Studiedag
BROEDERS ALEXIANEN
Psychiatrische kliniek Tienen

De Psychiatrische Kliniek Broeders Alexianen in Tienen organiseert een studiedag over verslavingszorg bij jongeren en volwassenen. De kliniek heeft de laatste
decennia een grote reputatie opgebouwd in de behandeling van volwassenen met
alcoholproblematiek en dit onder de bezielende leiding van Dr. Stan Ansoms.
Zijn nakend afscheid als hoofd van de betreffende afdeling, Ter Dennen, vormde
de eerste aanleiding tot het organiseren van deze studiedag.
Een andere reden is het vijfjarig bestaan van de afdeling Pathways, een K-dienst
voor jongeren met een drugsproblematiek en een jeugdpsychiatrische problematiek. In de zorg voor deze jongeren heeft de afdeling een unieke plaats verworven
in Vlaanderen. Met deze twee afdelingen kan de kliniek als een ervaren gids
optreden voor jongeren en volwassenen die op zoek zijn naar een uitweg in de
doolhof van de verslaving. Op deze studiedag worden deze kennis en ervaring
gedeeld met al wie interesse heeft in nieuwe vormen van hulpverlening en een
gezinsgerichte visie.
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Minderbroederstraat – 3300 Tienen

9.00 Onthaal & inschrijving
9.30 Welkom en lezing
12.30 Lunch

Tienen
21 juni 2006

13.45 Workshops
16.15 Receptie
I.s.m. de Vormingsdienst
Guislain vzw
Jozef Guislainstraat 43
9000 Gent
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OCHTENDLEZINGEN
Patricia Bijttebier
De ontwikkeling van verslaving: een verhaal van kwetsbaarheid en weerbaarheid
Vanuit onderzoek worden mogelijke ontwikkelingstrajecten naar problematisch middelengebruik geschetst met implicaties
voor diagnostiek, behandeling en preventie.
Prof. Dr. P. Bijttebier, klinisch kinder- en jeugdpsycholoog, docent ontwikkelingspsychopathologie in het Departement Psychologie van de K.U. Leuven.

Sylvia Cool
Multidimensional family therapy: een nieuwe aanpak voor probleemjongeren
MDFT is een nieuwe effectieve gezinsbehandeling voor jongeren met gedragsproblemen en cannabisgebruik. De methodiek
wordt toegelicht en onderzoek voorgesteld.
Mevr. S. Cool, maatschappelijk werkende, gezinstherapeut en Manager Zorg bij Parnassia Verslavingszorg in Den Haag.

Gerard M. Schippers
De psychosociale behandeling van verslaving: van onderzoek naar praktijk
Overzicht van de wetenschappelijk aangetoonde mogelijkheden van psychosociale behandeling van alcohol- en drugsproblemen met suggesties voor verbetering van de praktijk.
Prof. Dr. G.M. Schippers, psycholoog-psychotherapeut, adjunct-directeur van het Amsterdam Institute for Addiction Research en bijzonder hoogleraar Verslavingsgedrag en Zorgevaluatie aan de Universiteit van Amsterdam.

WORKSHOPS
één naar keuze
1. Motiverende gespreksvoering
Motiverende gespreksvoering is effectief ter verhoging van de bereidheid tot verandering van gewoontegedrag. Deze interactieve, ervaringsgerichte workshop
geeft kort uitleg, demonstreert de methodieken en laat de deelnemers oefenen met de basismethodieken.
Gerard M. Schippers (zie lezingen)

2. Verslaving en ouderschap: kan dat eigenlijk wel samen?
Voorstelling van het behandelaanbod voor verslaafde ouders en hun kinderen (project van Parnassia Den Haag). Bespreekt met praktijkvoorbeelden de verschillende vormen van zorg en het belang van samenwerking met jeugdzorginstanties.
Sylvia Cool (zie lezingen)

3. Kinderen van ouders met alcoholproblemen: vergeten kinderen?
Bespreekt de evolutie in de aandacht voor de invloed van verslaving op het gezin, meer bepaald op de kinderen. Overzicht van praktijkervaringen en bevindingen,
van de huidige werking en de toekomstplannen.
Claire Coolen-Perednia, psychotherapeute in Ter Dennen en in de jeugdpoli van de Mondriaan Zorggroep te Heerlen (NL)

4. Gedragstherapie en de praktijk van een ontwenningsprogramma
Bespreekt diverse gedragstherapeutische toepassingen zoals die vorm hebben gekregen in een ontwenningsprogramma voor alcoholafhankelijkheid. Met praktijkvoorbeelden worden mogelijkheden en valkuilen in de aanpak besproken.
Els Santens, psychiater, & Herman Hacour, klinisch psycholoog, in Ter Dennen

5. Ergotherapie en beeldend werk in de verslavingszorg
Overzicht van ergotherapeutisch aanbod binnen een behandelprogramma voor volwassenen, met aandacht voor individuele arbeids- en vrijetijdsbegeleiding.
Voorstelling van een project rond beeldend werk door jongeren met een problematiek van middelenafhankelijkheid.
Rik Loenders, ergotherapeut in Ter Dennen; Sophie Wauters & Inge Bos, ergotherapeuten in Pathways

6. Therapieprogramma voor jongeren met drugsproblematiek: visie en toepassing
Voorstelling van een behandelprogramma gericht op de dynamiek van het verslavingstraject.
Visie en concrete uitwerking van een therapeutisch aanbod waarin een tweesporenbeleid en de complexiteit van de drugsproblematiek centraal staan.
Karen Volckaert, kinder- en jeugdpsychiater, & Johan Sools, klinisch psycholoog, verbonden aan Pathways

7. Opgenomen jongeren met drugsproblematiek: plaats van het gezin bij de aanpak
Toelichting bij het residentieel behandelprogramma, met specifieke aandacht voor de gezinsproblematiek. Bespreekt visie, doelstellingen en aanpak van individuele gezinsbeleiding en de werking van oudergroepen.
Inez Vandenbussche, kinder- en jeugdpsychiater, & Isabel D’hont, kinderpsycholoog, in Pathways

Inschrijvingen
Inschrijvingen gebeuren via onze website: www.alexianentienen.be/studiedagdedoolhof (inschrijvingsformulier, routeplan ...)
Kosten: € 50,00 (inclusief lunch)over te maken op rekeningnummer 734-3951513-33 van P.K. Broeders Alexianen, Liefdestraat 10, B-3300 Tienen
met vermelding "Studiedag De Doolhof "+ naam deelnemer(s).
Voor overschrijving uit Nederland: IBAN: BE79 7343 9515 1333 – BIC: KREDBEBB.
Uiterste datum van betaling (= bewijs van inschrijving): 10 juni 2006 - Deelname is pas definitief na betaling.

