Inhoud workshops
1) Allochtone patiënten en psychische zorg in de wijk: complexe vragen en eenvoudige
antwoorden door dr. Mario Braakman
Psychische zorg voor allochtonen is niet complexer dan de zorg voor autochtonen, alleen anders. In
deze workshop worden de belangrijkste aspecten van psychische zorg voor allochtone patiënten
besproken en met name die aspecten die anders zijn dan bij autochtonen. Tijdens de workshop wordt
vervolgens vooral naar antwoorden gezocht om hetgeen als ‘complex’ beleefd wordt aan het verlenen
van zorg toch hanteerbaar en oplosbaar te maken.
2) Familie als bondgenoot in de zorg door Henk-Willem Klaassen
In vervolg op zijn lezing gaat Henk-Willem Klaassen in op de meerwaarde van de samenwerking, die
hij met theoretische en praktische voorbeelden onderbouwt. In de workshop zal hij de aanwezigen
uitnodigen om te reflecteren hoe de naasten meer, anders of beter te betrekken bij de behandeling
van de cliënt. Als het samenwerken zo moeizaam gaat in de reguliere ggz, zal dan de oplossing liggen
bij hulpverleners die werken in een nieuwe ggz? Na zijn presentaties zijn de boeken ‘Bondgenoten’ en
‘BuurtzorgT, werken in de nieuwe ggz’ voor een gereduceerde prijs te koop.
3) De begeleiding van mensen met psychiatrische problematiek en een verstandelijke beperking en
middelengebruik (triple problematiek) door Léon van Woerden, Dounia Sbai en Kim de Groot.
Deelnemers worden meegenomen in de problematiek van mensen die slecht begrepen worden omdat
de hulpverlening hun taal niet spreekt. Wat vraagt dit van de hulpverleners die met deze mensen te
maken krijgen in termen van kennis, vaardigheden en attitude? Wat helpt om de mensen in beeld te
krijgen en vervolgens adequate zorg te geven?
4) E-health als ondersteuning bij sociale netwerken door Willem Verstegen, onderzoeker bij het
lectoraat SMAPZ en een mystery guest
Het digitale hulpmiddel Smart4U wordt op een interactieve manier gedemonstreerd. Door middel van
een casus worden deelnemers meegenomen in een werkwijze, die de hulpverlener dwingt om door de
ogen van de cliënt te kijken naar mogelijkheden tot herstel met gebruikmaking van het sociale
netwerk.
5) EPArticipatiestaat door studenten van de minor Sociale Psychiatrie.
Wat zouden professionals kunnen doen om buurtbewoners te stimuleren hulp te bieden aan
buurtgenoten met Ernstige psychische problemen? Dit is de vraag die centraal staat in onze
workshop. Tijdens dit uur wordt er samen gediscussieerd over de inzet van buurtbewoners als
vrijwillige mantelzorger bij mensen met EPA in de wijk. Hierbij wordt er gekeken naar de huidige
situatie en hoe deze verbeterd moet/kan worden. Uw mening en ervaring als professionals uit
verschillende disciplines, staan bij deze workshop centraal.
6) Stigma in de wijk door studenten van de minor GGZ-Agoog.
In samenwerking met bewoners uit de wijk zullen studenten aan de hand van ervaringsverhalen van
aanwezige cliënten het thema Stigma concrete invulling geven. Wat is stigma vanuit het perspectief
van de cliënt?
Hoe kun je stigma bij de cliënt bespreekbaar maken?
Wat kun je tegen stigma doen?

