| Trekkersgroep 2019

| Meer info:

De trekkersgroep neemt de voorbereiding van de
adviesgroep op en bestaat uit een groep van cliëntenvertegenwoordigers.

http://www.ggzkempen.be/over-ons/werking/
adviesgroep

Heb je zin om mee te werken aan de adviesgroep,
spreek ons gerust aan.
In 2019 komen we samen op volgende datums:
Dinsdag 12/02
Dinsdag 9/04
Dinsdag 11/06
Dinsdag 13/08
Dinsdag 8/10
Dinsdag 10/12

Netwerk GGZ Kempen

Bart Buyens
Ervaringsdeskundige stafmedewerker
Netwerk GGZ Kempen
bart.buyens@ggzkempen.be
0492 23 84 78
Maaike Boonstra
Stafmedewerker
Netwerk GGZ Kempen
maaike.boonstra@ggzkempen.be
0492 18 13 26
Of bij één van de andere leden van de trekkersgroep.

ADVIESGROEP
In samenwerking met:

WEGG

naar een betere GGZ

Deel jouw mening met ...
patiënten
hulpverleners
directie
...

| Wat?
Het Netwerk GGZ Kempen
• werkt aan een betere Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) voor de doelgroep volwassenen in de Kempen.
• is een samenwerkingsverband waarbinnen
GGZ-organisaties en partners uit zorg, welzijn en andere sectoren de krachten bundelen.

De adviesgroep
• wil heel bewust een stem geven aan de mensen die gebruik maken van het zorgaanbod.
• staat open voor (ex)-cliënten, hulpverleners
en andere geïnteresseerden.
• bespreekt verschillende thema’s om jullie
suggesties ter verbetering te verzamelen.

| Voor wie?

| Programma 2019

De bijeenkomsten van de adviesgroep staan
open voor iedereen die ervaring heeft als cliënt
in de Kempense geestelijke gezondheidszorg.
Ook hulpverleners en anderen die willen komen
luisteren of hun stem willen laten horen met betrekking tot één van de thema’s, zijn welkom .

8/01

Gedwongen maatregelen

19/03

Wat na (dag)opname: behandeling
en nazorg

14/05

Omgeving/familie

10/09

Zin en onzin van een opname

12/11

Actieve deelname, jouw zorg?!

| Adviezen ▶ beleid

14/01/2020 Evoluties in de psychiatrie

Vanuit de bijeenkomsten maken we telkens een
verslag met conclusies en aanbevelingen. Deze
koppelen we zowel schriftelijk als mondeling
terug aan het beleid van de verschillende
organisaties in de regio. Dit doen we door onze
aanwezigheid op de stuurgroep van Netwerk
GGZ Kempen.

| Waar?
In de blauwe zaal van ‘t Vooruitzicht
(Stelenseweg 19, 2440 Geel)
Telkens van 10u tot 12u

Ontvang je graag de uitnodigingen en verslagen
van de adviesgroep dan kan je ons je mailadres
bezorgen.
Is er een thema dat je graag op de agenda wil
plaatsen of lever je graag een bijdrage rond een
speciﬁek thema, neem dan zeker contact met ons
op.

