Voor wie

Wat is
ISPS-Netwerk-NederlandVlaandere
Ze maakt als lokaal Netwerk
Nederland-Vlaanderen deel uit van van de
internationale ISPS vereniging die zich
toelegt op sociale en psychologische
benaderingen van een psychose
Onder de leden bevinden zich mensen met
eigen ervaring, familie-ervaring
en professionele ervaring rond psychosegevoeligheid

We are committed to advancing education,
training and knowledge of mental health
professionals in the treatment and prevention
of psychotic mental disorders. We seek to
achieve the best possible outcomes for
service user/survivors of psychosis by
engaging in meaningful partnership with
health professionals, people with lived
experience, family members and carers.
-www.isps.org

Onder de leden leeft een sterke inzet om
het inzicht en zicht op het proces van een
psychose te verbreden en verder te
ontwikkelen. Studie en onderzoek zijn
hiervoor belangrijke ankerpunten doch
vooral ook de getuigenissen van mensen
die ervaring hebben met psychosegevoeligheid
In de vorm van webinars, studiedagen en
een interactieve website wordt een forum
gecreëerd voor levendige uitwisselingen
tussen de leden, waardoor ook raakpunten
ontstaan met bevriende organisaties
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Ze is wat haar missie betreft onderdeel van
de ISPS internationale werking

Grondattitude van ISPS inzake psychose:
alternatieve benaderingen aanmoedigen en
de sociale context achten. Het opbouwen van
een connectie tussen mensen met eigen
ervaring, familieleden met ervaring en
professionelen met ervaring rond psychosegevoeligheid. Er wordt niet gezocht naar
oorzaken maar gekeken naar alle facetten die
eraan raken

Voor wie op zoek is naar een
betrouwbaar netwerk om andere bronnen
en visies te raadplegen inzake het
verschijnsel psychose
Voor wie het zinvol en interessant vindt
om studiedagen en seminaries te volgen
in verband met de nieuwste
ontwikkelingen in psychose
Voor wie voortbouwend op een ervaring
met psychose bij anderen herkenning
wenst te vinden om constructief te dealen
met een indringende ervaring als
psychose
Voor wie met andere
ervaringsdeskundigen, familieleden en
professionelen een interactieve dialoog
wenst aan te gaan over deze ervaring om
ervan te leren
Voor wie op professioneel gebied op de
hoogte wil blijven inzake recente
ontwikkelingen in de wetenschap die
bijdragen aan het verruimen van de visie
op psychose als verschijnsel
Voor wie inzake psychose zich verder wil
verdiepen in de diverse benaderingen van
psychose
Voor wie als lid graag zijn eigen inzet en
engagement inzake psychose met
anderen wenst te delen

