Training

Verlies, Rouw en Herstel in de psychiatrie
Open inschrijving
Verlies, Rouw en Herstel
Hulpverleners hebben te maken met rouwreacties van cliënten, als gevolg en/of medeoorzaak van
een psychiatrische aandoening. Rouwgevoelens worden echter i n de psychiatrie vaak onvoldoende
onderkend of diagnostisch anders vertaald. Weten we wel wat cliënten (en hun betrokkenen)
verliezen en hoe ze rouwen?
Programma
De training Verlies, rouw en herstel wordt gegeven door een trainer/coach van het Steunpunt GGz
samen met een co-trainer/ervaringsdeskundige. Naast de theorie komen ook praktijkervaringen
ruimschoots aan de orde.
De training omvat trainingsbijeenkomsten van 4dagdelen en een terugkombijeenkomst van één
dagdeel.
- Op dagdeel 1 worden de globale begrippen verlies en rouw behandeld en de soorten
verliezen waar cliënten mee te maken krijgen. Ook wordt er aandacht besteed aan eigen
ervaringen van cursisten.
- Op dagdeel 2 vindt verdieping plaats van verlies en rouw, evenals de impact, zingeving en
interventies daarbij. Casuïstiek vanuit de praktijk kan worden ingebracht.
- Op dagdeel 3 worden de rouwtaken uitgebreid behandeld evenals de ondersteuning van
hulpverleners hierin.
- Op dagdeel 4 tenslotte komen communicatie en het sociaal netwerk aan bod.
Tijdens de gehele training werken we interactief, met inbreng van casuïstiek en zelfreflectie.
Wat steekt u op van de training?
De training wordt inmiddels al enkele jaren gegeven en de reacties van de deelnemers zijn zonder
uitzondering positief gebleken.
Hulpverleners geven aan dat ze meer zicht en oog hebben gekregen voor de verliezen van cliënten.
Bovendien is het onderwerp makkelijker bespreekbaar geworden en hebben ze handvatten om te
ondersteunen in hun individuele proces van verliesverwerking.
“Waardevol, inzicht gevend; aanvulling op professioneel werken als sociaal psychiatrisch
verpleegkundige”
“Deskundig, enthousiast; juist door de ervaringsdeskundigheid van trainers gaf dit een extra dimensie”
“Heldere uitleg over theorie en ruimte voor persoonlijke ervaringen”
“Interessant, nieuwe inzichten verkregen, bruikbare methodieken”
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“Prettig, de taboesfeer wordt er gelijk uitgehaald en juist die ervaringen kunnen de hulpverlener op
weg helpen”

Open inschrijving en in-company
Er worden jaarlijks minimaal 2 trainingen met open inschrijving georganiseerd, voor ieder die
in zijn/haar werk met cliënten te maken heeft, vanaf MBO/HBO-niveau.
Het Steunpunt GGZ biedt de training “Verlies, rouw en herstel” ook in-company aan, bijvoorbeeld als
teamtraining. U krijgt een offerte op maat.
Praktische informatie
De open inschrijving-training wordt gehouden bij het Steunpunt GGZ Utrecht, Mgr. v.d.
Weteringstraat 132a te Utrecht. Onze locatie is zowel per trein/bus als per auto (wel betaald
parkeren) goed bereikbaar.
De volledige training bestaat uit 5 dagdelen (4 trainngsdelen en een terugkombijeenkomst van 13:00
u. tot 17.00 u.) en de kosten bedragen € 395,00 per persoon, inclusief reader
Voor zelfstudie moet u rekening houden met een tijdsinvestering van 8 uur en het maken van de
eindopdracht vraagt minimaal 3 uur. Na afloop krijgt u een certificaat van deelname, mits u 100%
aanwezig bent geweest en voldoende heeft geparticipeerd in de opdrachten.
Inschrijving: bij voorkeur per mail door middel van het insturen van het bijgevoegde
aanmeldingsformulier. Plaatsing is in volgorde van aanmelding. Er is in de training plaats voor
maximaal 10 personen.
Na inschrijving ontvangt u een schriftelijke bevestiging met een routebeschrijving. Pas dan is uw
inschrijving definitief.
Gecertificeerd
Steunpunt GGZ Utrecht is een gecertificeerd onderwijsinstituut. Aanbod en processen voldoen aan
de daarvoor geldende criteria van zorgvuldigheid, redelijkheid, rechtszekerheid en kenbaarheid.
Certificering betekent dat wij onze cursussen en trainingen BTW-vrij aanbieden.
Meer vragen?
Verlies, Rouw en Herstel maakt deel uit van het programma Samen Deskundig, training en
voorlichting door ervaringsdeskundigen.
Kaatstraat 18, 3513 BK Utrecht
T 030 - 236 93 20
W www.ggzutrecht.nl
E m.vandorsten@ggzutrecht.nl
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