BUREAU HERSTEL
IN GESPREK MET DE ERVARINGSWERKER

Onderdeel van Netwerk voor Herstel en
Ervaringsdeskundigheid in Twente (HET)

Herstel van dagelijks functioneren

Herstellen van een psychiatrische kwetsbaarheid betekent niet ‘beter worden’,
maar hoe hiermee om te gaan. Wat betekent een diagnose voor je?
Hoe ga je om met de beperkingen en waar liggen je krachten? En hoe zorg je
ervoor dat je niet terugvalt? Voor mensen met een kwetsbaarheid kunnen
er veel vragen en gevoelens zijn, die in het proces van herstel naar boven
komen. Door hierover met iemand te praten die een soortgelijk proces
heeft doorgemaakt kan dit (h)erkenning geven en ondersteuning bieden.
Onderwerpen kunnen o.a. zijn: de diagnose, acceptatie, rouwen, loslaten,
lotgenoten, toekomstperspectief of eigen kracht.

Betekenisvol leven
Maatschappelijk herstel

Als je iets ingrijpends hebt meegemaakt wat je leven ontwricht en als je zoekt
naar de betekenis en naar jouw manier hiermee om te gaan, praat je over
herstel. Een ervaringsdeskundige heeft dit zelf ook meegemaakt, heeft hierop
gereflecteerd en betekenis gegeven. De ervaringsdeskundige kan vanuit eigen
ervaring praten over het leven met een kwetsbaarheid, én ervaringen van
andere ervaringsdeskundigen (ervaringskennis), mensen ondersteunen in hun
proces van herstel.

De ervaringswerker kan je ondersteuning en handvatten bieden door aan te
sluiten bij jouw verhaal in het proces van herstel. Het kan dan gaan over herstel
van gezondheid en betekenis geven aan een diagnose, herstel van persoonlijke
ambities, herstel van je (maatschappelijke) rol en dagelijks functioneren en
betekenis geven aan het leven mét een psychische kwetsbaarheid.

Persoonlijk herstel

WAT IS HERSTEL?

WAT KAN DE ERVARINGSWERKER JE BIEDEN?

Herstel van gezondheid

Bij Mediant werken sinds enige jaren ervaringswerkers. Ervaringswerkers zijn
ervaringsdeskundigen, die na opleiding professioneel hun ervaringskennis
inzetten. In deze folder vind je informatie over herstel en wat de
ervaringswerker daarin voor jou kan betekenen.

WAT IS EEN ERVARINGSDESKUNDIGE?

CONTACT OPNEMEN?

Ervaringsdeskundigen ontlenen hun expertise aan eigen ervaringen met
het overleven van een psychische aandoening en aan hun cliëntenrol in de
psychiatrie. Het betreft niet alleen reflectie op de eigen problematiek en het
eigen levensverhaal (individuele kennis) maar ook verbreding van de individuele
kennis en inzichten naar een collectief niveau (ervaringskennis).

Je kunt eventueel in overleg met je hulpverlener contact (laten) opnemen
met de ervaringswerker om een afspraak (al dan niet mét jouw hulpverlener)
in te plannen. Je kunt ook contact opnemen met Bureau Herstel voor meer
informatie.
Contactgegevens:
T: 053 – 475 53 99			
E: bureauherstel@mediant.nl
Bureau Herstel wordt mogelijk gemaakt door Mediant GGz.
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