BGE: een boeiende beroepsopleiding
voor ervaringsdeskundigen
Deel drie: in gesprek met José van Ostaijen,
activiteitenbegeleidster bij DAC De Hoekse Waard
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Beter in beeld
Mijn buren mogen niet weten dat ik
psychiatrisch patiënt ben, anders gaan ze denken
dat ik gek ben of TBS heb, misschien dat ze
zelfs wel denken dat ik een pedo ben.

Datum: 20 september 2007
Tijd: van 10.00 - 17.00 u
Locatie: De Schotse Kerk
Schiedamsevest 121 te Rotterdam
Mensen met psychische of psychiatrische problemen krijgen
vaak te maken met de gevolgen van de negatieve beeldvorming
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Door: Bas van Bellen

Het doel van de studiedag is de beeldvorming ten aanzien van

Basisberaad Rijnmond start

psychiatrische problematiek in de aandacht brengen. Tijdens de
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ject dat is gericht op een

er een presentatie van mogelijke oplossingen van genoemde pro-
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blemen in de regio Rijnmond.

om de psychiatrie in de regio
Rijnmond.

Tijdens het ochtenddeel is er aandacht voor beeldvorming op het
gebied van psychische en psychiatrische problemen. Ervaringen
met beeldvorming rond psychiatrie dienen als kapstok. De

Iedereen is van harte wel-

achtergronden van negatieve beeldvorming worden belicht.

kom! De toegang is gratis

Actuele problemen van mensen met psychiatrische problemen,

Meer informatie en aanmel-

die te maken hebben met de negatieve beeldvorming, krijgen de

ding:

nodige aandacht. Tijdens het middagdeel is er aandacht voor

a.harthoorn@basisberaad.nl

projecten die gericht zijn op een positieve beeldvorming. Het

en r.kragten@basisberaad.nl
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