Programma Landelijke Dag VMDB 18 maart 2017
Praktische informatie:
Bijeenkomst:

Landelijke Dag VMDB

Thema:

De Nieuwe GGZ

Datum:

18 maart 2017

Locatie:

De Musketon, Hondsrug 19 3524 BP Utrecht

Aanmelden:

Via het kantoor van de VMDB:
 Bij voorkeur via email: bureau@vmdb.nl
 030-2803030
Graag opgeven of en zo ja welk middagprogramma u wilt bijwonen.
Het zou de VMDB erg helpen, als u zich van tevoren opgeeft en afzegt indien
u verhinderd blijkt!

Kosten

€ 3,-; te betalen aan de deur (bij voorkeur gepast te betalen).

Het programma:
9:30

Zaal open met diverse informatie-stands

10:15 -10:25

Welkom en opening door de dagvoorzitter en de voorzitter van de VMDB

10:25-11:10

Lezing met de titel: Hoe maken we een betere kans om menselijk lijden ten
gevolge van een psychose te beperken?
Spreker: Dr. Philippe Delespaul
Mensen die kwetsbaar zijn om een psychose te ontwikkelen zijn tijdens periodes
dat de symptomen in ernst toenemen vaak onbereikbaar. De persoon zelf en zijn
of haar betrokken omgeving raken de controle kwijt en er ontstaat vervreemding.
Hoe behouden we het contact, hoe zorgen we er vaker voor dat de psychose niet
destructief wordt. In de Nieuwe GGZ beweging betekent dat op een andere manier
omgaan met kwetsbaarheid. Het betekent ook een andere relatie met familie en
andere betrokkenen omdat in contact zijn en blijven helpt om de negatieve effecten
van psychose te beperken.
Dr. Ph.A.E.G. (Philippe) Delespaul is Bijzonder Hoogleraar Innovatie in de
Geestelijke Gezondheidszorg aan de Universiteit van Maastricht (vakgroep
Psychiatrie en Psychologie). Hij is bij Mondriaan in Maastricht/Heerlen werkzaam
als klinisch psycholoog en adviseert de instelling en regio over zorginnovatie. Hij is
bestuurslid van het CCAF, (F)ACT-Nederland en Herstel Talent. Hij ontwikkelde de
PsyMate™ methodiek om het dagelijkse leven van mensen in kaart te brengen. Hij
is mede-initiatiefnemer van de Nieuwe GGZ beweging.

11:10-11:25

Korte pauze

11:25-11:40

Verenigingsactiviteiten (jubilarissen)

11:40-12:25

Lezing met de titel: Ervaringsdeskundigheid: echte invloed op de
psychiatrie?!
Spreker: Wilma Boevink
De Nieuwe GGZ is een beweging die beoogt het huidig psychiatrisch systeem zo
fors te kantelen dat vragen en noden van mensen die ernstig psychisch lijden ook
echt bediend kunnen worden. Vanuit de herstelbeweging in de psychiatrie ontstond
gaandeweg al meer oog voor ons mens zijn en onze wil om gewoon een leven te
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leven, met/rondom/dankzij/ondanks ons ernstig en aanhoudend en soms
ontwrichtend psychisch lijden. We werden, zeg maar, steeds menselijker en o ja,
we hadden nog iets extra’s op dat bord van menselijk leven: een kwetsbaarheid
waar rekening mee gehouden moet worden.
Spreekster vindt onze menselijkheid terug in De Nieuwe GGZ, maar dan nu
doordacht en doorgedacht tot in het systeem van onze huidige psychiatrie.
Waarom koos zij voor samenwerking met de mannen van de Nieuwe GGZ…. Een
samenwerking tussen cliëntenbeweging en toch… euhhhh mainstream
psychiatrie? Vanuit dit perspectief probeert zij uit te leggen wat De Nieuwe GGZ
betekent voor de emancipatie en werkelijke ondersteuning van mensen die ernstig
psychisch lijden.
Wilma Boevink is sociaal wetenschapper en ervaringsdeskundige in de
psychiatrie. Ze stond met anderen aan het begin van de herstelbeweging en het
begrip ervaringsdeskundigheid en ontwikkelde mee aan praktijken die herstel
steunen en ervaringsdeskundigen effectief inzetten. Recent rondde ze haar
proefschrift af. Ze werkt nu samen met anderen aan daadwerkelijke veranderingen
in de psychiatrie. Vanuit het Trimbos-instituut en de Universiteit Maastricht werkt ze
aan een User Research Center, een centrum voor ervaringskennis. Ze is lid van de
Vereniging voor Ervaringsdeskundigen.
12:25-13:00

Pauze

13:00-15:00

Middagprogramma
Optie 1: De zorgstandaard bipolaire stoornissen
Sprekers: Dr. Ralph Kupka en Marieke van Eijkelen
In de zorgstandaard wordt beschreven wat goede zorg is aan bipolaire cliënten en
hoe deze eruit zien. Recent is deze zorgstandaard herschreven. Hier zijn ook
mensen namens de VMDB bij betrokken geweest.
Marieke van Eijkelen die namens de VMDB in de werkgroep zorgstandaard actief
is geweest zal vanuit haar perspectief een toelichting geven op de standaard.
Ralph Kupka, voorzitter van de werkgroep, en werkzaam als psychiater en
hoogleraar aan de Vrije Universiteit zal ook een toelichting geven op de standaard.
Optie 2: Keuze uit een van de gespreksgroepen:
a. Gespreksgroep met lotgenoten
b. Gespreksgroep met alleen partners, dus zonder patiënten of andere
betrokkenen
c. Gespreksgroep met betrokkenen (ouders, broers en zussen, kinderen
van)
d. Gespreksgroep voor VMDB jongeren (< 35 jaar)

15:00

Afsluiting Programma (niet plenair)

