Inschrijvingsmodaliteiten

Uw inschrijving is definitief na betaling en
aanmelding vóór 10/2/2018 via e-mail:

nvkvv.kempen@telenet.be
Gelieve alle hieronder gevraagde informatie
te vermelden:

Wegbeschrijving

TPC (Theologisch Pastoraal Centrum)
Groenenborgerlaan 149, 2020 Wilrijk

NVKVV Regionale Netwerken Antwerpen,
Kempen, Netevallei en Mechelen

Bus: buslijnen 21-27 en 33 + 501 en 502

“Psychose - zorg“

Auto:

Naam en voornaam deelnemer
Lidnummer NVKVV / Ik wil lid worden
Adres
Instelling
Functie:

Deelnamebijdrage:
□ NVKVV-lid € 40
□ Geen NVKVV-lid € 60,00
□ Student- Lid NVKVV € 20,00
□ Student geen NVKVV-lid € 30,00

22 februari 2018
Van 13.00 tot 17.30 u.
Bijdrage te storten op rek. nr.
BE48 8334 8096 1127 van NVKVV–
Provincie Antwerpen met de vermelding :
“Symposium Psychosezorg 22/2/2018”

TPC
(Theologisch Pastoraal Centrum)

Groenenborgerlaan 149
2020 Wilrijk

+ naam en voornaam deelnemer
Vrij van zegel, art. 198, 7e wetboek der taksen

VU. Dhr. Luts Jules, Zijstraat 19, 2450 Meerhout Tel. +32 14 30 87 03

Programma
“Zorg voor personen met een
psychose”
Doelpubliek:
(student-)verpleegkundigen,
zorgkundigen en andere paramedische
zorgverleners
Doelstelling: de deelnemers
-

toetsen eigen ervaringen aan de
visie op GGZ
weten welke ondersteuning het
netwerk GGZ biedt
leren hoe je gerichter kan
observeren
leren hoe je adequater kan
handelen bij personen met een
psychotische stoornis

Al jaren is een evolutie aan de gang
waarbij psychiatrische voorzieningen
meer open worden, de ziekte uit het
verdomhoekje gehaald wordt en er
openlijk over gesproken kan worden.
Waar we vroeger bijna enkel specifieke
verenigingen hadden die opkwamen
voor personen met een psychische
stoornis, verdedigen deze patiënten nu
zichzelf, beschrijven hun probleem en

hun ziekte op een meer menselijke
manier; hun ervaringen worden
gedeeld en ze maken hun ziekte
bespreekbaar. Door de groei van de
sociale
media en
een
andere
tijdsgeest komt de groep van
personen met een psychische stoornis
nu ook zelf meer in de belangstelling.
Waar psychiatrie vroeger enkel
binnen een instelling bestond, wordt
het nu meer een deel van de
maatschappij.
Verpleegkundigen hebben veelal een
opleiding gehad vanuit een somatisch
oogpunt. Tenzij je een psychiatrisch
verpleegkundige bent, heb je maar
een beperkte scholing psychiatrie
achter de rug.

13.00 u.

Onthaal en inschrijving

13.30 u.

Inleiding
Wilfried De Rijck,
Geriatrisch verpleegkundig expert,
lid werkgroep ouderenzorg NVKVV

13.45 u.

Kortsluiting in mijn hoofd:
over het beest dat psychose heet…
Mevr. Brenda Froyen,
auteur en ervaringsdeskundige

14.45 u.

Schizofrene psychose, heden en
toekomst
Professor Dr. Marc De Hert,
Langdurige psychosezorg te
Kortenberg, UPC KU Leuven

15.45 u.

Koffiepauze

16.15 u.

Samen vallen en opstaan
Verpleegkundige aspecten bij mensen met
een psychotische problematiek

Dhr. Jeroen Snoeckx,
Psychiatrisch verpleegkundige,
PZ Bethaniënhuis, Zoersel

Psychose wordt op deze vorming
uitgebreid belicht, een aandoening
met vele gezichten …

Dhr. Vanoppen Davy,
Psychiatrisch verpleegkundige,
PZ Bethaniënhuis, Zoersel
17.15 u.

Vraagstelling

17.30 u.

Afsluiting

i.s.m. Het Vlaams Fonds voor de Letteren

