English
We are pleased to invite you to the fifth EUCOMS meeting which will be held on October 4th
and 5th 2018 in Màlaga. This time the meeting will be hosted by Ms. Evelyn Huizing
(Andalusian Health Service) and Mr. Juan José Martinez Jambrina (Director of the Mental
Health Area Aviles, Asturias).
In community mental health, care is a combination of input and supports from users, people
from the user’s social network, and a range of professionals. The aim of this combination of
perspectives in care is to bridge the gap between professionals and non-professionals, in
order to increase the resilience of users as well as the resilience of the networks around
users.
Therefore, the meeting aims to highlight the importance, and explore the challenges and
opportunities of an integrated and intersectoral approach. We invite you to provide input and
debate with service users, their relatives and professionals from primary health, mental
health, social services and general community services.
We very much hope to welcome you at this fifth EUCOMS meeting and we appreciate
receiving the confirmation of your participation by the12th of September. Click here for
more information about the program and registration.
Dutch
Graag nodigen wij u uit voor de vijfde EUCOMS bijeenkomst die zal plaatsvinden op 4 en 5
oktober 2018 in Màlaga. Deze keer wordt de bijeenkomst georganiseerd door Evelyn
Huizing (manager van de Andalusische gezondheidsdienst) en Juan José Martinez
Jambrina (directeur van de geestelijke gezondheidszorg Area Aviles, Asturië).
‘Community mental health care’ is gebaseerd op de input van zorggebruikers, hun naasten
en een reeks professionals werkend in verschillende domeinen. Het doel van deze
combinatie van perspectieven in de zorg is om de kloof tussen professionals en nietprofessionals te overbruggen en om de veerkracht van gebruikers en de netwerken rond
gebruikers te vergroten.
Tijdens de vijfde EUCOMS bijeenkomst in Màlaga staan het belang, de uitdagingen en
kansen van een geïntegreerde en intersectorale aanpak centraal. We nodigen u uit om
hierover mee te denken en te praten met zorggebruikers, familieleden en professionals uit
de eerstelijnsgezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg, sociale sector en de algemene
gemeenschapsdiensten. Dit beidt de mogelijkheid om van de praktijk uit verschillende
Europese landen te leren.
We hopen van harte u te mogen verwelkomen op deze bijeenkomst. U kunt uw deelname
bevestigen voor 12 September. Voor meer informatie over het programma en het
inschrijfformulier klikt u hier.

