Terugkijken: opening ggz-dag Week van de
Radicale vernieuwing!
Geplaatst op 9 november 2022

Ook dit jaar organiseren betrokkenen bij Radicale
vernieuwingsbewegingen de Week van de Radicale
vernieuwing, ondersteund door LOC Waardevolle zorg.
De week vindt plaats van 7 tot en met 11 november. In
Utrecht, Zwolle, bij diverse zorgorganisaties in het land
én online. Deze week zijn we ‘Op zoek naar Waardevol
leven!’ Op dinsdag 8 november kon je live online
meekijken met de start van het programma Radicale
vernieuwing langdurige ggz. Dat hebben we opgenomen en kun je hieronder terugkijken.
Met:
Welkom! Presentator Oscar Kocken (theatermaker)
Muziek Noah Claassen transformeert patiëntenverhalen tot een muziekstuk
De droom van de beweging & stand van zaken Carlijn van Aalst (coördinator Radicale vernieuwing
langdurige ggz)
Wat betekent Radicale vernieuwing voor jou?
Karin de Haan, regisseur dagbesteding De Kleine Beek, GGzE
Ellen Smeet, ervaringswerker De Kleine Beek, GGzE
John Aarts, zorginkoper WLZ, Zorg en Zekerheid
Floortje Scheepers: Leren omgaan met de complexiteit in de ggz
Floortje Scheepers is psychiater en hoogleraar innovatie in de ggz en aan Radicale vernieuwing
verbonden via haar rol als directeur wetenschap bij Kenniscentrum Phrenos, (partner in de
vernieuwingsbeweging). Floortje Scheepers pleit voor een open houding in de veranderingen waar
we voor staan in de langdurige ggz. En voor een gelijkwaardige inbreng vanuit alle betrokkenen en
hun unieke perspectieven. Waaronder die van ervaringsdeskundigen en naasten, met de ‘patiënt’ zelf
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voorop.
Volgens Scheepers kun je alleen via deze mix van perspectieven de zorg vernieuwen en verbeteren.
Ook maakt ze duidelijk dat het niet werkt om te proberen zo’n verandering in schema’s en
ordeningen te passen. Ga met elkaar stappen zetten en leren, daar komt het op neer. Floortje
Scheepers heeft een boodschap om om te leren gaan met de complexiteit die hierbij komt kijken, en
gaat hierover in gesprek met de deelnemers.
Lees verder onder de video

Week van de Radicale vernieuwing
Op maandag 7 november startten we de Week van de Radicale vernieuwing met een inspiratieprogramma
vanuit Radicale vernieuwing zorg (in het verpleeghuis en thuis). Verschillende onderdelen van het
programma hebben we ook opgenomen en kun je terugkijken via deze pagina.
Nieuwsgierig naar de rest van het programma van de vernieuwingsweek?
Kijk en lees verder op de speciale programmawebsite.

Meer artikelen over de thema's met trefwoorden:
Thema's: Opstart vernieuwingsbeweging, Deelnemende zorgorganisaties, de Nederlandse ggz, LOC,
Phrenos, Trimbos & Valente
Trefwoorden: cocreatie, diagnoses, ervaringskennis, ggze, kenniscentrum phrenos, loc waardevolle zorg,
medicalisering, normaliseren, psychiaters, psychisch lijden, radicale vernieuwing verpleeghuiszorg en zorg
thuis, van regels naar relaties, waardevol leven, week van de radicale vernieuwing, zeggenschap,
zorgkantoren
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