EXTRA Namiddagsymposium

RESPECTVOL VERPLEGEN
IN DE GGZ

18

Door de vele
inschrijvingen
hebben we een
extra namiddag
ingelast!

WANNEER Vrijdag 19/02/2016
TIJDSTIP Van 13u30 tot 17u30

18

PLAATS Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart Ieper
KOSTPRIJS 40 €

Dat verpleegkundigen ‘respectvol verplegen’ is logisch. Niemand heeft als doel onrespectvol te verplegen. Maar de vraag stelt zich of we geen kansen laten liggen
omwille van dit ‘vanzelfsprekende’ karakter?
Tijdens het namiddagsymposium stellen de leden van de werkgroep “Respectvol
verplegen in de GGZ” een kader en een taal voor zoals beschreven in het boek
‘Respectvol verplegen in de ggz’ (2015 Boom, Amsterdam). De namiddag hoopt
te inspireren... Daarom is de presentatie een mix van theoretische kaders, verhalen
uit de praktijk en reflectiemomenten. In die zin wordt het geen verhaal van enkelen,
maar een verhaal van velen.
Afsluiten doen we met een bijdrage van Martin Appelo. Hij gaat op zoek naar de
oorspronkelijke betekenis van ‘respect’ en de implicaties hiervan voor de praktijk
van de verpleegkundige werkvloer. Een respectvolle houding leidt tot flexibiliteit en
veranderingsbereidheid en Appelo geeft tips hoe we daarin kunnen groeien.

Dagschema:
13u00 – 13u30

Onthaal met koffie

13u30 – 13u40

Inleiding door Eddy Deproost

13u40 – 15u00

“Hoe ‘ont – wikkelen’ tot REspectvol verpleegkundige?”

15u00 – 15u30

Pauze

15u30 – 16u45

“Samen reSPECTvol ‘ont – wikkelen’”

16u45 – 17u20 	“De tafel van psychisch welbevinden in de verpleegkundige praktijk”:
Martin Appelo (video-opname)
17u20 – 17u30

SAMENWERKING TUSSEN:

Afsluiting door Ignace Noyez

Personalia:

18

Het namiddagsymposium “Respectvol verplegen” kwam tot stand door een intense
samenwerking van volgende werkgroepleden: Silverine Poissonnier (hoofdverpleegkundige PVT “Het Tempelhof”), Annelies Verkest (verpleegkundig specialist Kliniek SintJozef Pittem), Geert Capoen (hoofdverpleegkundige PZ H.Hart Ieper), Pieter Loncke
(verpleegkundige Kliniek Sint-Jozef Pittem), Ritchie Vandemoortele (middenkader PZ
H.Hart Ieper) & Thomas Dhondt (afdelingshoofd Kliniek Sint-Jozef Pittem).
Eddy Deproost is directeur patiëntenzorg van de Kliniek Sint-Jozef te Pittem.
Ignace Noyez is directeur patiëntenzorg van het Psychiatrisch ziekenhuis H.Hart te Ieper.
Dr. M.T. Appelo is gezondheidszorgpsycholoog/gedragstherapeut. Hij werkt als docent,
trainer, therapeut en supervisor bij CCD te Arnhem, bij het psycho – oncologisch centrum Het Behouden Huys in Haren en de afdeling Psychologie van de Rijks Universiteit
Groningen. Centrale thema’s in zijn werk: derde generatie cognitieve gedragstherapie,
veerkracht, zelfhelend vermogen en motivatie technieken.

Inschrijven:
Inschrijven kan vanaf 1 december 2015. De laatste dag van inschrijvingen
is op 1 februari 2016.
Inschrijving gebeurt via het mailen van: naam, voorziening, gemeente en
telefoonnummer naar symposium@hhi.gzbj.be
Inschrijving staat vast na het mailen van bovenstaande én het overschrijven
van het inschrijvingsgeld op rekening IBAN BE74 7995 1535 1807 – BIC:
GKCCBEBB met vermelding ‘Respectvol verplegen, naam en aantal
deelnemers’.

Klik op de kaart om googlemaps te openen

s
Hoe te bereiken?
Autosnelweg Antwerpen - Gent - Kortrijk (E17) - Ieper (A19)
of: Brussel - Gent (E42) - Kortrijk (E17) - Ieper (A19)
A19 tot op einde: verkeerslichten.
Links af richting Ieper tot aan de tweede verkeerslichten op de ring.
Links tot aan tweede rondpunt.
Rechts: Capronstraat.
Na 50 m: volgende rondpunt, rechtdoor.
Overweg kruisen = Poperingseweg.
Na + 200 m rechts: Psychiatrisch Ziekenhuis H. Hart.
In de bocht zie je een bord “Hoofdingang”: daar binnen rijden en wagen parkeren.
Doorheen de rode muur vind je het Onthaal.

SAMENWERKING TUSSEN:

