MODULE IN HET KADER VAN DE
POSTACADEMISCHE VORMING
HANDICAPSTUDIES

PRAKTISCH
I
:
Online: h ps://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/
handicapstudies/navorming/post-academische-vorming/
gedrag/
Of via E-mail naar Cil Leytens, secretariaat ELIZA
vóór 20 januari 2017
cil.leytens@uantwerpen.be (0032) 3 265 25 29
Met vermelding van: naam, adres, werk, basisopleiding, beroep.
K
:
voor de 8 seminaries: € 480
rekeningnummer BE86 7350 0853 2550
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Deze postacademische vorming is een ini a ef van de
Universiteit Antwerpen (ELIZA) i.s.m. het samenwerkingsverband OGGPA-ROG-CAW-ONADA
♦

BIC KREDBEBB op naam van:
Universiteit Antwerpen - Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen,
met mededeling: FA020000-PA171800-opleidingGedrag
D
:
Zaterdagen in 2017: 11 februari, 11 maart, 22 april, 24 juni,
21 oktober en 2 december
Zaterdagen in 2018: 13 januari en 18 februari
(inclusief 2 intervisiedagen)
Telkens van 9.30 tot 13.00u
L

:

UA Campus Drie Eiken
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk
M
Studiefiche

:

www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/handicapstudies/
navorming/post-academische-vorming/

Accreditering wordt aangevraagd

:

♦

Provinciaal Samenwerkingsverband OGGPA-ROGCAW-ONADA :
Haagbeuklei 12
2610 Wilrijk
(0032) 3 609 33 40
karolien.weemaes@oggpa.be
Universiteit Antwerpen - vakgroep ELIZA
(Eerstelijns- en Interdisciplinaire Zorg)/ Eenheid
Handicapstudies / INCENA Inclusion & Enablement
jo.lebeer@uantwerpen.be
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Faculteit Geneeskunde &
Gezondheidswetenschappen,
Vakgroep ELIZA, Campus Drie Eiken
Universiteitsplein 1, lokaal R3.31
2610 Wilrijk
E-mail: Cil Leytens, secretariaat ELIZA
cil.leytens@uantwerpen.be

,
/
Zaterdagvoormiddagen 11 februari, 11 maart,
22 april, 24 juni, 21 oktober, 2 december 2017
en 13 januari en 18 februari 2018

Loca e: Universiteit Antwerpen,
Campus Drie Eiken,
Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk

PROGRAMMA
S
Vele mensen met een verstandelijke beperking en/of au sme
leven in en soms aan de rand van onze maatschappij. Slechts
3% doet beroep op ondersteuning van diensten uit de gehandicaptensector.
De psychiatrische hulpverlening wordt meer en meer ambulant, maar kan niet steeds de juiste begeleiding geven. Eerstelijnswerkers krijgen hierdoor wel meer op hun bord.
Soms heb je het gevoel niet juist te weten hoe je hen moet
inscha en, wat je best wel of niet zegt. Ze kloppen vaak aan
met problemen op het vlak van hun (lichamelijke en geestelijke) gezondheid.
Standaardprotocollen zijn hiervoor niet beschikbaar, en je
bent op zoek naar ‘méér’ over deze mensen. Wat kan je thuis
aanpakken? Wanneer opnemen? Wie kan je bellen voor meer
info? Welk netwerk van ondersteuning kan je aanspreken?
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11/2/’17

9 30

13

Z
m.m.v. Ann De Roeck (De Vijver), Prof. dr. Jo Lebeer (UA),
Jessy Leijer (’t Gielsbos)
Als je enkel focust op het gedrag van deze cliënten/pa ënten,
riskeer je als hulpverlener snel vast te lopen. In deze sessie leren
we verder kijken dan het “rare” gedrag op zich. We zoomen o.a.
in op onderliggende soma sche problemen en handicapspeciﬁeke kenmerken en leren hun gedrag ook te kaderen in hun
(vaak zeer) eigen (beladen) context.
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11/3/’17
9 30
13
m.m.v. Els Ronsse (Psysense)
Communiceren en mo veren van mensen met een verstandelijke beperking is geen eenduidige zaak. Naast cogni eve ontwikkeling bepaalt immers evenzeer het emo onele ontwikkelingsniveau het func oneren van iemand. D.m.v. casussen verkennen we het psychodynamisch kader van Dösen en kijken we wat
bruikbare handva en zijn.

De postacademische module wil artsen, en in het bijzonder
huisartsen, aanspreken die mensen met een verstandelijke
beperking en/of au sme over de vloer krijgen. Daarnaast ook
alle andere professionelen die zich samen met artsen willen
engageren in het beter omgaan met het psychisch lijden en
gedragsproblemen van deze doelgroep.
In deze opleiding gaan we samen met jou op weg. Via een
verkenning van symptomatologie, vanuit een bio-psycho-
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…
m.m.v. Prof. dr. Jo Lebeer (UA), dr. Hugo Jorens (PC SintAmedeus), dr. Mariet Clerckx (Utrecht)
Medisch-psychiatrische invalshoek - Psychofarmaca: werking
psychofarmaca bij deze speciﬁeke doelgroep, o.a. paradoxale
reac es en interac es - Crisis-psychofarmaca Mul dimensionele crisisinterven e

sociaal model met een blik op aangepaste communica estrategieën, inscha ng van sociaal-emo onele fases en allerhande therapieën en met handva en voor medicamenteuze ondersteuning, leiden we je tot een situa e waarbij je je meer
handelingsbekwaam voelt.
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m.m.v. Ann De Roeck (De Vijver), dr. Hugo Jorens (PC SintAmedeus), Els Ronsse (Psysense)
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21/10/’17
9 30
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,
m.m.v. Ann De Roeck (De Vijver)
We gaan aan de slag met zelfdetermina e als centraal gegeven in de omgang, bejegening en communica e. Hoe kunnen
we, vanuit dat perspec ef, met heel de ijsberg (verwijzend
naar sessie 2) aan de slag? We zoomen in op mo verende en
direc eve gespreksvoering.
S
62/12/’17
9 30
13
N
m.m.v. Jan Bogaerts (PC Sint-Amedeus), Ann De Roeck (De
Vijver)
We staan s l bij de gemeenschappelijke (vaak intersectorale)
evolu es binnen de gezondheids- en welzijnszorg, zowel in
de visie, de toegang en de organisa e van het zorgaanbod.
Hoe ga je als verwijzende arts om met dit erg veranderende
en permanent in beweging zijnde zorglandschap?
S
713/1/’18
9 30
13
S
m.m.v. Jan Bogaerts (PC Sint-Amedeus), Ann De Roeck (De
Vijver)
Interac eve belich ng van thema’s (o.m. o.a. ‘gedwongen
hulpverlening’, ‘dwang’ en ‘beroepsgeheim’ ) met focus op
het “samenwerken” an sich vanuit diverse perspec even en
thema’s. Dit vooral vanuit de rol en posi e als verwijzende en
ontvangend arts, in samenwerking met de pa ënt, zijn context en de professionele partners. Naast enkele algemene
concepten, stellen we een gereedschapskist aan prak sche
handva en voor om houvast te bieden in de complexiteit en
de rela onele gelaagdheid van het samenwerken.
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m.m.v. Ann De Roeck (De Vijver), dr. Karin Heyde (PC SintAmedeus)

