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“ Ervaringsdeskundigheid is een vak ”
Hoe dit aansluit bij andere vakgebieden in de GGZ
PROGRAMMA

PRAKTISCH

20.00 uur

Onthaal

Plaats

20.20 uur

Inleiding en verwelkoming

Lokalen Br. Gemellus & Br. Oswald
U.P.C. Sint-Kamillus
Krijkelberg 1, 3360 Bierbeek

20.30 uur

Ervaringsdeskundigheid is een vak
Hoe dit aansluit bij andere
vakgebieden in de GGZ
Geert Van Isterdael & Luk Bevernage

Inschrijving

Inschrijven vóór 3 oktober 2019
Via deze link. Deelname is gratis.

Inlichtingen

mr. Francis Delmeiren
(francis.delmeiren@fracarita.org) &
mevr. Ine Pellens
(ine.pellens@fracarita.org)

22.00 uur

Vragenronde en receptie
Aansluitend receptie

INHOUD

OVER DE SPREKER

“Wie twijfelt er nu nog aan ervaringsdeskundigheid
als extra bron van weten?”

Luk Bevernage
Luk Bevernage was tot eind 2018 directeur patiëntenzorg in
het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Kamillus in Bierbeek.
Vanaf 2010 begon hij te bouwen aan een herstelgerichte
aanpak met inschakeling van ervaringswerkers. Een
belangrijke drijfveer daarbij was zijn persoonlijke ervaring
als cliënt in de geestelijke gezondheidszorg. Sinds 2014 is
hij ook docent in de opleiding ‘Ervaringswerker geestelijke
gezondheids- en verslavingszorg’ aan het CVO Sociale
Hogeschool Heverlee.

Een belangrijk sleutelpunt binnen de huidige geestelijke
gezondheidszorg is de herstelbeweging. Met het nieuwe
decreet omtrent geestelijke gezondheid wil Vlaanderen de
herstelvisie effectief invoeren (Vlaamse overheid, 2018).
De herstelbeweging vormt een belangrijke drijfveer voor
de inschakeling van ervaringsdeskundigen in de geestelijke
gezondheidszorg. Het paternalisme van voordien maakt
plaats
voor
meer
collaboratieve
vormen
van
gezondheidszorg. Deze richten hun aandacht op de
betrekking van zorggebruikers, actoren en andere
relevante betrokkenen in het streven naar een
kwaliteitsvolle geestelijke gezondheidszorg. Hoe kunnen
we de vakgebieden van de zorgprofessionals kennis laten
maken met ervaringsdeskundigheid?
‘Het is moeilijk voorstelbaar voor degenen die het niet
kennen hoe waardevol het kan zijn als je gehoord en
gezien wordt in je leed middels (h)erkenning.’ (Jeroen
Kloet)

In het kader van de
erkenning aangevraagd.

accreditering

werd

Geert Van Isterdael
Geert Van Isterdael komt als landbouwingenieur uit de
wereld van de ontwikkelingssamenwerking. Zijn dromen
namen een andere wending door een abrupt trauma in
combinatie met psychosegevoeligheid. De daarop volgende
zeven jaar wou hij met psychiatrie liever niks te maken
hebben, pas later maakte hij als ervaringsdeskundige van
zijn
kwetsbaarheid
zijn
troef.
Momenteel
is
hij
penningmeester bij UilenSpiegel vzw (patiëntenorganisatie
GGZ), kernlid van OPGanG (Open Patiëntenkoepel
Patiëntenorganisaties GGZ) en bestuurder bij het VPP
(Vlaams Patiënten Platform) en bij het CGG-Ahasverus.
Graag deelt hij met jullie zijn bevindingen in verband met
ervaringsdeskundigheid.

een

Dit Dr. Guislain Colloquium wordt twee keer georganiseerd in
een samenwerking tussen het Gentse P.C. Dr. Guislain en het
U.P.C. Sint-Kamillus in Bierbeek.
Het Dr. Guislain Colloquium wordt ingericht met advies, ondersteuning en begeleiding van de vormingsdienst Guislain vzw. te
Gent.

U.P.C. Sint-Kamillus
Krijkelberg 1, 3360 Bierbeek
T 016 45 26 11
Upc.st.kamillus@fracarita.org
http://www.kamillus.be
Het U.P.C. Sint-Kamillus behoort tot de vzw Provincialaat der
Broeders van Liefde - Stropstraat 119, 9000 Gent.

