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Lijden aan en onder
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Hopeloosheid bij patiënten met schizofrenie
Bij patiënten met schizofrenie komen niet zelden gevoelens van hopeloosheid en ontmoediging
voor. Deze hopeloosheid en ontmoediging mogen niet zomaar gelijkgesteld worden aan de
aandoening depressie. Eerder dan tekens van stoornis te zijn, wijzen deze hopeloosheid en
ontmoediging vaak op het voorkomen van psychisch gezonde aspecten bij deze patiënten: hogere intelligentie, beter cognitief functioneren, groter ziektebesef.
Deze hopeloosheid en ontmoediging lijken verband te houden met een lijden aan een als pijnlijk
ervaren bestaan, een existentieel lijden. De patiënt met schizofrenie heeft zijn toekomstproject
verloren en in een zekere zin zichzelf.
Hoewel steeds aangewezen, moet het optreden van een dergelijk existentieel lijden ons nog
meer aanzetten om bij de behandeling het therapeutische scala breed te richten. Naast het
bestrijden van de psychose dient er gezorgd te worden voor voldoende en actieve aandacht
voor de persoon van de patiënt, met zijn ervaringen en subjectief beleven.

▌donderdag 7 juni 2007
Van 20u00 tot 21u30
Psychiatrische Kliniek Broeders Alexianen - TIENEN
Seminarielokaal

▌Inschrijven
Tot en met 4 juni 2007
Via e-mail: vormingtienen@fracarita.org
Prijs: € 10,00 (gratis voor personeelsleden en studenten) met drink na afloop.
Rekening nr. 734-3951513-33 met vermelding van het betreffende seminarie.
Betaling op de seminarieavond zelf kan ook.

▌Accreditering werd aangevraagd
U vindt alle informatie over ons VTO-aanbod op www.alexianentienen.be
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