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Training Methodisch Werken met een Behandelplan
basistraining vraaggericht behandelen in GGz somatische-, en
verslavings-/forensische zorg
In-company aan te vragen
Doelgroep
Behandelcoordinatoren en behandelaars werkzaam in GGZ somatische-, en verslavingszorg
Doel
Het aanleren van een methodiek voor het maken van een individueel behandel- of
bewonersplan
Inleiding
Behandeling is per definitie gericht op resultaat. Sinds de komst in 1994 van de WGBO (Wet
Geneeskundige Behandelovereenkomst) met haar nadruk op klantgerichtheid is de aandacht
voor de concretisering van behandeling en behandelresultaat toegenomen. In de GGz en
verslavingszorg, en soms ook in de somatische zorg, is concretisering van het resultaat of
eindproduct niet eenvoudig en blijven doelen vaak impliciet. Twee oorzaken spelen hierbij
een rol. Ten eerste de medische traditie waarbij resultaat gelijk staat aan het opheffen van de
aanmeldingklacht; dit leidt ertoe dat men bij behandeling voornamelijk gericht is op het
begin, op nauwgezette diagnostiek. Ten tweede speelt de moeilijke operationaliseerbaarheid
van de concepten uit de psychiatrie en psychotherapie een rol; daardoor zijn hulpverleners
niet gewend om naar voren te kijken, omdat men meent dat resultaat niet is te voorspellen.
Wij denken ten onrechte.
In deze workshop wordt een behandelplanmethodiek aangeleerd die de hulpverlener in staat
stelt om het eindresultaat van een behandeling tot op zekere hoogte te voorspellen.
Werkwijze
Er zijn 4 bijeenkomsten van 3 uur. In de eerste 2 bijeenkomsten staat de eigen afdeling
centraal en wordt het doel van de afdeling verhelderd. Daarbij wordt de plaats in de gehele
behandelorganisatie uiteraard meegenomen.
De volgende twee bijeenkomsten wordt concreet een behandelplan-methodiek uitgelegd en
met behulp van rollenspel geoefend.
Inhoud
Er zijn vier bijeenkomsten van drie uur, met achtereenvolgend de volgende onderwerpen
1. Mijn afdeling, mijn werkwijze, mijn “product”
2. Het behandeltraject en de behandelorganisatie
3. Het behandelplan
4. Het behandelplan
Kosten
Zie op HOME-pagina menu linksonder bij Kosten

