u.

onthaal

9.00 u.

INLEIDING

a) ‘Ontmoeting met familie…’

Geoffrey Minne (hoofdverpleegkundige De Rede dagbehandeling voor psychische zorg P.Z. H. Hart en dagvoorzitter)
Bruno Libbrecht (diensthoofd Ergotherapeutisch Centrum 2 P.Z H. Hart)

9.15 u.
9.30 u.

‘DE MEERWAARDE VAN DAGBEHANDELING DOOR DE OGEN VAN PIETER’
‘PSYCHIATRISCHE DEELTIJDBEHANDELING: VANDAAG EN MORGEN’

Yves Wuyts (stafmedewerker geestelijke gezondheidszorg bij Zorgnet-Icuro)
Ofschoon “Psychiatrische deeltijdbehandeling” in het ziekenhuis officieel reeds jaren bestaat onder de
vorm van dag- of nachthospitalisatie, kent deze zorgvorm eerder een verdoken bestaan.
Door de toenemende aandacht voor vermaatschappelijking in de zorg, komt psychiatrische
deeltijdbehandeling wat meer op de voorgrond. Zo zien we het gebruik van daghospitalisatie toenemen, zowel als vervolg- en verkortende traject op een klassieke residentiële psychiatrische ziekenhuisopname, als daghospitalisatie ter preventie van herval, en als psychiatrische deeltijdbehandeling
die zonder voorafgaandelijke opname rechtstreeks toegankelijk is voor personen die nood hebben aan
intensieve, multidisciplinaire gespecialiseerde zorg of aan een intensieve diagnostiek.
De mondige burger is vragende partij naar zorgvormen dichter in zijn buurt zonder het “etiket van een psychiatrische
opname” maar ook naar andere vormen van deeltijdse psychiatrische zorg dan zuivere “behandeling”.
We willen de toehoorder meenemen in de rijkdom van reeds bestaande praktijken maar eveneens vooruitblikken naar de
toekomst hoe psychiatrische deeltijdbehandeling er overmorgen kan uitzien om volwaardig tegemoet te komen aan de
verwachtingen van de zorgvrager met een psychiatrische kwetsbaarheid.

10.30 u. ‘Marktbezoek: voorstelling netwerkpartners’ + koffiepauze
11.15 u. WERKWINKEL te kiezen uit 5

Miranda Anthonis (VZE dagbehandeling Koraal, PC Bethanië Zoersel - Stuurgroeplid Contactgroep Psychiatrische
Deeltijdbehandeling)
... hoe pas je dat toe op een aparte setting als dagbehandeling? Het heeft immers geen bezoekersruimte noch
bezoekuur waar teamleden en familieleden elkaar kunnen ontmoeten. Voor veel familieleden is een kort telefoontje aan
begeleiding soms het enige referentiepunt. Voor de verblijvende patiënten is het niet steeds even eenvoudig om uit te
leggen hoe hij/zij aan zichzelf werkt, wat therapie nu juist inhoudt...
In het eerste deel van de workshop staan we stil welke weg teamleden van afdeling Koraal hebben bewandeld om
familieleden en belangrijke derden zoveel mogelijk te betrekken en hoe onze familiewerking nu is uitgebouwd.
Het tweede gedeelte is meer interactief en wil u laten reflecteren over uw eigen gedachten en keuzes betreffende het
ontmoeten van familieleden en anderen.

b) ‘Op zoek naar zorg op maat: welke cliënt heeft welke vorm van zorg nodig?’
Evelien Vierstraete (psycholoog centrum voor psychische revalidatie Hedera, Susan Hoef, psycholoog volwassenteam CGG Largo Veurne, Mieke Honoré, psychiatrische zorg in de thuissituatie, Dr Josfien Top, psychiater P.Z.
H. Hart, Eef D’haene, ervaringsdeskundige en Koen Demuynck, netwerkcoördinator Kwadraat)
Een hulpvraag is zelden geënt op een geïsoleerd of eenduidig probleem. Een goede inschatting van de
complexiteit van de zorgvraag moet dagelijks door verschillende actoren binnen de geestelijke gezondheidszorg worden gemaakt. In deze workshop willen we het hebben over welke zorgformule het meest passend is,
en hoe dit dynamisch kan worden bekeken. Is een ambulante opvolging voldoende? Doet de huisarts al genoeg?
Is dagbehandeling vereist of volledige opname? Of liever een alternatief? En hoelang moet die opname dan duren, en
wanneer zijn we het erover eens dat de behandeling eindigt, of verder gezet wordt in een ander bestek? In een panelgesprek willen we daar wat debat rond voeren, met actieve deelname van de aanwezigen.

c) ‘Samen kunst maken: een krachtenversterkend medium als aanvulling op,
of alternatief voor klassieke dagbehandeling.’
Hein Mortier (directeur De Figuranten en Pieter Naert, psycholoog P.Z. H. Hart)

12.15 u. Middagmaal
13.30 u. WERKWINKEL te kiezen uit 5
14.30 u. ‘Marktbezoek: voorstelling netwerkpartners’ + koffiepauze
15.05 u. ‘DE MEERWAARDE VAN DAGBEHANDELING DOOR DE OGEN VAN ANTJE’
15.20 u.

WER K W I NKELS:

‘GETRAPTE ZORG: DE JUISTE PERSOON OF HET JUISTE MOMENT OP DE JUISTE PLAATS.’

Lucas Van de Ven (klinisch ouderenpsycholoog, UPC KU Leuven, Gasthuisberg)
De geestelijke gezondheidszorg moet in elke regio een volledig én gedifferentieerd aanbod
kunnen bieden. De uitdaging: de juiste man/vrouw op de juiste plaats op het juiste moment;
vlotte overgangen tussen verschillende vormen van behandeling/begeleiding zijn obligaat.
Een goede communicatie tussen alle actoren in het veld is een voorwaarde. De basis is evenwel
een deskundige diagnostiek: wat is op dit moment voor deze persoon (en zijn familie) de beste aanpak/plaats? Het gaat dus om een brede multidisciplinaire diagnostiek. We bespreken hierover ook de
valkuilen en de hulpmiddelen.
Naast diagnostiek is omgangskunde een essentieel fundament, alsook een deskundige begeleiding
van de familie (context).

Dagbehandeling kan breder gezien worden dan het strikt (psycho)therapeutische. De Figuranten uit Menen gelooft dat
maatschappelijk engagement en artistieke ambities elkaar versterken en dat de dialoog tussen (gast)kunstenaars en
psychisch kwetsbare mensen leidt tot kwalitatieve artistieke arbeid. Zonder de individuele context van de deelnemers
uit het oog te verliezen, wordt gewerkt aan een collectief gedragen artistieke creatie die inhoudelijk hun maatschappelijke positie wél overstijgt. In deze werkwinkel wordt de visie van De Figuranten toegelicht, en wordt de samenwerking
met P.Z. H. Hart belicht vanuit praktijkervaringen.

d) ‘Suïcidepreventie binnen dagbehandeling.’
Jente Vandeburrie (provinciaal coördinator suïcidepreventiewerking CGG Largo, Virginie Blieck, teamleider mobiel
team acuut regio Ieper en Ivan Adriaen, psycholoog P.Z. H. Hart)
Omgaan met suïcidaliteit binnen dagbehandeling is een belangrijk onderdeel van werken met mensen met psychische/
psychiatrische problemen. Het is tegelijkertijd ook iets dat heel wat vragen en onzekerheid kan oproepen. Wat zijn
eigenlijk belangrijke basisprincipes in goede zorg voor suïcidale personen? Richtlijnen omtrent suïcidepreventie worden
samen gelegd met praktijkervaringen om zo samen op zoek te gaan naar mogelijke antwoorden.

e) ‘Hoe redelijk blijven wanneer onmacht in het spel is? Vanuit dialoog op zoek naar een
menselijk antwoord.’

16.25 u. SlotbeschouwinG EN TERUGBLIK via slam poetry.

Pieter Loncke en Thomas Raemdonck (psychiatrisch verpleegkundigen en medeauteurs van ‘Het respectboek voor
de zorg.’)

16.45 u. Afsluitende drink

De confrontatie met onmacht lijkt inherent aan het werken in de GGZ. De omgang met die onmacht krijgt wel een
specifieke inkleuring mee binnen een dagbehandelingssetting. Binnen deze workshop gaan we samen op zoek hoe men
op een redelijke en respectvolle manier kan afstemmen tussen het ‘betrokken zijn’ enerzijds en ‘loslaten’ anderzijds.

Lisette Ma Neza (Belgisch kampioen slam poetry 2017)

