• Dunja ‘Als je alles bent behalve wie je dacht te zijn’. Dunja vertelt (als

ervaringsdeskundige) hoe zij na een flinke burn-out en depressie de reis naar
zichzelf heeft gemaakt. Ze neemt ons mee in haar levensverhaal van overleven,
via doorleven, naar voluit leven.

• Els Els vertelt over de positieve ervaringen die haar hebben geholpen om er
direct en indirect te zijn voor haar zoon. Mede dit maakte zijn herstelproces
mogelijk, waardoor hij zijn moeder, zijn vader, zus en broer accepteerde en zij
op hun beurt weer contact met hem kregen.
• Mea Als moeder van iemand met een psychotische gevoeligheid, maakte
ook zij een herstel door. Deze ervaringen zal zij graag met u delen.
‘De psychiatrie is van ons allemaal. Een trauma ook!, is in 2018 het thema van
de week van de psychiatrie. Psychiatrie is van ons allemaal, dat wil zeggen dat
vrijwel iedereen met de psychiatrie te maken heeft of te maken kan krijgen.
Het kan om jezelf gaan, je partner, je vriend of vriendin of een klasgenoot of
een collega van het werk. En een trauma ook! is toegevoegd om nog duidelijker
te maken dat mensen na misbruik mishandeling (geestelijk of lichamelijk)
verwaarlozing of liefdeloosheid psychische klachten kunnen ontwikkelen. Als
je iemand van dichtbij kent weet je uit ervaring hoe het is dat iemand met
veel zorgen en psychische pijn rondloopt en dat je daar zeker iets voor kunt
betekenen! Je ziet dan pas dat mensen die minder of niets van psychiatrie
weten vaak met een boog er om heen lopen of erover zwijgen. Acceptatie en
informatie is dus van groot belang! We wensen dat door de activiteiten in de
week van de psychiatrie 2018 meer mensen weten en ervaren wat het betekent
als iemand zelf psychische problematiek heeft of hoe het is als iemand in de
naaste omgeving psychische problematiek heeft.
Van harte nodigen we u uit om deel te nemen aan de verschillende interessante
activiteiten zodat u verrast wordt, mogelijk geraakt en sowieso met anderen
nieuwe dingen meemaakt, waar u hopelijk later graag aan terug denkt.

Aanmelden

Via www.weekvandepsychiatrie.nl vindt u informatie over de activiteiten
elders in Limburg en in de rest van Nederland. Op de website kunt u tevens
meer lezen over de achtergrond en ontstaansgeschiedenis van de week van
de psychiatrie.
WORKSHOPS
Voor alle workshops geldt een maximaal aantal deelnemers van
30 personen. Aanmelden is noodzakelijk via:
weekvandepsychiatrie@zuyderland.nl of 088 45 99393.
De Gasterij is gelegen op de Begane Grond ter hoogte van West 07.
SYMPOSIUM
Aanmelden kan tot 5 maart per mail via:
weekvandepsychiatrie@zuyderland.nl of 088 45 99393.
De Zorgboulevard is gelegen op de Begane Grond.
De week van de Psychiatrie wordt mede georganiseerd door Zuyderland,
in samenwerking met
Verpleegkunde.

John Habraken

De psychiatrie is
van ons allemaal.
Een trauma ook!
week van de psychiatrie
19 t/m 24 maart 2018
zuyderland medisch centrum
locatie Sittard-Geleen

Vrijwel iedereen in onze samenleving komt op welke manier dan ook in
aanraking met de psychiatrie. Het wordt steeds duidelijker hoeveel mensen
psychische klachten hebben na een traumatische ervaring, seksueel misbruik,
mishandeling of door een gebrek aan liefde. Tijdens de landelijke Week van
de Psychiatrie organiseert Zuyderland GGz diverse workshops, vindt er een

PROGRAMMA

expositie plaats en wordt de week afgesloten met een herstelsymposium.

Dinsdag 20 maart • 9.00 tot 17.00 uur
DAC Karwei in de Grote Hal van het ziekenhuis
Dagactiviteitencentrum het Karwei heeft een stand waar u informatie kunt
krijgen over hun projecten en activiteiten. Ze verkopen heerlijke huisgemaakte
wafels, bonbons en zelfgemaakte sieraden. Daarnaast kunt u ook zelf aan
de slag met twee zeer inspirerende workshops, namelijk Liquid Painting &
sieraden maken van fietsband.

Social Run

Op verschillende momenten is er op deze dag ook extra aandacht voor de
jaarlijkse non-stop estafetteloop van 555 kilometer. Het doel van dit landelijk
initiatief is het verminderen van stigma rondom psychische kwetsbaarheden.
www.facebook.com/teamzuyderlandggz

Woensdag 21 maart • 9.00 tot 17.00 uur
Expositie in de Grote Hal van het ziekenhuis
Deze expositie is bedoeld om mensen kennis te laten maken met de
creativiteit en expressiviteit van cliënten die opgenomen zijn of zijn geweest.
Het Aanlooplokaal heeft een divers aanbod van mogelijkheden om creativiteit
te ontdekken en hier iets mee te doen. Veel cliënten weten niet dat zij deze
creativiteit in zich hebben. Door aan de slag te gaan met hout, klei, schilderen,
tekenen, haken en breien ontstaan er vaak verrassingen voor de persoon zelf.
Het aanlooplokaal is zoals de naam al zegt: laagdrempelig en niet verplichtend.
Een onderdeel van de Deeltijdbehandeling is Creatieve Therapie, waar vaak
werken gemaakt worden als groepsactiviteit die nadien ook besproken worden.

Donderdag 22 maart • 10.30 tot 12.30 uur
Workshop ‘ontmoet jezelf’ in de Gasterij
Wat moet jij allemaal van jezelf? Leg jij je lat ook zo hoog? Doe jij je best om
aan de verwachtingen van een ander te voldoen? Tijdens deze workshop
gaan Dunja en Lilian (Ervaringsdeskundige) met je aan de slag middels
praktijkgerichte oefeningen en geven ze je de tools om jezelf te ontmoeten.

• 14.00 tot 16.00 uur

Workshop ‘psycho-educatie voor naasten’ in de Gasterij
‘Psycho-educatie voor naasten’ is een cursus voor familieleden, partners en
andere direct betrokkenen van mensen met een psychotische kwetsbaarheid.
U krijgt van Laurens (Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige) en Mea (Familie
Ervaringsdeskundige) een voorproefje van deze cursus die binnen Zuyderland
wordt gegeven. De cursus beoogt erkenning te bieden aan de belasting van u
als familielid of naaste. Door te leren van elkaar, krijgt u meer inzicht en doet
u vaardigheden op. Op die manier kunt u op een andere manier omgaan met
uw familielid of naaste en kunt u dit ook volhouden.
• 17.00 tot 18.30 uur

Workshop ‘Jij en ik’ in de Gasterij
Infant Mental Health (IMH) gaat over de zorg voor zwangeren en de jonge
kin-deren (-9 maanden tot en met 5 jaar) en hun ouders/verzorgers. IMH richt
zich met name op het bevorderen van de kwaliteit van de ouder-kind relatie,
om zo de ontwikkeling van het jonge opgroeiende kind zo goed mogelijk te
laten verlopen. Tijdens de workshop wordt kennis gemaakt met het hoe, wat
en waarom van het Infant Mental Health Team en komen de eerste ervaringen
met de oudercursus aan bod.
De workshop wordt verzorgd door Sandra Fornaro, kinderpsychiater, Kristie
van Montfort, gz-psycholoog, beiden lid van het Infant Mental Health Team en
Marijne Dhondt, psycholoog/preventiefunctionaris en begeleider preventieve
oudercursus infants, allen werkzaam bij de afdeling Kind en adolescent van
Zuyderland.

Vrijdag 23 maart • 16.00 tot 20.00 uur
Herstelsymposium ‘De psychiatrie is van ons allemaal
locatie: Zorgboulevard
Tijdens het symposium wordt de verbinding gelegd tussen herstel van de
cliënt enerzijds en van de naasten anderzijds. Het is bedoeld voor iedereen
die dit onderwerp een warm hart toedraagt. Voor cliënten en hun naasten,
professionals en andere geïnteresseerden. De ontvangst is vanaf 16.00 uur.
Het programma start om 16.30 uur en duurt tot 20.00 uur. Tijdens de pauze
wordt goed voor de innerlijke mens gezorgd.

Sprekers

• Ilona Als hulpverlener in de GGZ kwam Ilona in de rol van hulpvrager terecht.
Het duurde enige tijd voordat ze dit kon accepteren en de stap durfde te
nemen om aan de andere kant van de tafel te gaan zitten. Zij hoopt met haar
verhaal de luisteraar aan te spreken en aan te zetten tot nadenken.

