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De Machtige 
Machteloze 

de plaats van de hulpverlener 
binnen de triade 

 

 
 
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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De Machtige Machteloze 
de plaats van de hulpverlener 
binnen de triade 
 
Binnen de triade die de zorg voor mensen met 
psychosegevoeligheid kenmerkt wordt de dag 
van vandaag terecht veel aandacht besteed 
aan (de plaats van) de zorgvrager en zijn/haar 
familie. De rol van de hulpverlener dreigt soms 
tussen de plooien van het gesprek te vallen. 
Nochtans is hij/zij zowél als medebetrokkene 
en als partner met een zekere expertise 
betekenisvol binnen deze triade.  Die 
betekenis is echter niet meer zo duidelijk als 
ze vroeger geweest is: daar waar de 
hulpverlener vroeger de regie van het 
therapeutisch proces in handen had is dit 
steeds minder het geval. 
  
Tijdens een vraaggesprek tussen de 
verschillende partners wordt de macht en/of de 
machteloosheid van de hulpverlener 
onderzocht. 
 
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 mei 2020: viering 10 jarig bestaan De Stem 
29 september 2020 
 
 

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