
 Refereeravond 11 Maart 2013 
Kijk  Mij Nou! Herstel in Beeld 

De refereeravond wordt georganiseerd in het kader van de Week van de 
Psychiatrie 2013, door GGZmooianders en Saxion Lectoraat GGZ 

Herstelgerichte Zorg en Empowerment. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Programma 
De auteurs van de Methodiek Kijk Mij Nou! geven uitleg over deze methodiek aan de hand van de volgende 
presentaties: 
• Herstel en herstelondersteunende zorg  
• Strenghts Rehabilitatiemethodiek 
• Fotografie en presentiebenadering 
Vervolgens is er een zaaldiscussie onder leiding van Peter Goossens 
 
Methodiek 
Kijk Mij Nou! is een methode die herstelgericht werken handen en voeten geeft door concreet 
herstelactiviteiten te plannen, uit te voeren en na te bespreken aan de hand van de gemaakte foto's. De wijze 
van fotograferen en de interactie tussen fotograaf, verpleegkundige en cliënt beoogt een positieve 
verandering van het zelfbeeld. De foto's leggen de aanzet voor herstel vast in een 'tastbare' herinnering van 
hoop en inspiratie. Foto's kunnen worden gedeeld met anderen en daarmee wordt ook het verhaal achter de 
foto een gezamenlijke ervaring en een uitdaging, een vertrekpunt en agenda voor verder herstel. 
 
Sprekers 
Ingrid Bogert : Opleidingskundige en verpleegkundige 
Guido Bogert : Fotograaf, voorheen verpleegkundige 
Jan Sitvast : Verpleegkundig expert en docent aan de Hogeschool Utrecht, MANP.  

    In 2011 gepromoveerd aan VU Amsterdam op het onderwerp:  
    Fotografie als therapeutisch instrument in de zorg 

 De sprekers zijn auteurs van de methodiek Kijk Mij Nou! en 
 initiatiefnemers van Herstel4u www.herstel4u.nl  
 
Fototentoonstelling Kijk Mij Nou! 
Voorafgaand en na afloop van de refereeravond is de fototentoonstelling te bekijken in de entreehal van 
Saxion Deventer.  
 
Fotoboek  
Na afloop is het fotoboek Kijk Mij Nou! te koop voor een actieprijs van € 19,95 
De werkconferentie wordt georganiseerd in het kader van de Week van de Psychiatrie 2013,  
door GGZmooianders en Saxion Lectoraat GGZ Herstelgerichte Zorg en Empowerment. 

 
 

 

 

Datum : Maandag 11 maart 2013  -  19.00 – 21.00  uur 
Voor wie : Iedereen 
Locatie : Saxion Deventer 
Kosten : 29 euro (gratis voor Saxion medewerkers en studenten) 
Aanmelden : www.saxion.nl/gwt  
Accreditatie : verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten V&VN  
Contactpersoon : Heleen de Ruiter  
  lectoraatggz.agz@saxion.nl 0570 – 60 30 23 
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