POH-GGZ Systeemgericht werken
3 daagse nascholing, 2022
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 lichamelijke of psychische 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 daagse systeemgerichte nascholing krijgt u inzicht, kennis en
handvatten aangereikt hoe je als POHGGZ het systeemgericht werken toe kan
passen in de praktijk van de POHGGZ. . U kunt in de bijeenkomsten actuele
casuïstiek inbrengen om die vanuit systeemtheoretische concepten te leren
analyseren. Verder wordt er naast de verschillende systeemtheorieën gebruik
gemaakt van de uitgangspunten sociale psychiatrie, presentie, het Neuman
system model en de trauma verwerkings theorie.
De bijeenkomsten zijn op maandag van 9.30 uur - 16.30 uur in Hattem.

De onderwerpen die aan de orde komen zijn:

Bijeenkomst 1
• Historische ontwikkeling en de belangrijke veranderingen van
de systeemtheorie en systeemtherapie door de tijd heen.
• Wetmatigheden uit de communicatie wetenschappen.
• Het ABC van het contextueel betrekkings denken.
• Meervoudige partijdigheid en het behouden van een vrij
behandelpositie.
• Het systeem diagnostisch onderzoek en de POH GGZ
• Stress management oefeningen, In elke bijeenkomst worden
diverse stressmanagement oefeningen aangereikt die direct
toepasbaar zijn in de praktijk.
• De taak en verantwoordelijkheid van de hulpverlener

Bijeenkomst 2
• Socialisatie en intergenerationele problematiek
• Psychotrauma en onveilig gehecht zijn en het gevolg van
destructief gerechtigd gedrag in de betrekkingen.
• SOLK bezien vanuit de systeemtheorie.
• De betekenis en plaats van emoties in de betrekkingen en het
werken met de emotielijn.
• Het aanspreken competentie en de levenskarachten humor
agressie en seksualiteit in de systeembehandeling.
• Stress management oefeningen, In elke bijeenkomst worden
diverse stressmanagement oefeningen aangereikt die direct
toepasbaar zijn in de praktijk.

Bijeenkomst 3
• Systeemgericht werken met KOP problematiek
• Systeem gericht werken met mishandeling, verwaarlozing en
huiselijk geweld, agressie en impulscontrole problematiek

• Narratief werken met stemmings problematiek en psychotische
klachten
• Systeem gericht werken en medicatie voorschrijven
• Stress management oefeningen, In elke bijeenkomst worden
diverse stressmanagement oefeningen aangereikt die direct
toepasbaar zijn in de praktijk.
De nascholing 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. Hij is zelf
10 jaar werkzaam geweest als POH GGZ.

Data: groep A voorjaar 2022
Maandag 21 maart 2022
Maandag 4 april 2022
Maandag 18 april 2022

Data: groep B najaar 2022
Maandag 31 oktober 2022
Maandag 14 november 2022
Maandag 28 november 2022

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 groep u in
aanmerking wilt komen.

Kosten
De kosten zijn 695 euro incl. koffie thee en lunch en de registratie van
de accreditatie bij de landelijke vereniging POHGGZ .

Accreditatie
Accreditatie is erkend door de landelijke vereniging POHGGZ.
De accreditatie wordt automatisch verwerkt via PE online

Locatie
De bijeenkomsten worden gehouden in
Psycho Motorische praktijk Spagaat,
Sparrenlaan 5, in Hattem. Tel: 06-54333855.

