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Training Training herstelondersteunendeherstelondersteunende zorgzorg

ProgrammaProgramma dagdag 11

��10.00 10.00 –– 10.2010.20 OpeningOpening

��10.20 10.20 –– 11.2011.20 HEEHEE--begrippenbegrippen

��10.20 10.20 –– 11.3511.35 KoffiepauzeKoffiepauze

��11.35 11.35 –– 12.4512.45 KennismakingKennismaking

��12.45 12.45 –– 13.0013.00 TerugblikTerugblik

��13.00 13.00 –– 13.4513.45 LunchpauzeLunchpauze

��13.45 13.45 –– 14.3014.30 ErvaringsverhaalErvaringsverhaal

��14.30 14.30 –– 15.1515.15 OefeningOefening

��15.15 15.15 –– 15.3015.30 TheepauzeTheepauze

��15.30 15.30 –– 16.3016.30 OefeningOefening

��16.30 16.30 –– 17.0017.00 SluitingSluiting



Training herstelondersteunende zorg Training herstelondersteunende zorg 

Programma Programma dagdag 22

�� Bevorderende en belemmerende factoren voor Bevorderende en belemmerende factoren voor 

herstel aan de hand van jullie huiswerkherstel aan de hand van jullie huiswerk

�� Wat is herstelondersteunende zorg gevolgd door Wat is herstelondersteunende zorg gevolgd door 

een discussie en een oefening een discussie en een oefening adhvadhv. casu. casuïïstiekstiek

�� Herstelondersteunende zorg en behandeling Herstelondersteunende zorg en behandeling 

�� Herstelondersteunende zorg en rehabilitatie Herstelondersteunende zorg en rehabilitatie 

�� Oefening: herstelondersteunende zorg en beroepenOefening: herstelondersteunende zorg en beroepen

�� Kruisgesprek: Wat ga ik met herstelondersteunende Kruisgesprek: Wat ga ik met herstelondersteunende 

zorg doen in mijn eigen werk?zorg doen in mijn eigen werk?

�� Samenvatting en invulling van de enquSamenvatting en invulling van de enquêête.te.



Herstelondersteunende zorgHerstelondersteunende zorg

* * De hulpverlener is De hulpverlener is presentpresent (aandachtig aanwezig) (aandachtig aanwezig) 

* Gebruikt * Gebruikt zijnzijn professionele referentiekader op een  professionele referentiekader op een  

terughoudende en terughoudende en bescheidenbescheiden wijzewijze

** Maakt ruimte voor, ondersteunt het maken van enMaakt ruimte voor, ondersteunt het maken van en

sluit aan bij het sluit aan bij het eigen verhaaleigen verhaal van de cliëntvan de cliënt

* Herkent en stimuleert het benutten van eigen kracht* Herkent en stimuleert het benutten van eigen kracht

van de cliënt (van de cliënt (empowermentempowerment) zowel individueel als) zowel individueel als

collectiefcollectief

* Erkent, benut en stimuleert de* Erkent, benut en stimuleert de

ervaringsdeskundigheidervaringsdeskundigheid van de cliëntvan de cliënt

* Erkent, benut en stimuleert de ondersteuning van de* Erkent, benut en stimuleert de ondersteuning van de

cliënt door cliënt door belangrijke anderenbelangrijke anderen

* Is gericht op het * Is gericht op het verlichten van lijdenverlichten van lijden en het en het 

vergroten van autonomie/regievergroten van autonomie/regie



Waardering praktische bruikbaarheid Waardering praktische bruikbaarheid 
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23023035351641642222HOZ en HOZ en 

rehabilitatierehabilitatie

22922963631371371515HOZ en HOZ en 

behandelingbehandeling

22922946461541541919Dag 1 Dag 1 

herstelherstel



Wensen van cursisten voor het vervolgWensen van cursisten voor het vervolg

Vaker dan 5x werden genoemd:Vaker dan 5x werden genoemd:

�� Vertaling HOZ naar de praktijk (30x)Vertaling HOZ naar de praktijk (30x)

�� HOZ en bejegening (34x)HOZ en bejegening (34x)

�� Casussen en eigen praktijkervaringen bespreken (28x)Casussen en eigen praktijkervaringen bespreken (28x)

�� HOZ en crisisbeleid (5x)HOZ en crisisbeleid (5x)

�� HOZ voor zeer langdurig opgenomen mensen (5x)HOZ voor zeer langdurig opgenomen mensen (5x)

�� HOZ bij moeilijk te benaderen mensen (5x)HOZ bij moeilijk te benaderen mensen (5x)



Waardering totale training Waardering totale training 
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