Nuttige links
Contactgegevens
www.netwerksara.be (netwerk SaRA)
www.selamberes.be
Behandeleenheid verslavingszorg
www.stigwa.be
www.andante.be (suïcidepreventie)
www.vagga.be (verslavingspreventie)
www.caw.be
www.nahliga.be (antwerpen@nahliga.be)
www.kruispunt-kalmthout.be(eerste hulp
bij sociale en psychische problemen)
www.pzbethanienhuis.be
www.herstelacademie.be
www.oggpa.be

ggz.vormingen@emmaus.be
Dorien Janssens: 0477 89 09 18
Lavinia Vervecken: 03 380 38 83

Vormingen
geestelijke

In samenwerking met:

gezondheidszorg
voor hulpverleners
werkzaam in de

ARCHIPEL

1ste lijnszones
Voor– en Noorderkempen
Binnen en buiten met aandacht verbonden

Deze voorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs
Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 Mechelen
verantwoordelijk uitgever: Jan Bogaerts
verantwoordelijk
uitgever: Gui Rusch

2018-09-28

Wat?

Vormingsaanbod rond ‘Werken bij en
met mensen met een psychische
kwetsbaarheid’.
Dit kan in een algemene vorm of op
maat rond een specifieke vraag.
Bij een vorming op maat brengen we u
in contact met een expert ter zake.
We verzorgen ook een open aanbod
waar vrij kan aangesloten worden.

Voor wie?

Vormingsaanbod







Normaal doen in ongewone omstandigheden:
Over het bejegenen en ontmoeten van mensen
met een psychiatrisch probleem
Niet wachten tot de emmer overloopt:
Over grenzen stellen, over bang zijn, over
huizen waar je met lood in je schoenen aanbelt,
over te vuil, teveel, te moe, …
Wie heb ik aan de lijn? :
Over contact en overleg zoeken met GGZdiensten (afdelingen in een PZ, psychiaters, …)
en medewerkers (mobiele teams, crisisteam,
etc.)

Vormingsaanbod op maat
Voor medewerkers die vanuit een
eerstelijnsdienst werken bij mensen met
een psychische kwetsbaarheid:
Thuishelpers, thuisverpleging,
huishoudelijke helpers, ….

Over angst en depressie, hoe omgaan met mensen
met persoonlijkheidsproblemen, psychische
problemen bij ouderen, hoe zorgen voor mensen die
blijven drinken, ben ik meer dan een extern geheugen
bij mensen met een niet aangeboren hersenletsel,
psychose, verstandelijke beperking en psychische
problemen, ouders begeleiden na een postnatale
depressie,...

Vormingen op de agenda


Donderdag 15/11/2018 van 13u3016u: ‘Normaal doen in ongewone
omstandigheden’



Dinsdag 05/02/2019 van 13u –16u:
Suïcidepreventie



Donderdag 07/03/2019 van 13u3015u30: Zin in waanzin? Werken bij
mensen met een psychotische
problematiek



Donderdag 11/04/2019 van 13u15u: Stigma, what’s in a name?



Donderdag 13/06/2019 van 13u3016u: ‘Niet wachten tot de emmer
overloopt’

Deze vormingen gaan door op de campus van
PC Bethanië in gebouw 2.
Andreas Vesaliuslaan 39
2980 Sint-Antonius Zoersel
Er is mogelijkheid om te parkeren aan gebouw 1.
De vormingen zijn gratis. Inschrijven via:
ggz.vormingen@emmaus.be
De meest recente informatie en inhoud van de
vormingen vindt u via volgende link:
http://www.netwerksara.be/coaching-en-vorming

