Yucelmethode
samen werken aan herstel

Opstelling gemaakt door een hulpvrager die langdurig thuis zat
door corona. De onderste blokken zijn steunpilaren (hond en
online gamen). Daarboven een gebroken levensbalk met daarop
depressie (zwart), werk (grijs) en eenzaamheid (blauw) als lasten.

De Yucelmethode staat voor ‘samen werken aan herstel’. De focus ligt niet
alleen op de diagnose of de klachten, maar op de hele context. De regie ligt
volledig bij de hulpvrager. Sinds enige tijd wordt er wetenschappelijk onderzoek
gedaan naar de methode. Een gesprek met bedenker Mehmet Yucel, trainer
Wieke Huizing en scientist-practitioner Jessica Vervoort-Schel.
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