Systeemgerichte consultatie POH-GGZ,
Praktijk ondersteuners huisartsen –
geestelijke gezondheidszorg.
Elke casus is een systemische casus wat betekend dat elke casus ingebed is in
de sociale context. De sociale context kan een steunende maar ook een
ondermijnde context zijn die problemen en klachten kan genereren of in
standhouden.
Een ontregeling van de sociale context kan leiden tot psychische of
psychiatrische klachten. Anderzijds hebben psychiatrische klachten weer hun
invloed op de sociale context. Op deze complexe interactie tussen het
psychologische het lichamelijke en sociale functioneren en de effecten daarvan
zal de systeemconsultatie zich richten
Als hulpverlener is het de kunst om goed aan te sluiten bij de beleving van de
cliënt en zijn systeem maar is het ook belangrijk om een vrije positie te
behouden. Maximale toenadering met behoud van distantie.
In deze drie delige systeemconsultatie krijgt u inzicht, kennis en handvatten
aangereikt hoe je als POHGGZ het systeemgericht werken toe kan passen. U
kunt actuele casuïstiek inbrengen om die vanuit systeemtheoretische
concepten te leren analyseren. Verder wordt er gebruik gemaakt van de
uitgangspunten sociale psychiatrie, presentie, het Neuman system model en de
traumaverwerkings theorie.

De bijeenkomsten zijn op de Maandag middag  van 13.30 uur - 16.30 uur in
Hattem.
De onderwerpen die aan de orde komen zijn:
Bijeenkomst 1
● Functie en competentie profiel POH GGZ.
● Afweermechanismen en copingstijl
● Angst en paniekklachten.
● SOLK , conversie en somatisatie klachten
● Stemming en psychotische klachten

Bijeenkomst 2
● Mishandeling, verwaarlozing en huiselijk geweld
● Agressie en impulscontrole problematiek
● Persoonlijkheids problematiek
● Autisme
● Psycho trauma

Bijeenkomst 3
● KOP problematiek
● Middelen afhankelijkheid en medicatie verslaving
● Sociale uitstoting en het sociaal constructivisme
● Contextuele en intergenerationele problematiek.

De consultatie wordt gegeven door Téo Visser (1964)docent en geregistreerd
systeemtherapeut en supervisor bij de NVRG. Werkzaam in de GGZ en in een
eigen praktijk in Hattem. 10 jaar werkzaam geweest als POH GGZ.
Data: groep A
Maandag middag 22 februari 2021
Maandag middag 22 maart 2021
Maandag middag 19 april 2021

Data: groep B
Maandag middag 6 september 2021
Maandag middag 4 oktober 2021
Maandag middag 1 nov 2021

Aanmelding
Aanmelden voor deze systeemconsultaties kan door middel van het sturen van
een mail naar info@teovisser.nl met uw personalia en uw registratienummer
van de beroepsvereniging en voor welke data u in aanmerking wilt komen.
Kosten
De kosten zijn 450 euro.
Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij de landelijke vereniging POHGGZ en V&VN voor
12 punten. Deze worden automatisch verwerkt via PE online
Locatie
De bijeenkomsten worden gehouden in de Psycho Motorische praktijk
Spagaat, sparrenlaan 5, in Hattem. Tel: 06-54333855.

