N I E U W S B R I E F – 24 oktober 2018
Beste lezer
Hierbij opnieuw een nieuwsbrief met informatie uit en voor beide
netwerken geestelijke gezondheidszorg: ‘PRIT Netwerk geestelijke
gezondheidszorg Midden West-Vlaanderen’ en ‘Accolade | netwerk
geestelijke gezondheidszorg regio Ieper–Diksmuide’.

Stand van zaken hervorming netwerken geestelijke gezondheidszorg


Een delegatie van beide netwerken bespreekt op 16 november de beleidsstructuur van het
nieuwe netwerk, in het jargon “governancemodel”. Prof. Geert Van Hootegem begeleidt dit proces.



Ondertussen wordt er gewerkt aan missie en visie, gebaseerd op materiaal aangebracht op de
kick-of eind juni ll.



Een nieuw te vormen netwerk betekent een nieuwe naam. Mocht je goesting hebben om mee
te brainstormen rond de nieuwe naam! Dit kan op maandagnamiddag 12 november, onder
begeleiding van “Sansevaria. Serveert klare taal”. Laat het weten aan:
koen.demuynck@netwerkaccolade.be



Wat “het uitrollen van de mobiele teams” betreft, we wachten nog op duidelijke antwoorden vanuit
de federale overheid. Op basis hiervan hopen we in 2019 het aanbod en de werking van de
mobiele teams te kunnen versterken.



Eind januari komt een ruime groep uit het nieuwe netwerk samen om voorstellen te bekrachtigen
en speerpunten, lees: strategische doelstellingen, verder uit te werken. Deze werkdag legt de
basis om met het netwerk geestelijke gezondheidszorg - onder een nieuwe naam en binnen een
efficiënte structuur - de komende jaren kwaliteitsvolle zorg te bieden aan mensen met een
psychische kwetsbaarheid.



Kortom, we voorzien in het voorjaar 2019 te landen…. met eveneens een nieuwsbrief in een
nieuw kleedje.

“Zorgverleners komen van venus!?”
“Land- en tuinbouwers komen van mars!?”
Warme oproep voor…
Vormingsnamiddag voor medewerkers uit geestelijke gezondheidszorg én brugfiguren uit land- en
tuinbouw.
Regio Roeselare-Tielt-Beernem: dinsdagnamiddag 6 november 2018, 12.30 – 16.30 u.: Pittem, “Zaal
Broeders Maristen”, Broeders Maristenstraat 2.
Regio Westhoek: donderdagnamiddag 29 november 2018, 12.30 – 16.30 u.: Beveren a/d IJzer,
“d’Yzerpasserelle”, Lindenstraat 17 A.
Je hoeft niet aan te sluiten bij de namiddag van jouw regio. Voel je vrij en schrijf je in!
Programma en link naar inschrijving: klik hier.

Weetjes uit het netwerk


TE GEK!? OPEN GEEST
ELINE DE MUNCK & WOUTER BERLAEN
Een muziektheaterreeks langsheen de sector Welzijn en Geestelijke Gezondheid van Vlaanderen
Dinsdag 13 november 2018, 20.15 u.
Ieper, Auditorium Psychiatrisch Ziekenhuis H. Hart, Poperingseweg 16.
Hier meer info.
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RODE NEUS LOOP
o Maak al lopende of wandelend kennis met het domein en gebouwen
van Kliniek Sint-Jozef, Pittem (4,5 km/ ronde).
o Zondag 18 november 2018 vanaf 8.30 u0
o Info en inschrijven: www.sintjozefpittem.be



OPSTART HERSTELACADEMIE REGIO MIDDEN WEST-VLAANDEREN
Minister Jo Vandeurzen lanceerde een oproep om samen te werken rond het concept
“HerstelAcademie”: voorzien van een vormingsaanbod rond diverse thema’s die te maken hebben
met het psychisch herstel.
Tien diverse actoren hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend en vormen samen
een werkgroep. Deze partners engageren zich om het concept HerstelAcademie vorm en inhoud
te geven binnen de (nieuwe) netwerkregio. We voorzien een aanbod vanaf 2019.
Meer info: www.herstelacademie.be



WIE SCHRIJFT DIE BLIJFT…
Dr. Mark Kinet, psychiater Kliniek Sint-Jozef, kroop in de pen en schreef Een
psychotherapeutische praktijk in 7 premissen en 77 portretten.
Hij vertelt over zijn werk op Boekenbeurs Antwerpen, 29 oktober 2018 om 15.00 u. en in
Bibliotheek Izegem, 27 november 2018 om 20.00 u.



ACTOREN EN PARTNERS UIT ACCOLADE…
Ken je reeds het degelijke “vormingsaanbod PritLink”?
Een klik waard: https://www.pritlink.be/activities/list/

Vriendelijke groet
Koen Demuynck
netwerkcoördinator
‘PRIT Netwerk geestelijke gezondheidszorg Midden West-Vlaanderen’
‘Accolade | netwerk geestelijke gezondheidszorg regio Ieper – Diksmuide’
0498 10 00 25
koen.demuynck@prit.be
koen.demuynck@netwerkaccolade.be
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