
 

 

 

 

      

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 Vlaamse Ardennen? 
 
 

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 donderdagnamiddagen  

telkens van 14-16u30 

22/9/22 - 20/10/22 - 17/11/22. 

Locatie: in het Sociaal Huis 

Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde 

 

 

OVER DE INTERVISOR: 
Chris Deleu werkte 39 jaar lang in PZ KARUS 
Campus Gent waarvan de laatste 14 jaar als 
teambegeleider op de Afdeling 
Persoonlijkheidsproblematiek. Hij 
implementeerde er de Dialectische 
Gedragstherapie (DGT) in de behandeling van 
mensen met borderline- en met emotieregulatie 
problematiek. Sinds zijn oppensioenstelling 
(sept. 2014) verzorgt hij op vraag supervisie, 
intervisie, voordrachten en opleidingen vanuit 
de DGT. Ook verzorgt hij opleidingen omtrent de 
toepassing van Waarnemingstraining. Hij heeft 
ruime ervaring in het begeleiden van mensen 
met psychotische problematiek, 
druggerelateerde symptomatologie en 
persoonlijkheidsproblematiek.  

 

 

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 15/9/22 door een 
mail te sturen naar info@stefaniemartin.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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