Overzicht Workshops MIND Familiedag ‘Naasten in kracht’, 30
september 2017

Workshop 1: Kom op verhaal
In deze workshop gaan familieleden al schrijvend aan de slag met hun eigen herstelverhaal en
proeven zo al doende aan de schrijf- en herstelcursus ‘Kom op verhaal’ die Monique Engelbertink
(www.ervaringsverhalen.nl) en Sandra Frölich (www.schrijfkompas.nl) in opdracht van Ypsilon
ontwikkelden. In de cursus schrijven familieleden (delen van) hun levensverhaal uit. Ze brengen
sleutelervaringen en keerpunten in kaart, die ze onder begeleiding uitwerken. Deelneemster
Tineke van Pagée: 'Deze cursus is een verademing voor iedereen die even wil uitblazen en zijn
kracht wil hervinden. Kortom, voor iedereen die ‘op verhaal wil komen.’

Workshop 2: Familieopstellingen
Familieopstellingen is een methode die door de psychotherapeut Bert Hellinger ontwikkeld is.
Door zijn werk werd steeds duidelijker dat belangrijke gebeurtenissen in een familie invloed
hebben op het functioneren en welzijn van andere familieleden. Uit liefde voor de familie kan
een kind onbewust een last van een ander familielid op zich nemen. Soms leef je bewust of
onbewust het leven van iemand anders. Je wordt de moeder van je moeder; je draagt een last
voor iemand anders in de familie zonder dat je dat weet en zonder dat je dat wilt. Met een
familieopstelling kan zo een verstrikking losgelaten en de ‘orde van de liefde’ hersteld worden.
Dit proces blijkt uiterst effectief, helend en inzicht gevend. Alle woorden doen afbreuk aan het
wezen van familieopstellingen. Het is iets wat je moet meemaken om echt te ervaren wat er
gebeurt. Deze workshop wordt verzorgd door Labyrint – in Perspectief.

Workshop 3: 30 jaar belangenbehartiging: hebben we wat bereikt?
‘De zorg sluit niet aan op de behoefte en aan familieleden wordt niets gevraagd’, horen we soms
bij Ypsilon. Is er dan niets veranderd sinds Ypsilon is opgericht? Ria Trinks, zelf lid van het eerste
uur, tekende de ervaringen van tientallen andere veteranen op in een boekje. In deze workshop
gaan we met hen én nieuwe leden in gesprek en trekken we conclusies. Alle
workshopdeelnemers krijgen het boekje cadeau.

Workshop 4: "Op weg naar familieparticipatie"
Binnen GGZ Centraal Amersfoort, locatie Zon & Schild, zijn we met het behandelprogramma High
Care actief bezig om Familieparticipatie op de kaart te zetten. Graag nemen wij u mee in de
stappen die we op weg daar naartoe gezet hebben. Wat was er nodig om dit proces te starten,
wat lukte wel, wat lukte niet, welke factoren speelden daarin mee? Wat waren de reacties en de
bijdragen van de partijen in de triade? Welke bijdrage verwachtten wij van de organisatie? Welke
rol nam die op zich? Daarnaast horen wij ook graag uw kennis en ervaring, zodat wij die mee
kunnen nemen in de ontwikkelingen die nu gaande zijn. Het belooft een leuke, interactieve
workshop te worden. Deze workshop wordt georganiseerd vanuit de Kamer Familieraden en
verzorgd door Susanne Schuur en Anneke Boom, verpleegkundigen Intensive Care Kastanjehof
GGZ Centraal Amersfoort.

Workshop 5: Relationele zorg
Persoonlijk, professioneel, present en passievol. Dát is hoe cliënten en familieleden de zorg graag
zien. Toch wordt vaak vergeten dat goede zorg begint met de relatie: pas als je een relatie tot
stand hebt gebracht kan je bepalen wat voor zorg iemand nodig heeft. Je kunt niet ‘een beetje
relationeel werken’. Hoe het er voor cliënten uitziet, daar hebben we wel een beeld van. Maar
wat betekent relationeel werken voor ons naasten? Daarover gaan we met elkaar in gesprek als
speerpunt voor de belangenbehartiging van MIND en Ypsilon.

Workshop 6: (Gespreksgroep) ‘Kind van’ / ‘Broer of zus van’
Wat betekent het om ‘familie van’ te zijn? Een gesprek met mensen die vergelijkbare situaties
meemaken kan sterken. Indien er voldoende aanmeldingen zijn, dan wordt dit een groep voor
kinderen van ouders met een psychische kwetsbaarheid en/of broers en zussen van iemand met
een psychische kwetsbaarheid. Deze gespreksgroep wordt georganiseerd door Labyrint – in
Perspectief.

Workshop 7: (Gespreksgroep) ‘Partners van’ / ‘Ouders van’
Wat betekent het partner of ouder te zijn van iemand met een psychische kwetsbaarheid? Een
gesprek met mensen die vergelijkbare situaties meemaken kan sterken. Indien voldoende
aanmeldingen dan wordt dit een groep voor partners van en/of ouders van een kind met een
psychische kwetsbaarheid. (door Labyrint – in Perspectief)

Workshop 8: Help! Mijn hulpverlener is een zorgmijder
Familie en naasten hebben rechten. Maar weet de hulpverlener van je naaste dat ook? HenkWillem Klaassen, zelf sociaalpsychiatrisch verpleegkundige én familielid, geeft bij Ypsilon
workshops aan collega’s om te leren dat familieleden bondgenoot zijn. Tijdens de MINDFamiliedag draait hij het om: hoe maakt de familie een hulpverlener tot bondgenoot?

Workshop 9: Introductie MAT-training
Al ruim 18.000 familieleden volgden de training Interactievaardigheden van Bureau de Mat en
waardeerden het met een 8 of hoger. Niet voor niets: de interventies zorgen voor inzicht en
handvatten bij familieleden waardoor hun belasting afneemt en tegelijk de kwaliteit van leven
van de patiënt toeneemt. In deze introductiesessie leert u over de rood/groene mat, de ‘tas’,
kan-niet/wil-niet en andere begrippen die jaren na het volgen van de training nog altijd relevant
zijn.

Workshop 10: POM (Preventief op maat) - Ouderschap als één van de ouders psychische
problemen heeft Aandacht voor ouderschap gericht op ouders, waarvan één psychische
problemen heeft en daarmee aandacht voor hun kinderen (de KOPP/KVO). Aan de hand van
stellingen over ouderschap bij psychische problemen wordt gezamenlijk gekeken naar waar u als
ouder wat aan had, welke tips kreeg u en wat zou u andere ouders willen meegeven?
Gerefereerd wordt aan onderzoek dat is gedaan naar ouderschap en
psychische/psychiatrische/verslavingsproblematiek waar ouders aangeven graag ondersteuning
in de opvoeding te willen. Afhankelijk van de samenstelling van de groep is er ook aandacht voor
KOPP/KVO als volwassene die zelf kinderen hebben of willen krijgen. (Door Brechtje Mantel)

Workshop 11: Omgaan met zelfbeschadiging
Beschadigt je kind, partner of vriend(in) zichzelf? Dat is niet alleen moeilijk voor de ander, maar
ook voor jou. Je geeft om de ander en wilt dat hij/zij gelukkig is, het is heftig om te zien dat
diegene zichzelf beschadigt. Tijdens de familiedag van MIND nemen twee ervaringsdeskundigen
op het gebied van zelfbeschadiging je aan de hand mee en vertellen d.m.v. persoonlijke verhalen
over wat zelfbeschadiging nu eigenlijk wél en niet is. Maar ook hoe zelfbeschadiging kan
ontstaan, wat oorzaken kunnen zijn en leggen ze het proces van zelfbeschadiging uit. Daarnaast
gaan zij graag met je in gesprek over het omgaan met zelfbeschadiging wanneer een familielid of
naaste zichzelf beschadigt. En zal er ruimte zijn om ervaringen te delen, op deze manier is het
niet enkel informatief maar kan het ook ondersteunend werken. Naast deze workshop op de
MIND Familiedag zal er in het najaar een vervolgbijeenkomst zijn in Utrecht (Oudegracht 36)
waar de workshopleiders dieper ingaan op hoe je om kunt gaan met iemand die zichzelf
beschadigt. Daar worden de do’s en dont’s nog uitgebreider omschreven en zal er een deel gaan
over hoe je goed voor jezelf kunt zorgen en hulpverlening.

Workshop 12:
Deze workshop is vervallen

Workshop 13: Wet verplichte GGZ
De wetgeving rond dwangopname en (vooral) dwangbehandeling gaat sterk veranderen. De
oude BOPZ verdwijnt en maakt plaats voor een wet die familieleden veel meer inbreng geeft.
Maar niet alles is goud wat er blinkt. Worden wij straks ook de crisismanager? In deze workshop
praat Ypsilon u bij over de wet én over hoe wij u gaan bijstaan. Samen gaan we in gesprek over
hoe het is om te moeten omgaan met een crisis.

Workshop 14: Pak overbelasting aan: overzicht, inzicht, uitzicht
Als partner, familielid of vriend van iemand met psychische klachten is men vaak zo overbelast,
dat leven voelt als overleven. Dat is niet zonder risico, maar vaak voelt het alsof u geen keuze
heeft: doorzetten maar! Met behulp van de Huis van je Leven-methode geven trainers en
coaches Ingrid Schoen en Mirjam van Pagée van Villa Balans u in deze workshop overzicht over
uw situatie, inzicht in de werking van stress en overbelasting en uitzicht op andere
keuzemogelijkheden.

Workshop 15: Sterk in eigen kracht
Hoe ga je om met angst of dwang in je gezin? Je kunt alleen jezelf veranderen, niet de ander.
Maar hoe doe je dat als je mee moet in het vermijden of meedwangen? In deze actieve
workshop laat ochtendspreekster Thea van Bodegraven je ervaren hoe het is om op een andere
manier te reageren. Liefdevol en zorgvuldig jouw focus verleggen. Goed voor jou en je hele gezin.
Zoals een deelnemer aan een eerdere workshop reageerde: “Waarom durfde ik dit niet eerder?
Het is echt makkelijk”.

Aanmelden voor de MIND Familiedag en inschrijven voor een workshop kan via deze link

