Stery ry – Suomen terapeuttisten yhteisöjen ystävät

XVIII HUUMETYÖLÄISTEN NEUVOTTELUPÄIVÄT 4.6.2018.
ELÄMISEN LAATU HOIDOSSA JA TOIPUMISESSA
NEUVOTTELUPÄIVÄN HUIPPUASIANTUNTIJAT BELGIASTA
Elämisen laatu liittyy kiinteästi riippuvuusongelmiin ja niistä toipumiseen. Tämänvuotiseen aiheeseen johdattelee professori Wouter Vanderplasschen Gentin yliopistosta Belgiasta, missä hän toimii vanhempana tutkijana päihdehoidon ja toipumisen alalla. Viime 15 vuotta hän on tutkinut hoidon tavoitettavuutta, tehokkuutta ja laatua päihdehoidossa, sekä elämisen laatua toipumisessa.
Ilse Goethals on tutkijana Gentin yliopiston Elämän laadun osaamiskeskuksessa ja tutkinut mm.
muutosprosesseja.
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4.6.2018 klo 9-15
Suomen Diakoniaopiston auditorio, Alppikatu 2, 00530 Helsinki
110€ / osallistuja, Steryn jäseniltä 95€.
Suomen terapeuttisten yhteisöjen ystävät STERY ry, A- klinikkasäätiö,
Kankaanpään A-koti, Kalliolan setlementti, Suomen Diakoniaopisto

ILMOITTAUTUMISET JA TIEDUSTELUT
Sitovat ilmoittautumiset 7.5.2018 mennessä sähköpostilla steryilmo@gmail.com, aihekenttään
”Huumetyöläisten neuvottelupäivät 2018”. Kerro sähköpostissa ilmoittautujan nimi, organisaatio
ja laskutusosoite. Tilaisuus tulkataan suomeksi.
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Ilmoittautuminen, aamukahvi
Päivän avaaminen ja terveyhdyssanat
Ryhmätehtävä
Elämän laatu hoidossa ja toipumisessa (Wouter Vanderplasschen)
Lounas
Elämän laatu ja muuttumisen prosessi (Ilse Goethals)
Kahvitauko
Ryhmätehtävä
“Hepolle kenkää”- palkinnon jako
Päivän päättäminen
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Wouter Vanderplasschen

Wouter Vanderplasschen on erityiskasvatuksen professori Gentin yliopistossa, Belgiassa. Hän toimii vanhempana tutkijana päihdehoidon ja toipumisen alalla. Hän on saanut erityiskasvatuksen koulutuksen Gentin yliopistossa sekä ja toiminut tutkijana Glasgown ja Stirlingin yliopistoissa Skotlannissa ja Sheffieldin Hallam yliopistossa Englannissa. Hänen väitöskirjansa käsitteli työnohjauksen soveltamista ja arviointia huumeiden käyttäjien ja moniongelmaisten asiakkaiden hoidossa.
Viimeiset 15 vuotta hän on tutkinut tavoitettavuutta, tehokkuutta ja laatua päihdehoidossa, sekä elämisen
laatua toipumisessa. Hänen tutkimusaiheensa sisältävät riippuvuudesta toipumista, työnohjausta, hoitomenetelmiä, syrjäytyviä ryhmiä, hoitoyhteisöjä sekä hoidon jatkuvuutta ja arviointia. Hän on ohjannut useita tutkimuksia, jotka käsittelevät hoidon roolia, työnohjausta ja psykososiaalista tukea toipumisessa. Hän
on kirjoittanut useita näitä aiheita koskevia artikkeleita, kirjoja ja erikoistutkielmia.
Viime aikoina hän on ollut mukana tutkimuksissa, jotka käsittelevät huumevankiloiden hoito-ohjelmia, laatustandardeita, huumeiden käyttöä etnisten vähemmistöjen keskuudessa, eri sukupuolten huomioonottamisessa hoidossa sekä päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien toipumisessa.

Ilse Goethals

Ilse Goethals on suorittanut kasvatusopin tutkintonsa Gentin yliopistossa, Belgiassa tutkimusaiheinaan
päihdeongelmien hoito ja haittojen vähentäminen, elämisen laatu, ongelmatilanteiden ohjaus ja alkoholin
ja laittomien huumeiden käyttäjien hoitoprosessit. Hänen väitöskirjansa aihe on terapeuttiset yhteisöt ja
hoitoprosessit.
Tällä hetkellä hän toimii tutkijana Gentin yliopistossa ja tutkijana Elämän laadun osaamiskeskuksessa, jossa
hän on tutkinut mm. muutosprosesseja.
Vuodesta 2014 hän on ollut mukana luomassa ja soveltamassa laatuluokitusta huumehoidoille, ennalta
ehkäisylle ja haittojen vähentämiselle. Tavoitteena on löytää konsensus Belgiassa sovellettaviksi
Hän on myös suorittanut 3-vuotisen tutkinnon Bruggen ”Tanssi & teatteri” tanssiakatemiasta vv.1997 –
2003.
Erityisosaamisen alueet: Mielenterveys, erityiskasvatus, tutkimus, riippuvuuksista toipuminen, käyttäytymishäiriöt, moderni tanssi, koreografia, psykologia, luennointi, opetus, englannin kieli, tieteet.

