Programmaboekje
Dag van de Zorg
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Beste bezoeker,
We hopen je vandaag een boeiende, smaakvolle en interactieve dag te
kunnen aanbieden!
In dit boekje vind je de nodige informatie over onze informatieve beurs die
doorgaat in onze sporthal en over de verschillende workshops waar je actief
aan kunt deelnemen doorheen de dag.
Daarnaast kan je ook een bezoekje brengen aan onze externe campussen:
•
•

campus Krekelmuyter, Omer De Bruyckerstraat 2, 9060 Zelzate
(programma 14.00 - 16.00 uur)
campus Warande, Zwaluwlaan 62A, 9185 Wachtebeke
(programma 14.00 - 16.00 uur)

Om deze campussen te bezoeken worden er drie busjes ingeschakeld die
heen en weer rijden. De vertrekplaats van de busjes bevindt zich rechts naast
de sporthal.
Verder kan je genieten van een drankje en een uitgebreide snack, alles
te verkrijgen aan democratische prijzen, en in de namiddag is ook onze
tearoom geopend.
Voor meer informatie kan je altijd terecht aan het onthaal.

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid!
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Programma 19 maart 2017
Dag van de Zorg - psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist
10.00 - 17.00 uur		
Informatiebeurs en workshops
				- Sporthal campus Suikerkaai

11.30 - 15.00 uur		
Keuze uit: Tomatenroomsoep, pasta,
				spitburger of vegetarische burger
				- Polyvalente zaal campus Suikerkaai

14.00 - 17.00 uur		
Tearoom (verzorgd door het CAT-project)
				- Polyvalente zaal campus Suikerkaai

14.00 - 16.00 uur		
Informatiebeurs en workshops
				- Campus Krekelmuyter

14.00 - 16.00 uur		 Informatiebeurs
				- Campus Warande
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informatiebeurs - campus sUIKERKAAI
Vanuit het Forensisch Zorgcircuit geven we informatie over onze gespecialiseerde
behandeling aan personen met een interneringsstatuut.
Aan de hand van enkele workshops kom je meer te weten over enkele specifieke
behandeltechnieken: therapie met honden (CAT = Canine Assisted Therapy),
dramatherapie, ... Ook “Radio Geluk” opent zijn deuren. In dit radioprogramma
vertellen twaalf cliënten uit de forensische doelgroep van ons psychiatrisch
centrum over hun persoonlijk geluk en/of het verlangen hiernaar. Luister samen
naar hun verhaal - en uiteraard - muziek.
Bekijk de doelgroep ouderenpsychiatrie achter de schermen. Kom genieten van
de tentoonstelling, gemaakt door patiënten en kunstenares Rose Moens. Maak
kennis met ons therapieaanbod zoals fototherapie, sketching, geheugentraining
en valpreventie.
Verslavingszorg geeft je een informatieve uitleg over hun werking.
Via sfeerbeelden biedt het psychiatrisch verzorgingstehuis Het Anker (bewoners
met een mentale beperking) je een weergave van hun werking.
Arbeidszorg/De Kade biedt een unieke kijk in hun atelierwerking.
Een job in ons centrum? Da’s lang niet gek! Kom naar onze vacaturestand.
Daarnaast kan je ook informatie opvragen over onze vrijwilligerswerking,
onze partner Fracarita Belgium en over de activiteiten georganiseerd door de
personeelsbond van Sint-Jan-Baptist.
Geniet en proef van een lekkere lunch te verkrijgen aan democratische prijzen in
de polyvalente zaal, verzorgd door ons centrum voor arbeidszorg.
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workshops - campus sUIKERKAAI
Tijdstip

Naam workshop

Locatie

10 uur - 11 uur
10 uur - 11 uur
10 uur - 11 uur

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden
Cognitieve training
Hondenkennels (CAT*)

Sporthal
Sporthal
Hondentherapie CAT

11 uur - 12 uur

Radio Geluk

Radio Geluk

11.15 uur - 12 uur
11.15 uur - 12 uur
11.15 uur - 12 uur

Hondentraining (CAT)
Over drempels en andere hindernissen
Sketching

Hondentherapie CAT
Sporthal
Sporthal

12.30 uur - 13.30 uur

Radio Geluk

Radio Geluk

13 uur - 14 uur
13 uur - 14 uur
13 uur - 14 uur

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden
Cognitieve training
Presentatie CAT-werking

Sporthal
Sporthal
Sporthal

13.30 uur - 14 uur
13.30 uur - 14.30 uur

Psychodrama
Sketching

Dramatherapie
Sporthal

14 uur - 14.30 uur
14 uur - 15 uur
14 uur - 15 uur

Psychodrama
Over drempels en andere hindernissen
Radio Geluk

Dramatherapie
Sporthal
Radio Geluk

14.15 uur - 15.15 uur

Kuieren met Tibo (hondenwandeling CAT) Hondentherapie CAT

15 uur - 16 uur
15 uur - 16 uur
15 uur - 16 uur

Terugspeeltheater
Een beeld zegt meer dan 1000 woorden
Cognitieve training

15.15 uur - 16.15 uur

Kuieren met Tibo (hondenwandeling CAT) Hondentherapie CAT

15.30 uur - 16.30 uur

Radio Geluk

Radio Geluk

16 uur - 17 uur
16 uur - 17 uur
16 uur - 17 uur

Sketching
Over drempels en andere hindernissen
Vuurkorfverhalen CAT

Sporthal
Sporthal
Hondentherapie CAT

Dramatherapie
Sporthal
Sporthal

*CAT = Canine Assisted Therapy

6

forensisch zorgcircuit - workshops
AANBOD DRAMATHERAPIE
Shakespeare schreef in As You Like It, act 2:
‘All the world is a stage, and all the men and women merely players; They have
their exits and their entrances; And one man in his time plays many parts…’
Dramatherapie is een handelings- en ervaringsgerichte therapie waarbij het
medium drama wordt ingezet om veranderingsprocessen op gang te brengen
en te begeleiden. Door het medium kan de cliënt op een speelse en creatieve
manier experimenteren met emoties en gedrag, zonder dat dit gevolgen heeft in
de realiteit en het dagelijks leven (Emunah, 1994).
PSYCHODRAMA

Locatie: zie bewegwijzering dramatherapie

Sessie 1: 13.30 uur / Sessie 2: 14 uur
Duurtijd: 30 minuten
Aantal deelnemers: 10
Psychodrama is een vorm van psychotherapie/dramatherapie waarbinnen
gewerkt wordt met specifieke en uitgewerkte situaties/rollenspelen. Men krijgt
de mogelijkheid om (on)bestaande situaties neer te zetten en te exploreren, dit
kan ook met interne elementen. Hierdoor krijgt men de kans om inzichten te
verwerven in situaties en om met nieuw gedrag te experimenteren.
TERUGSPEELTHEATER

Locatie: zie bewegwijzering dramatherapie

Start: 15 uur
Duurtijd: 1 uur
Aantal deelnemers: 20
Terugspeeltheater is een methode binnen dramatherapie waar men aan de slag
gaat met situaties en verhalen. Soms is een bepaald verhaal niet duidelijk, niet
volledig, of dient het zelf een ander einde te krijgen. Binnen terugspeeltheater
krijgen mensen de kans om regisseur te zijn van hun eigen verhaal (Salas, 2007).
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RADIO GELUK		

Locatie: zie bewegwijzering Radio Geluk

Sessie 1: 11 uur / Sessie 2: 12.30 uur / Sessie 3: 14 uur / Sessie 4: 15.30 uur
Duurtijd: 1 uur
Aantal deelnemers: maximum 35
“Radio Geluk - wat maakt(e) jou gelukkig? Waar denk je graag aan terug en wat
hoop je nog mee te maken?” In dit radioprogramma vertellen 12 cliënten uit de
forensische doelgroep van ons psychiatrisch centrum over hun persoonlijk geluk
en/of het verlangen hiernaar. Luister samen naar hun verhaal - en uiteraard –
muziek.
Dit luisterspel kwam tot stand in samenwerking met actrice en dramatherapeut
Katrin Lohmann en patiënten van het Forensisch Zorgcircuit, naar aanleiding
van het 15-jarig bestaan van het Forensisch Zorgcicruit in 2016.
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AANBOD THERAPIE MET HONDEN:
CANINE ASSISTED THERAPY (CAT)
In het CAT-project krijgen patiënten uit het psychiatrisch centrum Sint-JanBaptist de gelegenheid om onder deskundige begeleiding een asielhond te
resocialiseren. Het project is een therapievorm speciaal ontwikkeld voor de
behandeling en ondersteuning van de forensische doelgroep. Patiënten werken
aan de resocialisatie van de asielhond en zo ook onbewust aan hun eigen
resocialisatie.
Na een uitgebreide screening worden een aantal asielhonden geselecteerd.
De asielhonden die bij ons verblijven worden door de patiënten dagelijks
getraind. Deze trainingen worden gegeven onder toezicht en begeleiding van
gespecialiseerde therapeuten.
Naast de dagelijkse trainingen, worden diverse randactiviteiten georganiseerd
om het resocialiseren van de honden te bevorderen. Het onderhoud van de
hondenverblijven, het voederen van de honden, het verzorgen (zoals borstelen,
wassen, wandelen), gebeurt eveneens door onze patiënten.
De training focust vooral op het aanleren van een alternatief én positief gedrag.
Negatief gedrag wordt vooral genegeerd. Aangezien er een grote vraag is naar
honden met een basistraining, ligt de klemtoon vooral op het aanleren van
commando’s en gedragingen die van onze honden een ideale huishond maken.
Via Facebook en de website van het CAT-project (www.catproject.be) zal er
voor elke hond een nieuw gezin worden gezocht. Het nieuwe baasje zal kort
betrokken worden in het opleidingsprogramma en krijgt een basiskennis mee
rond verzorging en voeding van de hond. De hond kan ook een aantal specifieke
vaardigheden, die wenselijk zijn in zijn nieuwe leefomgeving, aangeleerd worden.
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HONDENKENNELS

Locatie: zie bewegwijzering hondentherapie CAT

Start: 10 uur
Duurtijd: 1 uur
Aantal deelnemers: maximum 15
Leer de werking van CAT van dichtbij kennen. Elke ochtend worden de kennels
proper gemaakt. De mandjes worden uitgekuist en de vloeren netjes geschrobd.
Kom een handje toesteken en je wordt beloond met koffie en een koffiekoek.
Ondertussen vertellen we graag over onze werking.
HONDENTRAINING CAT Locatie: zie bewegwijzering hondentherapie CAT
Start: 11.15 uur
Duurtijd: 45 minuten
Aantal deelnemers: onbeperkt
De honden van CAT worden meerdere keren per week getraind door hun trainer.
Het doel is de hond weer sociaal te maken en een basis gehoorzaamheid aan te
leren. Gewoon, een leuke huishond. Gewoon, maar toch bijzonder en soms veel
werk.
Kom een kijkje nemen hoe een training eruitziet. De honden die trainen hebben
een verschillende niveau van kennis en hebben een andere aanpak nodig. Ons
team geeft een demonstratie.
CAT-WERKING (presentatie)				Locatie: Sporthal
Start: 13 uur
Duurtijd: 1 uur
Aantal deelnemers: onbeperkt
We geven graag een presentatie over de CAT-werking voor wie interesse heeft
in de volledige uitleg. Hoe zijn we ontstaan? Wat is ons doel? Wat maakt ons
forensisch? Het CAT-project heeft tot doel om een gefundeerde therapievorm
aan te bieden en die achtergrond leggen we graag uit.
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KUIEREN MET TIBO

Locatie: zie bewegwijzering hondentherapie CAT

Sessie 1: 14.15 uur / Sessie 2: 15.15 uur
Duurtijd: 1 uur
Aantal deelnemers: maximum 20
Tibo is onze gezellige Berner Sennen-beer. Hij laat je zien waar hij woont en
neemt je mee op wandel door het bos. Daar vertelt hij je graag iets over de
mensen die hij kent. Hij speelt ook heel graag spelletjes!
VUURKORFVERHALEN

Locatie: zie bewegwijzering hondentherapie CAT

Start: 16 uur
Duurtijd: 1 uur
Aantal deelnemers: onbeperkt
Op het einde van de dag zetten we ons aan de vuurkorf en vertellen we verhalen.
Verhalen over wolven. Wees welkom en voel wat CAT zo speciaal maakt.

11

ouderenpsychiatrie - WORKSHOPS
EEN BEELD ZEGT MEER DAN 1000 WOORDEN		

Locatie: Sporthal

Sessie 1: 10 uur / Sessie 2: 13 uur / Sessie 3: 15 uur
Duurtijd: 1 uur
Aantal deelnemers: onbeperkt
Foto’s kunnen aantrekken of afstoten. Ze kunnen sfeer scheppen of de sfeer
weergeven. Beelden kunnen mensen raken en verbinden. Elke foto vertelt een
verhaal of is het begin van een nieuw verhaal… Tijdens de sessies fototherapie
op de afdeling Vespera wordt er vooral gefocust op de aspecten “samenwerken”
en “communicatie”. De patiënt krijgt een gerichte opdracht die hij of zij in
groepsverband moet uitvoeren. Men vertrekt hierbij van bestaande foto’s of men
gaat op pad met het fototoestel om zelf de beelden vast te leggen.
Trek ik de opdracht volledig naar mij toe of overleg ik met mijn teamgenoten? Ben
ik een leider of ben ik eerder een volgzaam type? Durf ik hulp vragen wanneer
dit nodig is en merk ik het op wanneer anderen mijn hulp nodig hebben? Welke
emoties roepen de foto’s bij mij op? Vind ik het moeilijk om deze emoties te
delen met anderen? Op welke manier kan ik deze opgedane inzichten toepassen
in mijn dagelijkse leven? ... Via de sessies fototherapie proberen we gaandeweg
het antwoord op al deze vragen te ontdekken.
OVER DREMPELS EN ANDERE HINDERNISSEN		

Locatie: Sporthal

Sessie 1: 11.15 uur / Sessie 2: 14 uur / Sessie 3: 16 uur
Duurtijd: 1 uur
Aantal deelnemers: maximum 15
Een hindernis op onze weg. Ieder van ons komt ze tegen. Laat jij je er compleet
door overdonderen? Kies je ervoor om te blijven zitten of ga je er naast, er
rond of er over? Binnen de ouderenpsychiatrie worden we er voortdurend mee
geconfronteerd. De psychische problemen en hindernissen die tot de opname
leidden maar vaak ook de fysieke beperkingen die het ouder worden met zich
meebrengt. Wie zich fysiek niet goed voelt, zal ook de weerslag voelen op het
geestelijk functioneren. Tijdens de psychomotorische therapieën leggen we deze
link en stimuleren we de patiënt om via bewegingsactiviteiten het psychisch
functioneren te verbeteren.
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SKETCHING				

Locatie: Sporthal

Sessie 1: 11.15 uur / Sessie 2: 13.30 uur / Sessie 3: 16 uur
Duurtijd: 1 uur
Aantal deelnemers: onbeperkt
Oefenen van een basis sociale vaardigheden op een luchtige manier. Leerpunten
van elke basisvaardigheid worden systematisch voorgetoond, gebaseerd op het
model van Goldstein. De patiënt wordt zich bewuster van eigen communicatieve
vaardigheden, kan op correcte manier zijn emoties uiten en leert gesprekstechnisch
correct een gesprek voeren.
COGNITIEVE TRAINING				

Locatie: Sporthal

Sessie 1: 10 uur / Sessie 2: 13 uur / Sessie 3: 16 uur
Duurtijd: 1 uur
Aantal deelnemers: onbeperkt
Er wordt gedemonstreerd hoe cognitieve training verloopt aan de hand van
geheugenstrategieën die aangeleerd worden met behulp van het ezelsbruggetje:
“Als Tante Hoest Kraakt Onze Vloer”. Nadien kunnen vragen gesteld worden
over de werking van cognitieve training.
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De KADE - ATELIERWERKING
				
Openingsuren: 10 uur - 17 uur

Locatie: De Kade

Centrum voor Arbeidszorg/De Kade richt zich op mensen met een psychische
en/of psychiatrische problematiek die nog niet in aanmerking komen of mogen
komen voor een, al dan niet betaalde, job maar die gemotiveerd zijn om te werken.
Het is een belangrijke stap naar re-integratie en arbeidsrehabilitatie.
Binnen de ateliers krijgen de patiënten en bewoners de mogelijkheid om in een
gecontroleerde en beschermde omgeving te werken aan hun arbeidsattitude,
hun talenten te ontplooien, ondersteuning te krijgen bij niet-werkgerelateerde
problemen, ... met als doel door te stromen naar een vorm van arbeid.
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informatiebeurs - campus krekelmuyter
Wil je te weten komen wat herstelondersteunende zorg is? Wil je aan de hand
van een workshop assistentiehond Mattis leren kennen? Wil je kennismaken met
de vrijwilligerswerking? Dan verwachten we jou in PVT Krekelmuyter. Verder is
er ook een tentoonstelling over de historiek en de visie van de Krekelmuyter en
ondertussen kan je genieten van een drankje en een pannenkoek.

n een
tude,
eerde

informatiebeurs - campus warande
Leer onze werking kennen aan de hand van een filmpje. Ondertussen kan je een
bezoekje brengen aan de snoezelruimte en de tentoonstelling met kunstwerken
van Jean (bewoner die naar de kunstacademie gaat).
Bezoek de kraampjes met lekkernijen, geniet van een drankje terwijl de kinderen
spelen op het springkasteel.
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