
Familiewerking

Samen kunnen we meer...

Netwerk GGZ Kempen

Ben je nauw betrokken bij iemand met een 
psychische kwetsbaarheid?

WIE ZORGT, PRAAT MEE 
EN DENKT MEE!

21 oktber 2021 van 19u – 21u

Activiteitencentrum ’t Twijgje 
Steenweg op Gierle 65, 2300 Turnhout  

Een ONTMOETINGSAVOND tussen familie, naasten, cliënten en hulpverleners. 
We delen informatie met elkaar, gaan in dialoog rond aangebrachte thema’s en 
maken kennis met verschillende organisaties. We bespreken de (mogelijke) rol van 
familie in de zorg.

•  18u45: Onthaal
•  19u: Spreker Annie Nuyts, Familie-ondersteuning / familiebeleid 

Psychiatrisch	Ziekenhuis	Duffel

Titel ‘De meeste families deugen’ 
 Met deze knipoog naar de bestseller van Rutger Bregman ‘De meeste 
mensen deugen’, verwijzen we naar een belangrijk beginsel van een goed 
familiebeleid. De meerderheid van de familieleden heeft het inderdaad 
goed voor met de patiënt. Waarom laten hulpverleners zich toch nog te 
vaak leiden door de uitzonderingen op deze regel? Hoe kan het anders 
en beter? Hoe kan een ‘warm onthaal’ van familie vorm krijgen en wat 
zijn hierbij belangrijke elementen? Zicht krijgen op de aarzelingen van 
hulpverleners en goede praktijken bij het onthaal van families vormen de 
thema’s van deze presentatie. 

•  19u30: samen in dialoog over: 
  Een warm onthaal – het betrekken van familie in de zorg

Inschrijven is vanwege de huidige context nog verplicht via 
maaike.boonstra@ggzkempen.be. 
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21 oktber 2020 van 19u – 21u

Activiteitencentrum ’t Twijgje
Steenweg op Gierle 65, 2300 Turnhout 

Een ONTMOETINGSAVOND tussen familie, naasten, cliënten en hulpverleners. 
We delen informatie met elkaar, gaan in dialoog rond aangebrachte thema’s en 
maken kennis met verschillende organisaties. We bespreken de (mogelijke) rol van 
familie in de zorg.

• 18u45: Onthaal
• 19u:SprekerAnnie Nuyts, Familie-ondersteuning / familiebeleid 

Psychiatrisch	ZiekenhuisDuffel

Titel ‘De meeste families deugen’ 
Met deze knipoog naar de bestseller van Rutger Bregman ‘De meeste 
mensen deugen’, verwijzen we naar een belangrijk beginsel van een goed 
familiebeleid. De meerderheid van de familieleden heeft het inderdaad 
goed voor met de patiënt. Waarom laten hulpverleners zich toch nog te 
vaak leiden door de uitzonderingen op deze regel? Hoe kan het anders 
en beter? Hoe kan een ‘warm onthaal’ van familie vorm krijgen en wat 
zijn hierbij belangrijke elementen? Zicht krijgen op de aarzelingen van 
hulpverleners en goede praktijken bij het onthaal van families vormen de 
thema’s van deze presentatie. 

• 19u30: samen in dialoog over: 
Een warm onthaal – het betrekken van familie in de zorg

Inschrijven is vanwege de huidige context nog verplicht via 
maaike.boonstra@ggzkempen.be. 


