AGENDA

Agenda

1 juli 2010: Congres de Borg: Vakwerk

17 en 24 september 2010: Training in het af-

Tijd/plaats: 13.00 – 17.00 uur: Hotel De Witte

nemen van de Supports Intensity Scale (SIS).

Bergen, Eemnes

Het betreft een open SIS-basistraining die

Kosten: medewerkers Borginstellingen :

wordt

€ 55,- ; overigen: € 95,-

Boudewijnstraat 51, B-9000 Gent - T 0032

Aanmelden via www.deborg.nl

92615750). Prijs: € 190,-. Meer informatie

Congres voor begeleiders 24 uurs-zorg en an-

ming voor Profs’ of op www.buntinx.org.

gegeven

bij

Handicum

(Koning

op www.handicum.be Æ cursussen Æ ‘vor-

deren die werken met cliënten met een lichte
verstandelijke beperking en ernstige psychiatri-

29 september 2010: Symposium gezondheids-

sche aandoeningen en/of gedragsstoornissen.

zorgpsychologie

Sprekers:

Ter gelegenheid van het uitkomen van het

Robert Didden Bijzonder hoogleraar aan de

Handboek gezondheidszorgpsychologie (waar-

Radboud Universiteit Nijmegen, gz-psycho-

in een bijdrage van Ruud Geus en Robert

loog bij Trajectum, hoofd Trajectum Kennis-

Didden) organiseert Cure & Care dit sympo-

centrum

sium. Voor nadere info: www.curecare.nl.

Han van Esch Manager zorginhoud Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
Jacqueline

Roos

Gz-psycholoog,

1 oktober 2010: Studiedag hechting
hoofd

Het diagnosticeren van verstoord hechtings-

behandelzaken SGLVG kliniek

gedrag is lastig. En als er al een vermoeden

Ipse de Bruggen, projectleider bij Stichting De

bestaat dat er ‘iets’ mis is in de hechting, wat

Borg

doe je dan? Op 1 oktober organiseren het

Bas Steenbergen Docent/adviseur VDO oplei-

Kennisplein Vilans, Samenwerkingsverband

ding en advies van de Hogeschool Arnhem en

NIP-NVO Zorg voor Mensen met een Ver-

Nijmegen, hoofddocent leergang SGLVG

standelijke Beperking, Bartiméus en afdeling

Frans Fluttert Onderzoeker Dr. S. van Mes-

Orthopedagogiek van de Vrije Universiteit een

dagkliniek in Groningen, met als specialisatie

studiedag over deze vraagstukken. Het gaat

ontwikkeling van signaleringsplannen

daarbij specifiek om gehechtheidsproblemen
bij kinderen en jongeren met een visuele en/

Na afloop van het congres ontvangen alle deel-

of verstandelijke beperking. Aanleiding is de

nemers het boek: Vakwerk!, Een handboek

publicatie Signaleren van verstoord gehecht-

voor begeleiders 24 uurs-zorg die werken met

heidsgedrag

cliënten met een lichte verstandelijke

Sande en Cees Janssen als product van een

beperking en ernstige psychiatrische aandoe-

werkplaats op het Kennisplein Gehandicap-

ningen en/of gedragsstoornissen.

tensector.

van Francien Dekker-van der

Ochtendgedeelte: theoretisch kader met discussie:
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Agenda

-

-

Lezing Nieuwe ontwikkelingen op het

Signaleren van verstoord gehechtheidsgedrag

gebied van gehechtheidsonderzoek, neu-

van Francien Dekker-van der Sande en Cees

robiologie en mentaliseren, door Prof. dr.

Janssen.

Carlo Schuengel, VU.

Meer informatie en inschrijven: www.kennis-

Presentatie Stappenplan diagnostiek van

pleingehandicaptensector.nl

gehechtheidsproblemen bij kinderen en
jongeren met een visuele en/of verstan-

4 en 5 november 2010: Congres Over gren-

delijke beperking. Er wordt onder ande-

zen, de verslaving voorbij

re ingegaan op de vraag: ‘Hoe signaleer

Op 4 november spreekt een keur van deels in-

je verstoord gehechtheidsgedrag? Door

ternationale experts in de ochtend over nieu-

Francien Dekker, Bartiméus.

we kaders voor onderzoek naar en behande-

Middaggedeelte: deelsessies:
-

-

Introductie

ASCT,

Attachment

ling van verslaving. ’s Middag zijn er een deStory

bat, films en parallelsessies. Op 5 november

Completion Test. Dit instrument heeft

is het thema: Verslaving in de context van de

als doel om gehechtheidsrepresentaties

grote stad, het gezin, wonen en werken, het

zichtbaar te maken die kinderen hebben

zorgstelsel en strafrecht.

over zichzelf en anderen. Door Dr. Jolien

Het congres vindt plaats in het WTC

Zevalkink, NPI.

Rotterdam; de kosten bedragen € 274 per

Introductie DAI, Disturbances of Attach-

dag of € 499 voor beide dagen. Informatie en

ment Interview. Methode voor het be-

inschrijving via www.bsl.nl/verslavingszorg.

palen van gehechtheidsproblemen. Door
Hans Giltaij, Bartiméus/VU & Dr. Paula

24, 25 en 26 november: Najaarscongres

Sterkenburg Bartiméus/VU

VGCt
In Veldhoven vindt weer het jaarlijkse congres

Voor wie interessant

van de Vereniging voor Gedragstherapie en

De studiedag is bedoeld voor orthopedago-

Cognitieve Therapie plaats. Zie voor nadere

gen, psychologen, (psycho)therapeuten, psy-

info: www.vgct.nl

chiaters, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en degenen die studeren of in opleiding
zijn voor deze disciplines. Andere geïnteresseerden zijn ook van harte welkom. Voor deze
studiedag wordt accreditatie aangevraagd.
Locatie en kosten
De studiedag vindt plaats op 1 oktober van
9.30-16.30 bij Bartiméus te Doorn. De kosten bedragen € 125,-- inclusief lunch, koffie/thee, borrel, congresmap en de publicatie
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