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WERkEN VANuIt EIGEN ERVARING

Houman Kashefi, maatschappelijk werker PZ Sint-Alexius

Hij vertelt vanuit zijn eigen ervaringen en heeft aandachts-
punten waarmee men best rekening houdt in het werken met 
asielzoekers met psychische problemen. Hij stelt ook de vraag 
wat de succesfactoren kunnen zijn voor een geslaagde inte-
gratie en ook als preventie voor psychische problemen kunnen 
dienen. Hij is zelf een ervaringsdeskundige, is zelf asielzoeker 
geweest. 

INtERcuLtuRELE cOMMuNIcAtIE

Lieve Lenaerts, DoorElkaar Hivset, Campus Turnhout -  
www.doorelkaar.be

Communicatie is zo belangrijk wanneer we elkaar echt willen 
verstaan. En dit is nu precies de voorwaarde om vluchtelingen 
ook effectief te kunnen helpen. Maar eenvoudig is het niet 
altijd: heel wat drempels en gevoeligheden staan in de weg: 
andere thuistalen, waarden, normen, religies, beeldvorming…
diverse zaken die ruis kunnen veroorzaken. In deze korte inspi-
ratiesessie geven we kort een kader, tips en tools om effectief 
en professioneel te leren communiceren met de doelgroep.

tRANScuLtuRELE PSychIAtRIE : VAN thEOREtISch 

cONcEPt NAAR PRAktISchE tOEPASSING EN  

OMGEkEERd 

Dr. Mario H. Braakman, Res.Pz te Wolfheze (Ndl)

Transculturele psychiatrie is de basis van waaruit men de  
psychische kwetsbaarheid van asielzoekers en vluchtelingen 
kan behandelen en begeleiden.

PSychISch kWEtSBARE VLuchtELINGEN IN WEStERSE 

 PSychIAtRIE: EEN uItdAGENdE zOEktOcht

Dr. Kim De Rycker en Dr. Ann Maesen PZ St.Alexius, POZAH

Dr. De Rycker en Dr. Maesen werken beiden in het project PO-
ZAH, met asielzoekers. Zij vertellen vanuit hun ervaring.

dEzE StudIEdAG WORdt GEORGANISEERd MEt 

dE MEdEWERkING VAN PROf. BERNARd SABBE.



P R A k t I S c h
Provinciehuis Leuven, Provincieplein 1, 3010 Leuven

deelname aan de studievoormiddag kost 60 EuR (te storten met  
vermelding van naam + ‘seminarie 06/11/2019’ op rekeningnummer  
BE 93 7995 1528 9967 - Bic GKCCBEBB

Accreditatie voor artsen werd aangevraagd.

Meer informatie via info@alexiusgrimbergen.be. 

Het POZAH-project kwam tot stand met financiële steun van de EU,  
naar een meer geïntegreerd migratiebeleid, dankzij het AMIF-ISF


