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Deelnemen aan dit inspirerende congres?
Meld je aan via Congres@noolim.net voor 15 november.
Deelname kost 20 euro, overschrijven op rekening ING  BE16 3751 1173 3874  
met vermelding van je naam en Noolim Congres.
Deelname is gratis voor ervaringsdeskundigen en familievertegenwoordigers.
 

Deze uitnodiging mag Deze uitnodiging mag verder verspreid worden binnen uw organisatie, mag doorgegeven worden aan collega’s binnen het  Noolim-netwerk. 
Accreditering wordt aangevraagd.

PROGRAMMA
 

Wij ontvangen u graag vanaf 8.30 u voor een kop koffie 
en een inspirerend onthaal...

 
Om 9.00 uur gaan wij van start met ondermeer:

  

John Vanacker en Lut Smeets over Noolim vandaag 

Philippe Delespaul, professor in Innovations in Health Care, dagvoorzitter 
en inleider, over herstel, de veranderbaarheid van psychisch kwetsbaar zijn, 
over anders denken en anders doen
 

Brenda Froyen, docent Engels/Nederlands, auteur van het boek
 “ “Kortsluiting in mijn hoofd” , moeder,  psychosegevoelig en vol hoop op 
herstel en op het doorbreken van het taboe dat rust op psychische
kwetsbaarheden

Peter Dierinck, psycholoog PC Gent-Sleidinge, kwartiermaker,
over (ex-)patiënten als burger tussen de andere burgers 
 

12.30 -13.30 uur broodjeslunch
  

Katja Bakker, psycholoog Mondriaan en Bas Labruyere, mediakunstenaar
Twee ervaringswerkers vertellen aan de hand van hun film ”De verloren jaren” en 
de documentaire “Trauma en Psychose”, over procesgerichte verandering in de 
zorg, het inzetten van EMDR bij trauma gerelateerde psychoses, en zoveel meer
 

Wilma Boevink, het gezicht van de herstelbeweging in Nederland,
Researcher AZM/UMC, actief in Schizofreniebestaatniet.nl, Researcher AZM/UMC, actief in Schizofreniebestaatniet.nl, over de toekomst 
van de GGZ, het organiseren van integratieve zorg
 

Om 16.00 uur lanceren we  samen met onze Noolim 
ervaringsdeskundigen en familievertegenwoordigers 
een bijzonder nieuw project. Herstel in de startblokken!

Om 16.30 uur sluiten we af met een netwerkborrel.

Een congres over de persoonlijke, unieke, flexibele en integrale rol van de hulpverlener
 Een congres over kwetsbaarheid en persoonlijke balans als cliënt, familie, zorgverlener

               Een congres vol interactie, hoop, humor en verrassingen!
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vrijdag 20 november 2015
Wie zit er aan het stuur?


