
  

ddiinnssddaagg  2299  jjaannuuaarrii  22001199  
zorgmijder 

 

iemand die, vaak psychische, 
gezondheidsproblemen heeft  

en zorg nodig heeft maar nadrukkelijk 
geen hulp of zorg vraagt of accepteert 

en zorginstellingen mijdt 
Sprekers: Sylvia Hubar en Dirk Monsieur 

 

 
 
Plaats: De Valkaart 
 A. Rodenbachstraat 42 
 8020 Oostkamp 
 
 
Uur: 18.30 uur: deuren open 
 19.00 uur: start praatkaffee 
 
 
Deelname: gratis 
 vooraf inschrijven is niet nodig 

 
 

Info De Stem, Praatkaffee Psychose: 
www.praatkaffee-destem.be 

 
 
 

De Stem, het praatkaffee psychose, is een initiatief van  
het Zorgcircuit Psychose Noord-West-Vlaanderen,  

een samenwerking van verschillende organisaties die werken 
met en voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid. 

 
 
 

INFO: Similes West-Vlaanderen PZ Onzelievevrouw P.C. Sint-Amandus 
Diederik Thuyn Dirk Snauwaert Lisbeth Scherpereel 
09 216 88 04 050 30 18 82 050 81 97 53 
diederik.thuyn@similes.be dirk.snauwaert@pzonzelievevrouw.be Lisbeth.Scherpereel@fracarita.org 
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Graag verwelkomen we Sylvia Hubar, 
projectwerker ggz in het wijkgezondheidscentrum 
de Ridderbuurt en Dirk Monsieur, psychiater 
binnen het mobielcrisisteam in Leuven.  Zij zullen 
ons toelichten hoe zij te werk gaan…  
 
Wanneer mensen en instanties zich zorgen maken 
over de zorgmijders…  Welke stappen zijn nodig 
tot het verlenen van hulp… 
 
Hoe komen ze in contact? Contact maken en 
zoeken… Het eerste contact is vaak het moeilijkst. 
De doelgroep wordt immers niet voor niets 
'zorgwekkende zorgmijders' genoemd of laten we 
ze zorgvuldige zorgzoekers noemen. 
 
Hoe komen we tot het formuleren van een 
duidelijke hulpvraag van de cliënt?  
Het realiseren van een vertrouwensband…  
Het kan zijn dat je na een jaar nog niet verder bent 
gekomen…  
Eenmalige contacten proberen omzetten naar 
wekelijkse bezoeken… 
 
Het planmatig werken… een manier proberen 
zoeken zodat de cliënt zelf zijn problemen kan 
aanpakken waarbij  het belang van het betrekken 
en versterken van het sociaal netwerk! 
 
Na deze inleiding is er uiteraard weer voluit tijd voor een 
ongedwongen babbel en drankje aan de tafels. 
 
Volgende data nog in voor bereiding 
26/3/2019 Trauma en psychose 
28/5/2019  
 

Met steun van 
De Gemeente Oostkamp 
Het Overlegplatform Geestelijke Gezondheid  
Provincie West-Vlaanderen Regionaal Comité Noord 
Cera 
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