
 

 

 

 

      

UITNODIGING 
Begeleide intersectorale intervisie geestelijke gezondheidszorg 

Editie najaar 2022 
IETS VOOR U? 
Gaat u dagelijks om met cliënten of patiënten? Wordt u daarbij geconfronteerd met vragen, grenzen, machteloosheid, … t.a.v. situaties m.b.t. geestelijke 
gezondheidszorg? Heeft u vragen hoe hier best mee om te gaan? Leert u graag het aanbod van de diensten kennen voor deze specifieke doelgroep? 
 
En werkt u in de regio Gentbrugge-Ledeberg? 
 
 

WAT BIEDEN WE AAN? 
✓ Intervisie: collegiale ondersteuning en 

advisering door de andere deelnemers aan 
de hand van casussen en al dan niet rond 
een bepaald thema.  

✓ Dit in kleine groepen van max 10 deelnemers 
in sessies van 2u.  

✓ Begeleiding door een externe, 
inhoudsdeskundige intervisor. 

✓ Intersectoraal: met een diversiteit aan zorg- 
of hulpverleners. Hierdoor leer je 
verschillende partners kennen en hun 
werking. 
 

Wanneer? 3 dinsdagen  
telkens van 14u tot 16u30 

 
4/10/22, 8/11/22 en 6/12/22 

 
 
Locatie: WGC De Punt  

  Kliniekstraat 29a, 9050 Gent 
 

 

 

 

OVER DE INTERVISOR: 
Pieter Govaerts, klinisch psycholoog en 
systeempsychotherapeut. Ik ben sinds 15 jaar 
actief in de geestelijke gezondheidszorg, eerst 
enkele jaren op de Urgentiepsychiatrie in het UZ 
Gent en sinds 2009 op de Psychiatrische Afdeling 
van het Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) Sint-Lucas. 
Hiernaast werk ik in een groepspraktijk sinds 
vele jaren. Sporadisch geef ik ook les of 
vormingen. 
 
Binnen intervisie is het belangrijk om stil te staan 
bij het verhaal van de cliënt en daar waar nodig 
dit uit te diepen door als groep met elkaar in 
dialoog te gaan en door theoretische 
achtergrond en/of literatuurtips te krijgen van 
elkaar. Hiernaast is het helpend om ook stil te 
staan bij de persoon van de hulpverlener: hoe 
kan je transparant en authentiek zijn in contact 
met de cliënt, waar zitten je blinde vlekken, wat 
vertelt je innerlijke dialoog jou… Ik probeer bij 
dit alles een faciliterende rol te spelen om het 
maximale uit de groepsdynamiek te halen. 

 

INSCHRIJVEN? 
We verwachten van de deelnemers een actieve 
inbreng. Er wordt vooraf gevraagd om een casus 
in te dienen. 
 
!Let op! Omwille van het leerproces vragen wij 
deelnemers om zich te engageren voor ALLE 
DRIE de sessies. 
 

Inschrijven kan tot en met 9/09/22 door een 
mail te sturen naar elena.amoah@elzgent.be 
met vermelding van uw naam, organisatie, 
functie en uw contactgegevens.  
 
Er is een maximum van 10 deelnemers. 
 
Na de deadline wordt contact met u opgenomen 
om de casus(sen) aan te leveren. 
 
Deze intervisies worden u gratis aangeboden 
door het PAKT(www. pakt.be). 
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