De raad van bestuur van Antes nodigt u van harte uit
voor het minisymposium ‘Let’s get Family’.

LET’S GET
FAMILY
VOOR PATIËNTEN, FAMILIE, HULPVERLENERS
EN LEIDINGGEVENDEN

DATUM
29 oktober 2015
14.30 tot 17.00 uur
LOCATIE
Het Plein, Delta
Poortugaal

Het minisymposium bestaat uit
• uitleg over interactiepatronen tussen mensen en de invloed van ziekte hierop
• ervaringsverhalen
• tips voor de praktijk
Live pianomuziek ondersteunt het hele programma: zodat u ontspannen en
toch geraakt kunt worden. Doel is dat u zich geïnspireerd en gevoed voelt,
zodat u met familie wilt en durft te werken.

Programma

Informatie

14.30 - 14.45 Inloop
14.45 - 15.00 Opening door Ben van de Wetering,
psychiater Raad van Bestuur
15.00 - 16.15 ‘Er zit muziek in de driehoek’. Lezing door
Ingeborg Siteur; piano Thijs Dercksen
16.15 - 16.30 Pauze
16.30 - 17.00 ‘Familie als Bondgenoot’.
Ervaringsverhaal door Lysiane Kars-Noël
17.00
Hapje/drankje

Voor meer
informatie kunt u
contact opnemen
met Ghita
Boelhouwers,
onderwijsondersteuner
Antes College
(010-503 3217).

Aanmelden
U kunt zich voor deelname opgeven door te mailen naar: Opleidingen@antesgroep.nl.
Er is accreditatie aangevraagd voor het minisymposium bij NVvP, VVGN, FGzPt, Verpleegkundig
Specialisten Register GGZ, Kwaliteitsregister V&V en register Zorgprofessionals.De aanvraag is reeds
door het Verpleegkundig Specialisten Register GGZ, Kwailiteitsregister V&V en register Zorgprofessionals goedgekeurd voor 2 punten. De overige 3 beroepsverenigingen hebben de aanvraag nog in
behandeling. Graag bij aanmelding uw BIG-nummer vermelden.
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Informatie over de sprekers en de pianist:
Ingeborg Siteur is psychiater en gezinstherapeut. Ze werkt als
directeur behandelzaken bij Antes en is voorzitter van de Nederlandse
Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie.
Daarnaast is zij lid van de Raad van Advies van Stichting Meeleefgezin.
Met afdeling ABC (Altrecht) voor jongeren met een psychotische
kwetsbaarheid won zij de eerste familie- ster van Ypsilon. Het thema
familiebetrokkenheid neemt een centrale plaats in bij haar werk.

Lysiane Kars-Noël is moeder van drie kinderen, waaronder een
zoon die ruim 15 jaar lijdt aan schizofrenie. Sinds 4 jaar is zij familieervaringsdeskundige. Zij vertelt haar verhaal aan zorgprofessionals in de
GGZ in het kader van de Familie als Bondgenoot (FAB). De FAB wil door
trainingen bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van zorg aan
patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening. De FAB pleit in de
trainingen voor samenwerking in de triade patiënt-professional-familielid.

Thijs Dercksen is als uitvoerend musicus afgestudeerd in twee
richtingen: klassiek piano en compositie. Centraal in zijn oeuvre staat
muziek voor piano solo. Hij schreef inmiddels meer dan honderd werken
voor dit instrument. Speciaal voor de lespraktijk schreef Thijs Dercksen
‘De Piano-Matrix’. Dit is een methode om te leren improviseren. Dercksen
is als docent piano verbonden aan Pianostudio Castellum in Houten. Hoe
men denkt over het effect van muziek op het humeur van de luisteraar
heeft Dercksen’s bijzondere belangstelling.

