Aan tafel!
Een warme uitnodiging voor familie/naasten van huidige en voormalige cliënten
van psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus Sint-Niklaas
De afdelingen van Sint-Hiëronymus zetten in op familie! We willen in de goede zorg die we cliënten
bieden ook rekening houden met familiale noden. Want de psychische problematiek en bijhorende
zorg van cliënten, raakt ook de naastbetrokkenen.
Onze plannen zullen maar succesvol zijn als we ze uitwerken samen met familie. Daarom vroegen we
Similes vzw, de vereniging van en voor families van mensen met een psychische kwetsbaarheid, om
ons hierin te ondersteunen.
Op 30 maart 2020 organiseren we samen met Similes een rondetafelgesprek met families.
We hopen dat ook jij die avond je stem laat horen! Dit gaat door in Ontmoetingshuis ZigZag
(Hazewindstraat 7 – 9100 Sint-Niklaas).
Programma
•
•
•
•

•

19.00 uur: Onthaal met een broodje
19.15 uur: Stefaan Baeten, algemeen directeur, over de betrokkenheid van families bij goede
zorg
19.30 uur: Joris De Keukelaere, familievertegenwoordiger Similes vzw, over de kracht van het
delen van de ervaringen van families
19.45 uur: Brainstorm over de plaats van familie in zorg en beleid binnen Sint-Hiëronymus
Je krijgt de kans om in kleine groepen je ervaringen en voorstellen te delen met andere
families. Similes begeleidt het gesprek aan de hand van een methodiek die jouw privacy
beschermt en verwerkt alle input anoniem.
21.15 uur: Afronding met uitnodiging om verder mee te werken aan het familiebeleid van
Sint-Hiëronymus

Neem jij plaats aan onze tafels? Schrijf je snel in!
INSCHRIJFFORMULIER

✁

❑ Ja, ik neem graag deel aan het rondetafelgesprek voor naastbetrokkenen op 30 maart 2020 van
19 tot 21.30 uur.
Naam: ……………………………………………………………………………………………… - Voornaam: ……………………………………….…………………………….
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………… - Tel.: ………………..……………………….…………………………….
We gebruiken je persoonsgegevens alleen om je te contacteren in het kader van deze bijeenkomst.

❑ Neen, ik kan helaas niet deelnemen maar blijf graag op de hoogte over dergelijke initiatieven.
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………
Bezorg je inschrijvingsformulier vóór 15 maart 2020 naar info@similes.be of
Similes vzw, Groeneweg 151, 3001 Heverlee
Nog vragen? Contacteer Similes 016 244 201 of neem contact op met de sociaal assistente van
PC Sint-Hiëronymus, Ruth Morren 03 780 38 78

