GGZ Rivierduinen
Kristal

Mijn gezin en ik - werken met een therapeutisch
familiespel
Voor behandelaars in de Verstandelijke Gehandicaptenzorg
Doel van de training

Data

Het is niet altijd eenvoudig om gezinsleden met

Nader overeen te komen.

elkaar in gesprek te laten gaan, zeker niet als één of
meerdere gezinsleden een verstandelijke beperking

Kosten

hebben. Mijn gezin en ik is een spel waarmee

Deze training wordt op maat vervaardigd en in-

belangrijke onderwerpen op gestructureerde en

company gegeven. Na een intakegesprek zal er een

speelse wijze aan bod kunnen komen. Waardoor de

trainingsvoorstel/offerte worden aangeboden.

dingen die niet makkelijk in woorden kunnen worden
gezegd toch zichtbaar en bespreekbaar worden. In

Vorm van deze training

deze training leren behandelaars het spel zo effectief



Eén dagdeel.

mogelijk in te zetten in de eigen behandelingen.



Maximaal aantal per groep: 15 deelnemers.

Doelgroep

Meer informatie



Groepsleiding

Voor meer informatie over deze training kunt u terecht



Psychologen/gedragswetenschappers

bij Gerdie Romme, manager algemene zaken,



Speltherapeuten

tel. 071 890 83 10, email: g.romme@romme.nl.



Ambulant begeleiders

die al (enige) kennis en ervaring hebben in het werken

Over Kristal

met gezinnen.

GGZ Rivierduinen Kristal (Kristal) behandelt kinderen,
jongeren en volwassenen met psychiatrische problemen

Doelstelling

en een verstandelijke beperking. Vanwege het complexe

Aan het eind van de training weet men hoe en wanneer

karakter van deze doelgroep heeft Kristal de reguliere

het spel ingezet kan worden in de behandeling van

GGZ diagnostiek en behandelmethoden aangepast. Wij

gezinnen. Men weet welke therapeutische houding de

zoeken actief de samenwerking binnen de

behandelaar het beste aan kan nemen tijdens het

Verstandelijke Gehandicaptenzorg, de reguliere GGZ en

spelen van het spel. Men heeft geoefend met de

de overige instellingen in de keten. Kristal wil kennis

vragen uit het spel en met doorvragen. Men weet hoe

verspreiden en vergroten door onder andere het

men de creatieve opdrachten uit het spel op een

organiseren van trainingen en consultaties. Een

passende manier kan aanbieden.

overzicht van het aanbod vindt u op onze website.
Kristal heeft poliklinieken in Leiden en Gouda en een

Inhoud

kliniek in Nootdorp.



Uitleg van de werkwijze van het spel.



Bespreking van de theoretische achtergrond van

Bezoekadres: Sandifortdreef 19, 2333 ZZ Leiden

het spel.

Postadres: Postbus 405, 2300 AK Leiden

Aan de slag met het spel aan de hand van een

Telefoon: 071 890 83 10

(ingebrachte) casus.

Fax: 071 890 81 80

Aandacht voor de therapeutische houding tijdens

E-mail: info.kristal@rivierduinen.nl

het spelen van het spel.

Website: www.rivierduinen.nl/kristal





Oefenen met doorvragen aan de hand van de
vragen en opdrachten.
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