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Zorg voor mensen met psychische en/of verslavingsproblemen vindt
steeds vaker plaats vanuit de wijk. Dit vraagt om een goede afstemming en
samenwerking tussen gemeenten, professionals en organisaties. Het congres
Een te gekke wijk biedt u in één dag overzicht van de laatste ontwikkelingen
in de (preventieve) zorg voor psychische gezondheid in de wijk.

Na deelname aan het congres heeft u…
meer (algemene) kennis over psychische klachten en stoornissen
meer kennis over mogelijkheden van preventie, zorg en ondersteuning in de wijk
meer inspiratie om in uw eigen situatie ‘iets’ anders te gaan doen
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Programma
09.00 uur

Inloop

09.30 uur

Welkom en introductie programma door dagvoorzitter
Agnes van der Poel, Trimbos-instituut

09.35

Opening door Rutger Engels
Bestuursvoorzitter Trimbos-instituut en hoogleraar Developmental
Psychopathology
Zorg voor psychische gezondheid: wat is de stand van zaken drie jaar na
het Bestuurlijk akkoord GGz en de decentralisaties in het sociale domein?
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09.50 uur

Sprekers
Ad Kaasenbrood | Psychiater en psychotherapeut bij FACT Team Centraal,
Pro Persona Arnhem
Wat verstaan we onder psychische gezondheid en wanneer noemen we
iemand psychisch ongezond? Wat weten we van oorzaken en wat is de
impact van psychische problemen? Wie kunnen daar wat aan doen?
Pauline Meurs | Hoogleraar Bestuur van de gezondheidszorg en
voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)
‘Zonder context geen bewijs’. Wat is de betekenis van het advies over
evidence based practice in de zorg van de Raad Volksgezondheid &
Samenleving voor het handelen van wijkprofessionals zoals sociaal
werkers, huisartsen en (wijk)verpleegkundigen?

11.10 uur

Pauze

11.30 uur

Workshopronde 1

12.30 uur

Lunch

13.30 uur

Sprekers

15.00 uur

Michael Milo | Mede-initiatiefnemer De Nieuwe GGZ en Martijn
Koopmans | Stafmedewerker Zorgontwikkeling MET ggz
Wijkgerichte initiatieven in combinatie met online communities in de
nieuwe coalitie SamenBeter: wat is het en hoe werkt dat?
José Manshanden | Directeur GGD Amsterdam
“Beter samenwerken in de wijk”: om meer aan preventie van psychische
problemen en bevorderen van herstel te kunnen doen, is het nodig dat
we beter worden in samenwerken over disciplines heen. Hoe vind je
elkaar beter in de wijk? Onder welke voorwaarden kunnen professionals
optimaal gebruik maken van elkaars deskundigheid en aanbod? En hoe
kan de cliënt waar nodig toch zelf regie houden?
Pauze

15.30 uur

Workshopronde 2

16.30 uur

Borrel
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Workshops

Workshop
RONDE

1

E-mental health
Odile Smeets (Trimbos-instituut)
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U krijgt een indruk van handige

1

zelfhulpprogramma’s en apps voor

De inclusieve wijk

wijkbewoners (en uzelf). Neem uw

Harry Michon (Trimbos-instituut) en

smartphone mee!

Anne-Marie van Bergen (Movisie)
Met de ambulantisering wonen mensen met
psychische beperkingen (weer) in de wijk.
Workshop
RONDE

1

Ze horen erbij. Wat zijn goede manieren om
inclusie en participatie te bevorderen?

Effect woonomgeving op
psychische klachten
Leon Borlee (gemeente Utrecht)

Workshop
RONDE

Welke visie heeft de gemeente Utrecht

1

op hoe de woonomgeving en ‘groen’

KOPP/KVO

samenhangt met de psychische

Rianne van der Zanden

gezondheid van inwoners?

(Trimbos-instituut) en Louisa Drost

En hoe vertaalt die visie zich

(UMCG)

in concrete activiteiten

KOPP/KVO staat voor ‘kinderen

en projecten?

van ouders met psychische en/of
p
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verslavingsproblematiek’;
zij lopen een verhoogd risico om
zelf problematiek te ontwikkelen.
Wat kunnen gemeenten,

Laaggeletterdheid

zorgverzekeraars, professionals en

Marjolijn van Leeuwen (Pharos)

andere betrokkenen in de wijk doen

Praten over psychische

om de psychische gezondheid van

problemen (depressie, psychose)

deze kinderen te bevorderen?

met mensen die laaggeletterd
zijn is moeilijk. Beeldverhalen
en gesprekstechnieken kunnen
daarbij helpen. Hoe gebruikt u, als
wijkprofessional, deze technieken?
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Workshop
RONDE

2

Over empowerment en inzet

Onderzoekend kijken naar je eigen

ervaringsdeskundigheid in de wijk

praktijk

Marianne van Bakel, Trimbos Instituut/HEE

Jenny Zwijnenburg, science-

Op 6 locaties in Nederland onderzoeken we hoe

practitioner Academische

er vanuit de wijkteams en organisaties vanuit

Werkplaats Sociaal Werk, Tranzo

ervaringsdeskundigheid en herstel, samen kan

Er zijn veel prachtige initiatieven

worden gewerkt met kwetsbare wijkbewoners

voor mensen met een psychische

aan empowerment en meer grip op je leven en

kwetsbaarheid in de wijk, maar

leefomstandigheden. U krijgt een beeld over

hoe ze precies werken is lang

een spannende zoektocht van sociaal werkers

niet altijd duidelijk. Vanuit het

en ervaringsdeskundigen, die de samenwerking

voorbeeld van actie-onderzoek naar

aangaan om bewoners te ondersteunen. Een

Vangnetwerken, krachtgericht peer

van de aandachtspunten is het aanbod van

support tegen sociaal isolement,

zelfhulporganisaties, herstelorganisaties in de

verkennen we hoe u onderzoekend

wijken meer toegankelijk te maken voor de

te werk kunt gaan in uw eigen

klanten van de wijkteams.

praktijk. Zo kunt u goed werk
onderbouwen en versterken en
verbind u wetenschap en praktijk.

Workshop
RONDE

2

Resourcegroepen: een brug tussen de ggz en de wijk?
Cathelijn Tjaden, Trimbos-instituut, Erasmus MC en Addy Venderbos,
BAVO Europoort
Resourcegroepen-methodiek worden toegelicht en bediscussieerd. De Resourcegroep
(RG) is een groep mensen, uitgekozen door de cliënt, die hem/haar helpt persoonlijke,
zelfgekozen hersteldoelen te bereiken. Groepsleden kunnen zowel familieleden,
buren, alsook professionals van binnen of buiten de GGZ zijn (bijvoorbeeld sociale
wijkteam, huisartsenpraktijk, FACT-team, ervaringsdeskundigen). Gedurende de
workshop zal er aandacht zijn voor de methodiek zelf en de toepassing
ervan, en er zal daarnaast worden stilgestaan bij hoe de
Resourcegroepen mogelijk een brug kunnen slaan
tussen cliënten, wijkteams, buurtbewoners,
huisartspraktijken en de ggz.
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Workshop
RONDE

Workshop
RONDE

2

2

Huisartsenzorg en sociale domein

Mental Health First Aid

Krissie Aerts, Huisartsen Utrecht Stad en Ineke

Catherine van Zelst (Mondriaan)

Smeulers, ABC Alliantie en Marja van Bon,

en Nicole van Erp (Trimbos-instituut)

Trimbos-instituut

Hoe zijn psychische problemen te

Hoe kan de samenwerking tussen huisartsen,

herkennen en wat kunt u meteen doen

POH’s-GGZ en de sociale wijkteams worden

om meer schade te voorkomen?

verbeterd als het gaat om psychische
gezondheid? Aan de hand van resultaten uit
de Utrechtse proeftuin Basiszorg Jeugd GGZ
in Utrecht en Welzijn op Recept in Amsterdam
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gaan we met u in gesprek over de uitdagingen
en oplossingen voor dit vraagstuk.

Workshop
RONDE

GGZ-kwaliteitsstandaarden

2

Gedragsveranderingen bij dementie
Marleen Prins (Trimbos-instituut)
Hoe biedt u ondersteuning aan

Elske Wits (IVO) en Janneke Kramers

naasten/mantelzorgers in de wijk

(Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ)

bij herkennen en hanteren van

U krijgt handvatten voor toepassing van

gedragsveranderingen bij dementie?

de GGZ-kwaliteitsstandaarden in het
sociale domein.

Datum
Locatie
Kosten
Aanmelden
Vragen

8 november 2017
Postillion Hotel Bunnik
€195,- per persoon
www.trimbos.nl/eentegekkewijk
ebransen@trimbos.nl

Accreditatie is toegekend door Accreditatiebureau Verpleegkundig
Specialisten Register, Registerplein, LV POH-GGZ,
Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals.
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