
Herstelacademie Oost-Vlaanderen 
Vormingsaanbod voorjaar 2018 

Een herstelacademie geeft korte en gerichte vormingen rond herstel en psychische weerbaarheid. 
 

Je leert er te focussen op eigen krachten, hoop en groei. Je krijgt handvaten om de regie over je eigen le-
ven terug in handen te nemen, en je leert andere mensen kennen die ook met hun herstel aan de slag zijn.  

 
Alle vormingen worden in duo gegeven, waarbij mensen met ervaring en professionele trainers elkaar aan-
vullen. Het gaat niet om therapie, wel om leren. Cursisten en trainers bepalen samen wat er aan bod komt.  

 
Meer informatie vind je ook op www.herstelacademie.be  

 

  
Aan de slag met herstel! 
 
Herstellen gaat over omgaan met  je psychische kwetsbaar-
heid. Wat zijn jouw krachten en mogelijkheden? Wat zijn 
jouw wensen en dromen? Vanuit een herstelvisie zijn dat 
belangrijke sleutels om meer grip te krijgen op het leven. 
De cursus geeft een inleiding op herstel en zet cursisten op 
weg om hieraan invulling te geven voor zichzelf. Wij ma-
ken daarbij volop gebruik van de kracht van de groep. 
 
Waar en Wanneer:   
26/04, 03/05 en 10/05 in Open Huis Aan de Waterkant, 
Staakskenstraat 1  9000 Gent van 13u30 tot  16u 
17/05 in Buurtcentrum Gentbrugge, E.Hullebroeckplein 1   
9050 Gentbrugge van 13u30 tot 16u 
Prijs:  €20  

Depressie beter begrijpen 
 
Deze informatieve sessie omvat één bijeenkomst waarin meer uitleg 
wordt gegeven over wat een depressie is, hoe het veroorzaakt wordt, 
hoe je ervan af komt en hoe jij en je omgeving er kunnen mee om-
gaan. We maken voldoende tijd om verschillende begrippen uit te 
leggen en er is ook tijd en ruimte voorzien om vragen te stellen. 
Samen staan we stil bij dit thema om het beter te begrijpen. 
 
Waar; Open Huis Aan de Waterkant, Staakskenstraat 1  9000 Gent  
Wanneer:  19/04  van 14u tot 16u30 
Prijs:  €5 

(Veer-) krachtig ouderschap 
 
Ouderschap gaat, naast de mooie momenten, vaak gepaard 
met stress. In deze vorming staan we stil bij het verschil tus-
sen gezonde en ongezonde stress. We zoeken naar oorzaken 
en gevolgen van stress bij de ouder en het kind en hoe deze 
op elkaar inwerken. Elke leeftijdsfase van het kind kent zijn 
moeilijkheden en elke ouder zit wel eens met de handen in 
het haar. We willen zoeken naar handvaten in het omgaan 
met deze stress. 
 
Waar: Buurtcentrum Gentbrugge, Emiel Hullebroeckplein 1   
9050 Gentbrugge 
Wanneer: 24/05, 31/05, 14/06 en 21/06 van 9u tot 12u 
Prijs:  €20   

Omgaan met somberheid 
 
De cursus omvat vier bijeenkomsten waarin elke keer een ander 
thema wordt besproken in verband met somberheid beter be-
grijpen. De eerste bijeenkomst gaat over wat we wel en niet voe-
len. In een tweede bijeenkomst gaan we dieper in op het belang 
van bewegen en hoe we onszelf kunnen motiveren. Daarna be-
kijken we samen in een volgende bijeenkomst wat onze gedach-
ten en overtuigingen zijn in verband met somberheid en ten-
slotte bespreken we hoe we goed voor onszelf kunnen zorgen. 
In elke bijeenkomst wisselen theoretische duidingen en 
concrete oefeningen elkaar af. We vragen aan de deelnemers 
om actief te participeren. We streven ernaar om elkaar te inspi-
reren. 
 
Waar: Buurtcentrum Gentbrugge, Emiel Hullebroeckplein 1   
9050 Gentbrugge 
Wanneer: 07/05, 14/05, 28/05 en 04/06 van  13u30 tot 16u 
Prijs:  €20   

        Lid van: De Vlaamse Werkgroep Herstelacademie                          www.herstelacademie.be 



Meer informatie en inschrijven:  
 

 www.herstelacademie.be/oost-vlaanderen.be 

 Telefonisch: 0496/03 04 48  (we zijn te bereiken op dinsdag- en vrijdagochtend van 9 tot 12 uur) 

 Via mail: gent@herstelacademie.be 

 
Vermeld bij inschrijving: de cursus(sen) die je wil volgen, je naam, adres en telefoonnummer, zodat we 
je kunnen contacteren indien nodig.  
 
De kostprijs is 5 euro per sessie, we vragen de cursus in zijn geheel en voor de start te betalen. 

Hoe kan ik mijn slaap verbeteren 
 
We slapen een groot deel van ons leven en als slapen niet goed 
lukt, is dit dan ook sterk voelbaar. In deze cursus vertrekken we 
van onze ervaringen met slaapproblemen. We proberen de kennis 
van de groep en de stand van de wetenschap over slaap te verbin-
den om oplossingen, tips en hanteringswijzen te vinden die onze 
slaap kunnen verbeteren. 
 
Waar: Buurtcentrum Gentbrugge, Emiel Hullebroeckplein 1    
9050 Gentbrugge 
Wanneer: 13/06 en 20/06  van 15u tot 17u 
Prijs:  €10   

Positief omgaan met stress 
 
Meer begrijpen hoe stress werkt. Wanneer ervaren 
we te veel stress en kunnen we ook te weinig stress  
ervaren? Wat kan je met deze info? We geven heel 
wat tips en oefeningen om positief om te gaan met 
stress.  
 
Waar: Buurtcentrum Gentbrugge,  
Emiel Hullebroeckplein 1   9050 Gentbrugge 
Wanneer: 16/05, 23/05, 30/05 en 06/06  
van 15u tot 17u 
Prijs:  €20   

 

Yoga inzetten in hersteltraject 
 

Iedereen voelt soms spanning en blokkades in zijn/haar lichaam. In 
deze sessies yoga komen we in contact met ons fysieke lichaam en het 
innerlijke zelf. Er worden eenvoudige yogahoudingen geoefend om 
deze ook zelfstandig thuis te kunnen uitvoeren. Verder bekijken we 
ook hoe we yoga kunnen inzetten binnen een herstelgericht traject 
(contact met je lichaam, rust en tijd voor jezelf inbouwen, lichaams-
houding en zelfvertrouwen,…). Kortom: we leren mindful om te gaan 
met het eigen lichaam en het lichaam te gebruiken als krachtig instru-
ment. Je hebt slechts één lichaam dus je kan er maar beter zorg voor 
dragen. 
 
Waar: Open Huis Aan de Waterkant, Staakskenstraat 1  9000 Gent  
Wanneer: 02/05 en 09/05  van 10u30 tot 12u 
Prijs:  €10    


