namiddag
Een breed gesprek over het samen-werken en samen spreken rond psychotische kwetsbaarheid, onder
begeleiding van Stijn Vanheule.
Met dit congres willen we ook de nodige aanzetten geven tot een vertaling naar de praktijk. Vanuit een aantal
inspirerende getuigenissen en statements wordt een echte 'open dialoog' opgestart tussen de verschillende
sprekers én met het hele publiek. We maken hierbij gebruik van een variatie op de fishbowl1-gespreksmethodiek.
Dr. Ludi Van Bouwel, Ingrid Lammerant en Henk-Willem Klaassen openen het gesprek vanuit hun particuliere
ervaringen. Stijn Vanheule laat de niet-meer-zo-anonieme-deelnemer mee denken en mee participeren en nodigt
uit om tijdelijk een stoel te bezetten en het woord te nemen. Jaakko Seikkula voedt het gehele proces.
(voertaal Engels/Nederlands)

DOELGROEP

congres op donderdag 21 april 2016
OC De Kleine Beer, Beernem

verbindend spreken met psychose
een mens in een netwerk
een congres over samen-werken en samen spreken rond psychotische kwetsbaarheid
met inspirerende praktijkvoorbeelden van wat elders blijkt te werken

We streven naar een gemengde deelnemersgroep: cliënten, familieleden en professionelen (werkzaam in de
sectoren gezondheidszorg, welzijn, wonen, onderwijs, arbeid, politie, justitie, OCMW en andere organisaties waar
mensen met een psychotisch lijden mogelijk ook cliënt zijn).
We kunnen maximaal 240 deelnemers inschrijven.

KOSTPRIJS
- professionelen en studenten: 100 euro
- familieleden, familie-ervaringsdeskundigen en andere betrokken compagnons: 50 euro
- cliënten/ervaringsdeskundigen: 25 euro
(de koffie, lunch en afsluitende receptie zijn inbegrepen in de kostprijs)

een initiatief van het Zorgcircuit Psychose Noord-West-Vlaanderen
INSCHRIJVEN
www.verbindendsprekenmetpsychose.com
PROGRAMMA
08u30
09u30
09u40
10u00
12u45
13u00
14u00
16u30

onthaal
welkom door dr. Carmen Leclercq, hoofdgeneesheer PZ Onze-Lieve-Vrouw
toelichting programma door dagvoorzitter prof. dr. Stijn Vanheule
prof. dr. Jaakko Seikkula spreekt over Open Dialogue
opstart namiddagmethodiek door prof. dr. Stijn Vanheule
middaglunch
Open Dialogue in de praktijk
afsluitend netwerken

voormiddag

1) Vul het inschrijfformulier in op http://www.verbindendsprekenmetpsychose.com/inschrijven.html
(één formulier per deelnemer).
2) Schrijf het juiste bedrag over op rekeningnummer BE53 7755 1359 8853 van PZ OLV, met vermelding van je
naam + voornaam en 'congres zorgcircuit psychose' (graag één overschrijving per deelnemer).
Je inschrijving is pas definitief na overschrijving.
3) Je krijgt dan zo snel mogelijk een bevestiging per e-mail.
Bij een eventuele overboeking (max. 200 deelnemers) betalen we het deelnamegeld terug.
Accreditering wordt aangevraagd.

PLAATS
OC De Kleine Beer
C. Marichalstraat 5
8730 Beernem

prof. Dr. Jaakko Seikkula
Open Dialogue, a need-adapted approach to acute psychosis
De Finse psycholoog en psychotherapeut Jaakko Seikkula vertelt over zijn Open Dialogue aanpak, een bijzonder
krachtige methodiek die gebaseerd is op 30 jaar voortdurend praktijkonderzoek. Open Dialogue is op de eerste
plaats een doelgericht systeem van psychiatrische zorg en behandeling, waarbij zo snel mogelijk een samenspraak
met álle betrokkenen wordt georganiseerd, een breed gesprek waarin open naar de verschillende ervaringen en
perspectieven wordt geluisterd. Op die manier kan ook samen naar mogelijke doelen, krachten, hulpbronnen en
andere oplossingen worden gezocht.
Deze bijzondere Open Dialogue aanpak verloopt volgens een aantal belangrijke principes, die Jaakko Seikkula
uitgebreid zal toelichten en met voorbeelden zal illustreren.
(voordracht in het Engels, ondersteunende presentatie in het Nederlands)
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http://www.demos.be/kenniscentrum/methodiek/groepsdiscussie-de-visbokaal

