
Inschrijvingen
www.hieronymus.be/studiedagen

vóór 3 juni 2016

Parkeergelegenheid
betalend parkeren op de Grote Markt

gratis parkeren nabij het Sint-Jansplein

Kostprijs studiedag
familie of naastbetrokkenen: 20€

externe hulpverleners: 40€
BE21 0682 3234 1703 

Deze studiedag is een initiatief vanLocatie
Psychiatrisch Centrum 

Sint-Hiëronymus
Dalstraat 84

9100 SINT-NIKLAAS

Over gedeelde zorg:
waarom moeilijk doen 

als het samen kan?!

10 juni 2016

Studiedag voor familie



Programma

08.45 uur Onthaal met koffie
09.30 uur Verwelkoming

Dr. Jeroen Kleinen 
Psychiater, voorzitter medische raad

10.00 uur Interview met een ervarings- 
deskundig familielid
Els Dottermans - familielid, actrice 
en dr. Stephan De Bruyne - Medisch 
directeur, psychiater

10.45 uur Koffiepauze
11.00 uur Herstel en herstelondersteunen-

de zorg vanuit familieperspectief
Marleen Van Staey - familielid, lector 
aan de Thomas More hogeschool, 
vrijwilliger Similes en familievertegen-
woordiger in SaRa

11.45 uur Wisselwerking tussen een  
psychiatrische stoornis en  
gezinnen

 Prof. Dr. Gilbert Lemmens - Psychiater 
en gezinstherapeut, diensthoofd  
psychiatrie UZ Gent en hoofddocent  
Psychiatrie UGent

12.30 uur Broodjeslunch 

13.30 uur Keuze workshop 1
Tussen betrokken en vertrokken - 
Debat rond familiebetrokkenheid
A Tempo - Afdeling voor behandeling van 
patiënten met psycho-organische stoor-
nissen

Bouwstenen voor een cultuursensitieve 
zorg
Susanne Theyskens - .......

LEAP - gesprekstechniek in communica-
tie met cliënten met een psychotische 
kwetsbaarheid
Largo en Legato - dagcentrum en  
residentiële afdeling voor cliënten met een 
psychotische kwetsbaarheid

Rondleiding langs therapiegebouw (Mika-
do) met voorstelling van werken/foto’s
Vaktherapeuten

14.15 uur Korte pauze + locatiewissel
14.30 uur Keuze workshop 2

Hoe versterk je de veerkracht van kin-
deren van ouders met een psychische 
kwetsbaarheid?
Soetkin Claes - Medewerker Familieplat-
form

Belangrijke accenten van de nieuwe wet-
geving over de beschermingsmaatregelen 
van de goederen en de persoon.
Martine De Moor - coördinator kennis-
centrum bewindvoering Similes vzw en 
bewindvoerder van 5 personen

Rondleiding in ontmoetingshuis Zigzag
Zigzag

Familie mee op slot als sleutel tot een 
open deur?
Kim Steeman - Therapeutisch directeur 
Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus

15.15 uur Korte Pauze + locatiewissel
15.30 uur Keuze workshop 3

Aan de slag! Ervaringsdeskundige 
familieleden inzetten binnen de zorg-
sector
Marijke Vermeulen en Marcia Poelman 
- Medewerkers Familieplatform

Een familievalidatiegroep :  
What’s in a name?
Moderato en Da Capo - dagcentrum 
en residentiële afdeling voor patiënten 
met afhankelijkheids- en/of  
persoonlijkheidsproblematiek

Rondleiding op het dagactiviteiten- 
centrum de Witte Hoeve
Begeleid door de Witte Hoeve

Proeftuinen Woonzorg in de Geestelij-
ke Gezondheidszorg
Peter Van Stappen - Pro Mente -  
coördinator

16.15 uur Korte pauze + locatiewissel
16.30 uur Slotwoord

Stefaan Baeten - Algemeen directeur 
Psychiatrisch Centrum  
Sint-Hiëronymus

16.45 uur Receptie

kristine.verhoye
Markering

kristine.verhoye
Markering


