
Beste ,  
 
Graag nodigen wij u uit voor de herstelwerkgroep voor familie en naasten. 
Wij zullen deze op andere manier invullen dat u wellicht van ons gewend bent. 
 
De herstelwerkgroep is een keer per 3 weken op de dinsdag avond. Deze bijeenkomsten zullen bestaan uit 
groepsgesprekken  afgewisseld met themabijeenkomsten. De start van deze herstelwerkgroep zal plaats vinden 
met een thema avond. 
 
Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte ggz (Wvggz) in werking. Deze wet vervangt de huidige 
wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) en regelt de rechten van mensen die te maken 
hebben met verplichte zorg in de GGz. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een 
GGz-instelling kan plaats vinden. 
 
Nikki Lowijs van de Gemeente Gooise meren komt op 19 november hier meer over vertellen en wat dat voor u 
als naasten kan betekenen.  
 
Tijd  19:30 tot 21:00 
Adres : Hooftlaan 26-30 1401 EE  
Mauritzhof Gebouw B/ Ruimte :De zoete inval.  
Aanmelden voor deze bijeenkomst en de herstelwerkgroep kan via 
ervaringsdeskundigengooienvechtstreek@ggzcentraal.nl 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het herstelteam.  
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Herstelwerkgroep : informatie voor Familie en Naasten 
 
Een dierbare met een kwetsbaarheid is niet alleen voor uw dierbare ingrijpend maar kan ook voor u ingrijpend 

zijn. Soms kunt u het gevoel krijgen dat u er alleen voor staat. Hoe zorg ik ervoor dat het goed met mijn 

dierbare gaat? Is een veel gestelde, maar ook complexe vraag. 

 

‘Kwaliteit van leven, zelfinzicht, je grenzen aangeven, zelfvertrouwen, angst voor terugval, communiceren, 

openheid en hulp vragen, acceptatie, verwachtingen van jezelf en van je dierbare , eigen behoeften en regie 

over eigen leven ….’ 

 

Deze onderwerpen zijn voor veel mensen herkenbaar. Tijdens de herstelwerkgroep is er ruimte om de 

bovenstaande thema’s te bespreken met elkaar. 

 

Maar wat is een herstelwerkgroep precies : De herstelwerkgroep 

 

De herstelwerkgroep is een gespreksgroep. Onder begeleiding van (familie) ervaringsdeskundigen komt de 

groep eenmaal per drie weken bij elkaar. Maar door met elkaar in gesprek te gaan, komt er ruimte om beter 

om te gaan met situatie. 

 

U leert door herkenning, erkenning en reflectie: 

• uw sterke kanten te ontdekken en inzetten. 

• uw eigen kracht te (her)vinden 

• om te gaan met situatie 

• inzicht in uzelf te krijgen 

• in een veilige omgeving contacten aan te gaan 

De herstelwerkgroep richt zich op mogelijkheden binnen de beperkingen. 

 

Uitgangspunt 

Het uitgangspunt van de herstelwerkgroep is de ‘HEE-gedachte’. ‘HEE’ staat voor Herstel Empowerment en 

Ervaringsdeskundigheid. Niemand is meer ervaringsdeskundig dan de persoon zelf. Door groeiend zelfinzicht 

ontwikkelt zich in wisselwerking ook de eigen kracht (empowerment) en bevordert dat het persoonlijke herstel. 

 

Kosten 

Aan deelname aan de herstelwerkgroep zijn geen kosten verbonden.  

 

 

 


