GGZ-MEDEWERKERS TRAINEN THUISZORGERS
IN PSYCHISCHE PROBLEMATIEK
“Ik ben soms best
kwetsbaar, omdat ik mijn
cliënt niet altijd begrijp.
Ook al verleen ik hem
zorg.”

“Ik verleen lichamelijke
zorg. Maar kan niet om
de psychische problemen
van mijn cliënt heen.”

“Mijn cliënt is verslaafd.
Ik vond het lastig hiermee
om te gaan. Na het volgen
van deze workshop weet ik
dat verslaving een ziekte is.
En kan ik er makkelijker
mee omgaan.”

“Dankzij de workshop
heb ik meer inzicht in
verschillende psychische
problemen. Ik weet nu
hoe ik hier beter op kan
reageren zodat de situatie
niet escaleert.”

“Na deze workshop heb
ik het gevoel dat ik er
niet iedere dag alleen
voor sta. Maar dat de
organisatie nu ook echt
achter me staat.”

De workshop ‘Zorg en psychiatrie,
samen in de praktijk’ is ontwikkeld door:

AanZ | Lokerse Consultancy | NU’91

ZORG EN PSYCHIATRIE,
SAMEN IN DE PRAKTIJK
Ook in zorgorganisaties is goed werkgeverschap iets waar je als vanzelfsprekend
vanuit gaat. Medewerkers moeten ﬁt, vakkundig, enthousiast en gemotiveerd
kunnen werken. Soms is de praktijk iets waar je dan geen rekening mee houdt.
Bijvoorbeeld als medewerkers tijdens hun werk te maken krijgen met mensen
met psychische problemen.

HO! STOP! WIJ VRAGEN JE EVEN
VERDER TE LEZEN!

QUOTE VAN EEN DEELNEMER:

WAT IS ER AAN DE HAND?

“Dankzij de workshop stel ik me empathischer en minder bevooroordeeld op. Daardoor lok ik ook
ander gedrag uit. Dat merk ik echt. Het scheelt dat ik nu weet hoe ik het moet aanpakken. Vroeger
ging ik op mijn gevoel af, nu op kennis. Ik weet nu dat een cliënt niet zozeer tegen mij uitvaart,
maar dat het komt door zijn ziektebeeld.”

Er is een tendens dat zorgprofessionals vaker zorg en hulp moeten bieden aan cliënten die naast lichamelijke
klachten ook psychische problemen hebben. En ook al heb je een gedegen opleiding achter de rug, dit
soort situaties blijven lastig. En dit geldt niet alleen voor medewerkers in de zorg, ook medewerkers
huishoudelijke verzorging krijgen in verhoogde mate te maken met cliënten met psychische aandoeningen.

QUOTE VAN EEN TRAINER:

WAT KUN JE DAAR ZELF AAN DOEN?

“Bestuurders van (thuis)zorginstellingen worden in deze tijd veel vaker geconfronteerd met een
toename van meldingen in agressie en geweld in de dagelijkse praktijk. Veel medewerkers lopen
tegen dezelfde problematiek aan. Ze durven niet meer naar een bepaalde cliënt toe te gaan of
weten niet hoe ze met meneer of mevrouw om moeten gaan. Deze workshop is een goede manier
om medewerkers het vertrouwen in zichzelf terug te geven. Ze kunnen het namelijk wel, maar
moeten alleen weten hoe.”

Het is goed om jezelf beter voor te kunnen stellen wat deze psychiatrische stoornissen inhouden en om
te weten hoe je het beste met deze cliënten om kunt gaan. Je moet, zeg maar, hun kijk op de wereld meer
leren begrijpen. Dit is best lastig omdat dit in veel opleidingen niet behandeld wordt. Het is echt een
nieuwe manier van denken en werken.

PROGRAMMA VAN DE WORKSHOP (*):

Op aanvraag van een thuiszorgorganisatie is in 2017 door ons adviesbureau en kaderleden van
beroepsvereniging NU’91 een workshop ontwikkeld. Deze is opgezet vanuit bestaande praktijkervaring.

13.00 uur
13.30 - 16.30 uur
Kosten
Locatie
Accreditatie

: ontvangst met koﬃe, thee en uitreiking van de reader
: workshop
: € 1.650,- (De workshop is vrijgesteld van btw) maximaal 25 deelnemers
: eigen locatie
: 3 punten kwaliteitsregister V&V en register zorgprofessionals

Dat deze workshop een groot succes is, moge duidelijk zijn.
Gemiddeld krijgen de workshops een 8 als waardering!

HOE KUN JE DIT LEREN?
Tijdens de workshop wordt vanuit en met het praktische en theoretische materiaal ook actief ingegaan op
het verhaal van de mensen die aanwezig zijn. Voorafgaand aan iedere workshop wordt namelijk bij iedere
organisatie een actuele situatieschets opgenomen. Per keer kan dit dus anders zijn, iets wat telkens weer
zorgt voor een andere dynamiek. De theorie van de workshop wordt ondersteund door beeldmateriaal.
Dat verduidelijkt en toont op een laagdrempelige manier aan dat bestaande denkbeelden of patronen
lang niet altijd goed zijn. Deze manier van werken heeft wel altijd hetzelfde tot gevolg. Namelijk dat de
medewerker met meer kennis en zelfvertrouwen naar de cliënt gaat.

(*) Op verzoek kan de workshop ook in de ochtend georganiseerd worden.

OOK DEZE WORKSHOP VOLGEN OF ORGANISEREN?
Heb je interesse of wil je meer weten? Neem dan contact op met:
Wilma Remeijsen via wilma@aanz.biz of telefonisch via 06 252 92 359
Giljam Lokerse via giljam@lokerseconsultancy.com of telefonisch via 06 558 53 237

