UITNODIGING

Kom jij ook meedenken
over de toekomst van
geestelijke gezondheidszorg?
22 mei 2015

eestelijke
ezondheid

Net als drinkbaar water is onze geestelijke gezondheid een onmisbaar goed voor elk van ons. Of we
nu jong zijn of oud, man of vrouw, arbeider of bediende, toppoliticus, speelvogel, leerling, loodgieter of werkzoekende. Allemaal komen we op een
bepaald moment in ons leven in aanraking met
psychische problemen: één op de vijf Vlamingen
krijgt er zelf mee te maken, anderen leren ze kennen via mensen die hen nauw aan het hart liggen.
In elke vriendenkring, elke groep collega’s, elke
amateurploeg, elke klas is er wel iemand die het
psychisch moeilijk heeft. Al te vaak wordt het niet
of te laat onderkend.
We hebben iedereen nodig om ervoor te zorgen
dat geestelijke gezondheidszorg toegankelijk is en
blijft, en beantwoordt aan de noden van vandaag
en morgen. Elke stem, elke inbreng, elk creatief
idee kan hiertoe bijdragen. Op vrijdag 22 mei nodigt Zorgnet Vlaanderen u uit voor twee brainstormsessies over de toekomst van de geestelijke
gezondheidszorg in Vlaanderen, onder begeleiding van Flanders DC. We willen meer dan 200
mensen uit alle segmenten van de samenleving
rond onze tafels krijgen om na te denken over de
geestelijke gezondheidszorg van morgen en deze
samen verder uit te tekenen.

Voor wie?
Voor iedereen die begaan is met de toekomst van
de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen. En
daarmee bedoelen we echt iedereen:
- jong, wat ouder of oudst;
- gezond, ziek of met een beperking;
- een geïnteresseerde burger of georganiseerd in
een vereniging of organisatie;
- patiënten, ervaringsdeskundigen, familieleden,
hulpverleners maar evenzeer buurman, werkgever van…;
- actief (geweest) in onderwijs, ouderenzorg,
somatische zorg, jeugdwerk, culturele sector,
huisvesting, verzekering, vakbond, zorg voor
personen met een beperking, straathoekwerk,
OCWM, CAW, opleiding & trajectbegeleiding,
sociale economie… maar ook in de geestelijke
gezondheidszorg.
- …

Datum en locaties
De brainstormsessies vinden plaats op vrijdag
22 mei, van 9u tot 13u30, op twee locaties:
➜ Leuven, Provinciehuis, Provincieplein 1
➜ Aalter, WZC Veilige Have, Lostraat 28
Een lekkere broodjeslunch wordt voorzien.

Meer informatie?
Voor meer inhoudelijke informatie kan je terecht
bij: Gorik Kaesemans (02 507 01 98) of Isabel Moens
(02 507 01 82)
Voor praktische info kan je terecht bij Marianne
Troch, mtr@zorgnetvlaanderen.be, 02 507 01 50

Inschrijven?
Deelname is kosteloos, maar inschrijving vooraf is
verplicht. Inschrijven kan via deze link.
Verspreid deze uitnodiging gerust verder in je eigen netwerk!

