Uitnodiging deelname aan tweedaagse opleiding in DGT principes
vanuit de zorgprogramma’s verslavingsstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen
Beste collega
Sinds april 2010 zijn we in het psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus binnen Da Capo,
opnameafdeling, en Moderato, centrum voor dagbehandeling, gestart met een zorgprogramma voor
verslavingsstoornissen en een zorgprogramma voor persoonlijkheidsstoornissen. Vanaf 2020 bieden we
voor dezelfde doelgroep een ambulante groepstraining aan binnen Calando.
Deze zorgprogramma’s bieden een behandeling aan die vertrekt vanuit de principes van de dialectische
gedragstherapie, om ons zo te kunnen richten op de volledige persoon die zich aanmeldt met
bovengenoemde klachten. Aan de start van deze zorgbenadering kregen alle medewerkers in ons centrum
een opleiding aangeboden waarin deze principes geduid werden en hoe deze te vertalen naar de werkvloer.
Jaarlijks hernemen we deze cursus voor nieuwe medewerkers (en krijgen anderen binnen ons centrum de
kans tot permanente bijscholing).
Gezien de ondersteuning naar onze patiënten gebeurt via een waardevol zorgnetwerk, waar
u deel van uitmaakt, willen we blijven investeren in het ontwikkelen van de zorgcontinuïteit en een
zorgcircuit voor deze doelgroep.
Bij deze willen wij u dan ook graag uitnodigen om deel te nemen aan de opleiding in deze DGT-principes
die doorgaat op 16 en 17 mei (van 9.00 tot 16.00 uur) in PC Sint-Hiëronymus.
De kostprijs van deze tweedaagse opleiding bedraagt 110 euro, inclusief lunch.
Omwille van de praktische haalbaarheid vragen we u om maximaal twee mensen per organisatie af te
vaardigen.
Verdere praktische info vindt u op de volgende bladzijde van deze brief.
Indien iets niet duidelijk is m.b.t. dit initiatief mag u altijd telefonisch contact opnemen met Lieke Reekers
via 03 776 00 41 of via e-mail (lieke.reekers@hieronymus.be).
Alvast bedankt voor uw interesse en in de hoop u te mogen ontmoeten,
Met vriendelijke groeten

Kathleen Nieulandt
Klinisch psycholoog
Dagcentrum Moderato
Ambulant Programma Calando

Lieke Reekers
Klinisch psycholoog
Dagcentrum Moderato

Praktische informatie
WAT?
Vanuit de zorgprogramma’s verslavingsstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen wordt
een tweedaagse opleiding georganiseerd waarin de basisprincipes van de dialectische
gedragstherapie toegelicht worden.

VOOR WIE?
De bijscholing richt zich tot nieuwe medewerkers en tot zorgpartners en hulpverleners in de
geestelijke gezondheidszorg.

WAAR EN WANNEER?
De bijscholing vindt plaats op maandag 16 mei en dinsdag 17 mei, telkens van 9 tot 16 uur, in het
psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus (Dalstraat 84A, 9100 Sint-Niklaas).
Gelieve u bij aankomst aan te melden bij de receptie.

PRAKTISCH:
•
•
•
•

Voor deze bijscholing wordt accreditering aangevraagd.
Parkeren kan u op de campus van het centrum.
Tijdens de middag bieden wij u een lunch aan.
Graag gedurende de volledige opleiding aanwezig zijn.

INSCHRIJVEN:
De kostprijs van de tweedaagse opleiding bedraagt 110 euro, inclusief lunch. U kunt dit bedrag
storten op rekeningnummer BE21 0682 3234 1703 met vermelding ‘Tweedaagse DGT-opleiding
2022’.
Inschrijven doet u door vóór 22 april uw naam en organisatie door te mailen naar
lieke.reekers@hieronymus.be. Uw inschrijving is definitief zodra wij het inschrijvingsgeld
ontvangen hebben.
We kunnen in totaal slechts 25 deelnemers toelaten, daarom vragen we om maximaal 2
deelnemers per organisatie af te vaardigen.

MEER INFO:
Voor bijkomende inlichtingen kan u contact opnemen met Lieke Reekers via 03 776 00 41 of via
e-mail (lieke.reekers@hieronymus.be).

