
 
 

 
 

Uitnodiging en Programma Symposium Familieraad 29 november 2018 

De Familieraad van Altrecht nodigt familieleden (naasten), hulpverleners en ervaringsdeskundigen uit voor een 

Symposium in de Kapel in Zeist met als titel “Familie, maak kennis met Gebiedsgericht werken”.  

Hulpverlening in de wijken? Neem kennis van alle veranderingen die wijkgericht werken met zich meebrengt.   

Een symposium met interessante thema’s, film, workshops en informatiemarkt. Activiteiten die helpen bij herstel. 

Voor patiënten, naasten en hulpverleners. 

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven  onder vermelding in welke onderdelen zij geïnteresseerd zijn door een mail 

te sturen naar:  familieraad@altrecht.nl of telefonisch (06 – 2220 1966). Een routebeschrijving naar het 

Altrechtterrein in Zeist wordt u later toegezonden. Deelname is kosteloos! 

 

Programma: 

12.15 uur:   Inloop (koffie/thee/broodje) in de Kapel 

13.00 uur:   Opening door Roxanne Vernimmen, voorzitter raad van bestuur Altrecht 

13.05 uur:   Tom Rusting-lezing ‘Zonder verbinding wordt het niets’ door Tom Rusting (familiecoach bij Altrecht) 

Over het belang van goede verbindingen in de triade van ( samenwerking tussen) patiënt, behandelaars en 

naastbetrokkenen. 

13.30 uur: Lezing ‘Liefdewerk’ door  Margo Trappenburg (bijzonder hoogleraar 'Grondslagen van het Maatschappelijk 

Werk' op de Universiteit voor Humanistiek)   

De verzorgingsstaat, zo zou je kunnen zeggen, berustte op een win-win-win evenwicht: kwetsbare mensen 

werden geholpen en verzorgd. Hun weerbare medeburgers werden ontlast; zij hoefden niet hun halve leven te 

besteden aan het bieden van zorg en hulp. En mensen die empathisch talent hadden konden hiervan hun beroep 

maken: zij vonden werk in de zorg. De participatiesamenleving doorbreekt dit evenwicht. Hulp wordt minder een 

zaak voor betaalde zorgverleners en wordt vaker afgeschoven op familieleden. Wat betekent dat voor die familie, 

en wat betekent het voor de kwetsbare mensen die afhankelijk zijn van zorg, in het bijzonder in de ggz?  

14.15 uur: start informatiemarkt:  

Op de gezellige informatiemarkt ontmoet u de netwerkpartners binnen het gebiedsgericht werken waaronder 

Patiëntenraad, Familievertrouwenspersoon, Wij 3.0, Peer Supported Open Dialogue, Familiecoaching, Enik, MFHA, 

Gebiedsteams, zorgeenheden Altrecht, Kwintes, Lister, Jellinek, Hoe is het eigenlijk met jou? /KOPP KVO, 

expertisegroep zingeving, Ypsilon, Patiëntvertrouwenspersoon, Famiilieraad e.a. 

14.15 uur eveneens start massagestoel door Christien van der Hoeven 

Tijdens de markt kunt u genieten van een heerlijk ontspannen stoelmassage, die 15 minuten duurt. De nek, 

schouders, armen en rug worden over de kleding heen gemasseerd. Door de massage kunt u ontspannen en 

verkwikt de dag verder.www.shenpa.nl 

 

14.15 eveneens start Film/documentaire Stemmingmakerij in de bovenkamer, inclusief nabespreking door Karien 

Smits (zus van Maarten en maker van de film) 

In de documentaire neemt Maarten je gedurende 60 minuten mee door zijn leven. Het is een filmisch doorkijkje 

waarin je letterlijk een beeld krijgt van Maarten’s ervaringen met wonen, werken, hobby’s, relaties en de 

betekenis van het contact met zijn familie, begeleiders, medebewoners en collega’s. Maarten  vertelt over 

moeilijke perioden, zoals wanneer zijn stemmen de mond snoeren, zijn wietverslaving, wisselend medicijngebruik, 

eenzaamheid en dakloos-zijn. Telkens weer lukt het Maarten om uit een dal te klimmen en weer vat te krijgen op 
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zijn leven. Door keuzes te maken en door de hulp van familie en professionals  leidt hij nu een leven waar hij 

waarde aan hecht en tevreden over kan zijn, maar de weg hier naartoe is niet makkelijk geweest.  

14.15 uur eveneens start workshopronde 1, bestaande uit:  

1. Mindfulnesswandeling door Roel Vredenbregt  

Waar je aandacht aan geeft, daar krijg je een band mee.  

Waar je een band mee krijgt, daar kun je van gaan houden. 

We leven in een tijd waarin heel veel informatie tot ons komt. Dit kan mensen verbinden, wat prachtig is, zo 

smeed je een band. Tegelijk raken we gemakkelijk overprikkeld door alle informatie. Daarom ook even aandacht 

voor  jezelf. Een mindfulness wandeling (door het bos op het Altrecht terrein) opent de zintuigen en herstelt de 

band met het lichaam. 

2. Workshop Vermindering van stigma, versterking van familiekracht!!  door Gerard de Valk, projectleider MHFA 

en destigmatisering 

Het eerste deel van de workshop behandelt de wijze waarop de cursus Eerste hulp bij psychische problemen de 

eigen kracht van families en naasten kan versterken. Daarnaast gaat de workshop ook kort in op de resultaten die 

we hebben bereikt met het project Stigmabestrijding in de wijk, dat is uitgevoerd met Samen Sterk Zonder Stigma 

in het kader van de regionale aanpak voor mensen met verward gedrag. In het tweede deel van de workshop 

kunnen de deelnemers ideeën aanreiken en suggesties doen voor volgende verbeterstappen. 

 

3. Workshop Herstelgerichte activering  door Mirjam de Bree  en Cora van der Molen (projectleiders 

‘Herstelgerichte acitvering Altrecht/Wij 3.0) 

In deze workshop vertellen we over het project herstelgerichte activering,  

een project in samenwerking met Wij3.0. Zo komt aan de orde wat er tot nu toe is  

gedaan om de activering  van patiënten van Altrecht te verbeteren en te vergoten  

en wat patiënten, naasten en medewerkers daarvan kunnen merken. Wil je meer  

weten? Dan zien we u graag op 29 november.     

 

 

4. Workshop Intensive Home Treatment door Harry Kwast (leidinggevende Acute Psychiatrie) 

Op indicatie en ter voorkoming van opname, kunnen mensen in crisissituaties tijdelijk gebruik 

maken van intensieve zorg aan huis. Verpleegkundigen bieden thuis ondersteuning, veelal 1 à 2 keer per week, 

soms dagelijks voor een beperkte periode. Dit gaat in samenwerking met de eigen behandelaar van de patiënt of 

de Crisisdienst. We noemen dit Intensive Home Treatment. Met deze zorg op maat in eigen omgeving worden 

opnames voorkomen of worden ze korter gemaakt. Hoe wordt de familie hierin betrokken?  

 

15.00 uur:  Start workshopronde 2  bestaande uit: 

1. workshop verbindende gespreksvoering door Gershon Kuyt en  Tom Rusting (familiecoaches Altrecht) 

 Bij psychotisch kwetsbare mensen  staat vaak de verstandhouding met familieleden en andere naastbetrokkenen 

onder druk. We laten u in deze workshop kennis maken met een gesprekstechniek om die verstandhouding te 

verbeteren. Een betere verstandhouding kan mede bijdragen aan het accepteren van ondersteuning en 

behandeling. 

 2. workshop “Kijk naar jezelf”. Panel-discussie over het werken met vignetten in de ondersteuning van naasten 

door hulpverleners door Marian Zegwaard (sociaal psychiatrisch verpleegkundige Ouderenpsychiatrie Altrecht, 

gepromoveerd op ontwikkeling verpleegkundige interventie voor mantelzorger) 

 



 
 

 
 

In de ondersteuningsmodulle Pakket Interventie Mantelzorg op Maat (PIMM) wordt gebruik gemaakt van 

vignetten voor naasten en voor hulpverleners. Deze vignetten zijn ontwikkeld als hulpmiddel om meer inzicht 

te krijgen in de rol van jezelf als naaste of in je rol als hulpverlener. Na een toelichting op de vignetten/typen 

gaan we in discussie over de werkbaarheid en herkenbaarheid van deze vignetten. Deelname levert o.a. op 

dat deelnemers meer inzicht verwerven over de wijze waarop zij in de rol van naaste of in de rol van 

hulpverlener staan. Daarnaast ontvang je kennis over de invloed van; “ervaren vrijheid van keuze om te 

kunnen stoppen met ondersteuning voor de persoon die door naaste / mantelzorger ondersteund wordt” op 

de ervaren belasting. gepromoveerd o 

 

3. Workshop “Familie Als Bondgenoot, samenwerken met familie, wanneer je leven je lief is” door Arie Kars 

Samenwerking in de triade tussen hulpverlener, cliënt en familie loont. Met behulp van een ervaringsverhaal van 

een vader, illustreren wij dat mededogen, passie en moed van hulpverleners ons verder brengen dan de starre 

regels van het systeem. Wanneer je je als familie gezien weet, verliest de onmacht en boosheid zijn destructieve 

kracht en ontstaat krachtige verbondenheid”. 

 

4. Workshop Gebiedsgericht Werken door Machteld van Raalte (Lister) en Leonieke Beverloo (Altrecht) 

Altrecht, Lister, Kwintes, Jellinek, WIJ 3.0 en andere netwerkpartners bieden in de gebiedsteams ggz samen 

herstelondersteunende zorg dichtbij de patiënt en zijn omgeving. Daaraan geven zij invullingvorm door in multi-

disciplinaire teams gebiedsgericht te werken. Dat betekent dat er in 15 gebieden (8 in de stad Utrecht en 7 in de 

regio) vanaf maart 2018 wordt samengewerkt tussen verschillende organisaties. In deze workshop gaan we  

vertellen wat de redenen voor het gebiedsgericht werken zijn. Verder zullen ze uiteraard in gaan op de actuele 

stand van zaken. Maar het belangrijkste is dat de eigen vragen van de bezoekers aan de workshop worden 

beantwoord. 

 

16.45 – 17.00 uur: afsluiting door Richard Makkinga (voorzitter familieraad Altrecht) 

Aansluitend borrel  

 

Ik schrijf me in voor: 

0   lezing ‘Zonder verbinding wordt het niets’ (13.05-13.30 uur) 

0    lezing ‘Liefdewerk’ (13.30-14.00 uur) 

0 Massagestoel ( 14.00 uur,  14.20 uur, 14.40 uur, 15.00 uur, 15.30 uur, 15.50 uur, 16.10 uur, 16.30 uur ) A.U.B. 

voorkeurtijdstip omcirkelen. 

0     Film ‘Stemmingmakerij in de bovenkamer’, incl. nabespreking (14.15-15.40 uur) 

0    (1) Mindfulnesswandeling (14.10- 14.50 uur)  

0 (2) Workshop “Vermindering van stigma, versterking van familiekracht!! “ (14.15 – 14.50 uur) 

0 (3) Workshop “Herstelgerichte activering” (14.15 – 14.50 uur) 

0      (4) Workshop ”Intensive Home Treatment” (14.15 – 14.50 uur) 

0    (1) Workshop” verbindende gespreksvoering” (15.00 – 15.45 uur) 

0    (2) Workshop “Kijk naar jezelf” (15.00 – 15.45 uur) 

0      (3) Workshop “samenwerken met familie, wanneer je leven je lief is” (15.00 – 15.45 uur) 

0     (4) Workshop “Gebiedsgericht Werken” (15.00 – 15.45 uur) 


