dinsdag 24 september 2019

dinsdag 24 september 2019

dinsdag 24 september 2019

beroepsgeheim

beroepsgeheim

beroepsgeheim

Wie zorgt, praat mee ?

Wie zorgt, praat mee ?

Wie zorgt, praat mee ?

Plaats:

De Valkaart
A. Rodenbachstraat 42
8020 Oostkamp

Plaats:

De Valkaart
A. Rodenbachstraat 42
8020 Oostkamp

Plaats:

De Valkaart
A. Rodenbachstraat 42
8020 Oostkamp

Uur:

18.30 uur: deuren open
19.00 uur: start praatkaffee

Uur:

18.30 uur: deuren open
19.00 uur: start praatkaffee

Uur:

18.30 uur: deuren open
19.00 uur: start praatkaffee

Deelname: gratis
vooraf inschrijven is niet nodig

Deelname: gratis
vooraf inschrijven is niet nodig

Deelname: gratis
vooraf inschrijven is niet nodig

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

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

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.

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.

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

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

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

Beroepsgeheim

Beroepsgeheim

Beroepsgeheim

wie zorgt, praat mee?

wie zorgt, praat mee?

wie zorgt, praat mee?

Deze avond van ons praatkaffee psychose start met
een panelgesprek rond beroepsgeheim.
Het beroepsgeheim is een belangrijke pijler in de
gezondheidszorg, die zorgvragers en zorgverleners
ondersteunt om een vertrouwensrelatie uit te
bouwen. De zorgvrager weet dat vertrouwelijke
informatie zoals medische gegevens en andere
persoonlijke zaken niet zomaar worden gedeeld met
anderen.
Maar ook het delen van noodzakelijke informatie
is cruciaal in de zorgverlening, om als team en
ruimer netwerk samen beter af te stemmen op de
eigen noden en zorgen van een persoon.
Tegelijk mag beroepsgeheim geen excuus of reflex
worden om niet met elkaar te spreken of te
luisteren.
Hoe
ruim
kan
een
‘gedeeld
beroepsgeheim’ worden uitgebreid? Op welke
manier’ kan zwijgplicht ook rekening houden met
een ‘stem’ en ‘spreekrecht’ van familieleden of
andere naastbetrokkenen die mee de zorg
dragen? Hoe zorgen we ervoor om hiermee
zorgvuldig om te gaan?
VRT-journalist Chris De Nijs spreekt hierover met
Kim Steeman, coördinator van het Familieplatform
Geestelijke Gezondheid, samen met een cliënt,
betrokken familielid en hulpverlener.
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Na deze inleiding is er uiteraard weer voluit tijd voor
een ongedwongen babbel en drankje aan de tafels.
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Volgende data nog in voor bereiding
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