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Steeds meer krijgen zorgverstrekkers en medewerkers uit de zorg- en 
welzijnssector te maken met mensen met (een vermoeden van) 
geestelijke gezondheidsproblemen. Het is niet altijd vanzelfsprekend om 
in te schatten wat er aan de hand is, om tijdig in te grijpen of om er op de 
juiste manier mee om te gaan. 
Het psychiatrisch Expertiseteam biedt daarom kwalitatieve vormingen 
aan voor eerstelijnswerkers en dit rond diverse thema’s uit de geestelijke 
gezondheidszorg. 
In deze brochure geven we u een overzicht van de geplande 
piekuurtjes en open vormingen voor het voorjaar 2023. 

 
Piekuurtjes zijn korte vormingsmomenten over de middag die open staan 
voor alle eerstelijnswerkers en die gratis worden georganiseerd. 
Gedurende een uurtje wordt er een specifiek thema gelinkt aan geestelijke 
gezondheid uitgediept. Je kan deze piekuurtjes vaak zien als een 
voorproefje van onze ruimer vormingsaanbod. Deze webinars staan 
open voor alle eerstelijnswerkers en bieden naast heel wat theoretische 
inzichten telkens een duidelijke link met de dagdagelijkse praktijk. 
 
Daarnaast worden er jaarlijks enkele open vormingen georganiseerd. Dit 
zijn telkens vormingen van 2 uur gericht op hulpverleners uit de zorg- 
en welzijnssector bestaande uit psycho-educatie, praktische tips en 
concrete handvaten voor de praktijk. 

 
Het PET biedt ook vormingen op maat voor eerstelijnsorganisaties. 
Meer informatie hierover kan u vinden op psychiatrischexpertiseteam.be.
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http://www.psychiatrischexpertiseteam.be/


 

 

 
 

Piekuurtjes zijn korte vormingsmomenten over de middag die open staan voor 
alle eerstelijnswerkers en die gratis worden georganiseerd. Gedurende een 
uur wordt er een specifiek thema, gelinkt aan geestelijke 
gezondheid, uitgediept.  

 
Piekuurtje 1: Hoe ontstaan psychische problemen en wat 
zijn de gevolgen hiervan? 

 
Datum: 23 februari 2023 
Uur: 12u tot 13u 
Locatie: Online 

 
Inhoud: Iedereen van ons heeft het wel eens moeilijk, maar vanaf wanneer 
spreken we over een psychisch probleem, wat zijn de gevolgen hiervan, wat 
is niet kunnen en wanneer spreken we over niet willen? Telkens belangrijke 
vragen voor eerstelijnswerkers. 

 
Kostprijs: gratis 
Inschrijven: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_I-VRK_tgTE6CLMsGbfaHlg  

PiekUurtjes/Webinar 
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https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_I-VRK_tgTE6CLMsGbfaHlg


 

 

 

Open vormingen zijn telkens vormingen van 2 uur gericht op hulpverleners uit 
de zorg- en welzijnssector die enerzijds op zoek zijn naar meer theoretische 
achtergrond over bepaalde thema’s en anderzijds naar meer praktijkgerichte 
ondersteuning. 
 
Open vorming 1: Hoe omgaan met 
persoonlijkheidsstoornissen binnen de eerstelijn? 

 
Datum: 9 maart 2023 
Uur: 14u tot 16u 
Locatie: Online 

 
Inhoud: Elk van onze cliënten heeft zijn eigen persoonlijkheid. Soms kan 
deze persoonlijkheid moeilijkheden veroorzaken in relaties, op het werk en 
binnen de hulpverlening. We spreken dan over persoonlijkheidsstoornissen. 
Het aangaan van een ondersteunende relatie met deze cliënten is 
noodzakelijk voor een goede zorg, maar tevens ook heel erg complex. Er 
dient namelijk steeds een evenwicht gevonden te worden tussen het 
ondersteunen enerzijds en het begrenzen anderzijds. De aanwezigheid van 
destructieve en impulsieve gedragingen, stemmingswisselingen en rigide 
denkpatronen bemoeilijken dit evenwicht. Het vergroten van de kennis over 
persoonlijkheidsstoornissen en het leren adequaat omgaan met 
ondermijnend gedrag vormen de hoofddoelen van deze vorming. 

 
Kostprijs: 20 euro 
Inschrijving na betaling: Klik hier om te bestellen 

 

 

Open Vorming/Webinar 
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https://psychiatrischexpertiseteam.be/product/9-3-2023-webinar-open-vorming-werken-met-moeilijke-mensen-hoe-omgaan-met-persoonlijkheidsstoornissen-binnen-de-eerstelijn/


Open Vorming,webinar 
 

 

 

Piekuurtjes zijn korte vormingsmomenten over de middag die open staan voor 
alle eerstelijnswerkers en die gratis worden georganiseerd. Gedurende een 
uur wordt er een specifiek thema, gelinkt aan geestelijke 
gezondheid, uitgediept.  

  
Piekuurtje 2: Hoe omgaan met angsten binnen de           
eerstelijn? 

 
Datum: 28 maart 2023 
Uur: 12u tot 13u 
Locatie: Online 

 
Inhoud: Angsten komen bij iedereen wel eens voor. Zolang de angst weinig 
of geen impact heeft op ons functioneren, is er geen enkel probleem, maar 
wanneer angsten zorgen voor vermijdingsgedrag, ontstaat er langzaamaan 
een problematiek. Wat is angst? Wat is je eigen aandeel? En wat kan je 
eraan doen? Enkele belangrijke inzichten. 

 
Kostprijs: gratis 
Inschrijven: 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Ot_huKqBRzmfJ1EMe2Ei
1w 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PiekUurtjes/Webinar 
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Piekuurtjes zijn korte vormingsmomenten over de middag die open staan voor 
alle eerstelijnswerkers en die gratis worden georganiseerd. Gedurende een 
uur wordt er een specifiek thema, gelinkt aan geestelijke 
gezondheid, uitgediept.  
 
Piekuurtje 3: Hoe communiceren met psychisch kwetsbare 
mensen? 
 
Datum: 18 april 2023 
Uur: 12u tot 13u 
Locatie: Online 

 
Inhoud: Communicatie is een belangrijk werkinstrument voor een 
hulpverlener. Binnen de eerste lijn worden we geconfronteerd met cliënten 
met divers psychische moeilijkheden. Afhankelijk van de problematiek 
dienen we soms onze communicatie aan te passen. Deze vorming biedt een 
aantal handvaten, die eenvoudig in de praktijk toegepast kunnen worden. 

 
Kostprijs: gratis 
Inschrijven: 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_6IqkQjhXRoqcMdJlOwhR
nQ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PiekUurtjes/Webinar 
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Piekuurtjes zijn korte vormingsmomenten over de middag die open staan voor 
alle eerstelijnswerkers en die gratis worden georganiseerd. Gedurende een 
uur wordt er een specifiek thema, gelinkt aan geestelijke 
gezondheid, uitgediept.  
 
Piekuurtje 4: Depressie herkennen in de thuiszorg (deel I) 
 
Datum: 4 mei 2023 
Uur:       12u tot 13u 
Locatie: Online 

 
Inhoud: Je somber voelen, is nog niet hetzelfde als lijden aan een 
depressie. Het juist kunnen inschatten van negatieve emoties is dan ook 
belangrijk. Uit onderzoek blijkt hoe belangrijk het is om een beginnende 
depressie tijdig te detecteren. Dit bespaart heel wat leed en vermindert het 
risico op suïcide. Medewerkers uit de eerstelijn zijn daarom goed geplaatst 
om de vinger aan de pols te houden. Tijdens dit piekuurtje wordt stilgestaan 
bij hoe je dit het best kan doen, waar je op moet letten en waar je eventueel 
met je cliënt terecht kan. 
 
De eerstvolgende Open Vorming sluit hierop aan en biedt handvaten aan de 
eerstelijnswerker om met depressieve cliënten om te gaan.  

 
Kostprijs: gratis 
Inschrijven:  
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_sQ0-UXhaQDmogsQRFncPJQ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PiekUurtjes/Webinar 

7 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_sQ0-UXhaQDmogsQRFncPJQ


 
 

 

 

 
Open vormingen zijn telkens vormingen van 2 uur gericht op hulpverleners uit 
de zorg- en welzijnssector die enerzijds op zoek zijn naar meer theoretische 
achtergrond over bepaalde thema’s en anderzijds naar meer praktijkgerichte 
ondersteuning. 
 
Open vorming 2: Basisinterventies bij depressie (deel II) 
 
Datum: 16 mei 2023 
Uur:      12u30 tot 14u30 
Locatie: Online 

 
Inhoud: Tijdens deze vorming staan we stil bij wat psychische draagkracht 
nu juist is en hoe deze onder druk kan komen te staan. Daarnaast worden 
er een geheel aan praktische tips meegegeven die cliënten kunnen helpen 
om hun draagkracht stap voor stap te verhogen. Hierbij is er o.a. aandacht 
voor het verbeteren van de nachtrust, het corrigeren van piekergedachten, 
enz. 

  
Kostprijs: 20 euro 
Inschrijving na betaling: Klik hier om te bestellen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Open Vorming/Webinar 
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https://psychiatrischexpertiseteam.be/product/16-mei-2023-webinar-open-vorming-basisinterventies-bij-depressie-deel-ii/


 
 

 

 

Piekuurtjes zijn korte vormingsmomenten over de middag die open staan voor 
alle eerstelijnswerkers en die gratis worden georganiseerd. Gedurende een 
uur wordt er een specifiek thema, gelinkt aan geestelijke 
gezondheid, uitgediept.  

 
Piekuurtje 5: Interventies binnen de eerstelijn voor het 
verbeteren van de nachtrust 

 
Datum: 18 april 2023 
Uur: 12u tot 13u 
Locatie: Online 

 
Inhoud: Slapen kan je leren! 1 op de 3 heeft slaapproblemen en evenveel 
mensen klagen over vermoeidheid. M.a.w. heel wat van onze cliënten 
hebben baat bij concrete adviezen. Een opsomming van mogelijke 
interventies binnen dit piekuurtje. 

 
Kostprijs: gratis 
Inschrijven: 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7v2wufr2QuKr82n6C--bow 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PiekUurtjes/Webinar 
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https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7v2wufr2QuKr82n6C--bow


 
 

 

 

Open vormingen zijn telkens vormingen van 2 uur gericht op hulpverleners uit 
de zorg- en welzijnssector die enerzijds op zoek zijn naar meer theoretische 
achtergrond over bepaalde thema’s en anderzijds naar meer praktijkgerichte 
ondersteuning. 
  
Open vorming 3: Zorgen voor jezelf, ook als zorgverlener 

 
Datum: 29 juni 2023 
Uur:      12u30 tot 14u30 
Locatie: Online 

 
Inhoud: Als zorgverlener durven we onszelf soms wel eens op de tweede 
plaats te zetten en volgen we niet altijd de adviezen op die we aan anderen 
meegeven. Nochtans heeft ieder van ons zijn eigen draagkracht en een 
grens naar de hoeveelheid belasting die we aankunnen. 
Een goede zelfzorg? Waar moet je op letten, wat moet je doen. 

 
Kostprijs: 20 euro 
Inschrijving na betaling: Klik hier om te bestellen 

 
 

 

Open Vorming/Webinar 
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https://psychiatrischexpertiseteam.be/product/29-juni-2023-webinar-open-vorming-zorgen-voor-jezelf-ook-als-zorgverlener/


 

 

 
 
 
Het Psychiatrisch Expertiseteam ondersteunt eerstelijnsactoren bij 
vroegdetectie en vroeginterventie van ernstige psychische problemen. 

 
Je kan contact opnemen met het PET NWVL wanneer je wordt 
geconfronteerd met een cliënt met een (vermoeden van een) geestelijk 
gezondheidsprobleem en je hieromtrent advies, ondersteuning bij verdere 
behandeling of breder overleg met verschillende actoren wil. 

 
Ook wanneer je een vroege interventie bij deze problematiek wil realiseren, 
een motiverend traject wil opstarten, aanklampende zorg wil uitbouwen of de 
cliënt wil doorverwijzen voor verdere gespecialiseerde zorg kan je ons 
inschakelen. 

 
Je kan ons tenslotte ook contacteren bij vragen naar vorming en 
deskundigheidsbevordering omtrent geestelijke gezondheid. 
 
 
Meer info: psychiatrischexpertiseteam.be 
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