Gebruik maken van contactmogelijkheden in het dagelijks leven en "Contact
Werk".
Pretherapie biedt heel wat zinvolle toepassingen voor de dagelijkse begeleiding.
In de loop van een dag zijn er heel wat situaties waarbinnen gewerkt kan worden aan het
contact met patiënten: bij het opstaan, tijdens de dagelijkse verzorging, gedurende het
uitdelen van medicatie, tijdens de koffiepauze, bij het aanschuiven in de refter, tijdens
een wandeling in het park. Ook de therapeutische groepsactiviteiten bieden
contactmogelijkheden. Het is trouwens vaak binnen die context dat patiënten en
personeel samen dingen doen (Nelissen, E., Broeckx, A., 2004).
"Contact Werk" is een andere evolutie binnen de pretherapie, die ontwikkeld werd door
Dion Van Werde. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om psychotische mensen te
verankeren in onze realiteit. Daarom precies is het fundamenteel om van dag tot dag
voldoende contactmogelijkheden te bieden binnen het therapeutisch leefmilieu. Het
uitgangspunt hierbij is dat het contact de patiënt beschermt tegen de psychotische
vervreemding en helpt om het evenwicht te bewaren tussen het gezonde deel en het
symptomatische deel van de patiënt. Hoe meer contact, hoe minder symptomen.
Voor Dion Van Werde, is het zaak vooral te werken met wat bij de patiënt aan de
oppervlakte komt.
Het contactmilieu
Onder "milieu" wordt de hele leefomgeving in de meest brede zin van het woord
verstaan. De instellingsstructuur en het behandelteam vormen samen het therapeutisch
milieu.
Vanuit pretherapeutisch oogpunt, staat de instellingsstructuur voor realititeitsaanbod: zij
biedt bakens om te leven in de wereld, in de werkelijkheid. Zo bestaan er
gedifferentieerde momenten en plekken.
Het leefmilieu is zonder twijfel de gedeelde werkelijkheid van het team en de patiënten,
en in die zin is het een werkinstrument waar zorg voor gedragen wordt.
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