Studiedag
BROEDERS ALEXIANEN
Psychiatrische Kliniek Tienen

1+1=3
Wat met de familie?
Families zijn voortdurend in beweging: er is een tijd van zorgen voor kinderen, meelopen met pubers, aanmoedigen van
de adolescenten en steunen van de jonge ouders...
Maar wat als er iets 'hapert'?
Psychische problemen bij een familielid vragen zorg van buitenaf, maar dat kan niet zonder de familie. 1+1=3!
Deze studiedag biedt een actueel overzicht van theoretische
handvatten, maar laat ook binnenkijken in praktisch aanbod.

woensdag
7 oktober 2009
Deze studiedag is een
multidisciplinair VTO initiatief.
We voorzien de hele dag kinderopvang!

Accreditering is aangevraagd.
Inschrijven vóór woensdag 30 september 2009 via de website
www.alexianentienen.be.
De inschrijving is pas definitief na betaling (€ 50,00 voor een hele dag,
€ 35,00 voor de voormiddag) op rekeningnr. 734-3951513-33 van de
Psychiatrische Kliniek Broeders Alexianen, Liefdestraat 10, 3300 Tienen,
met vermelding "Studiedag 1+1=3" + naam van de deelnemer.

Psychiatrische Kliniek
Broeders Alexianen
Liefdestraat 10 - 3300 Tienen
tel.: 016/80.75.11
fax: 016/82.13.08
e-mail: vormingtienen@fracarita.org
www.alexianentienen.be

Graag aparte inschrijving voor de kids die meekomen.
De wegbeschrijving (kliniek Broeders Alexianen en CC De Kruisboog)
vindt u op de website.

U vindt alle informatie over ons VTO-aanbod op www.alexianentienen.be

I.s.m. Vormingscentrum
Guislain vzw
Jozef Guislainstraat 43
9000 Gent

1+1 = 3
Wat met de familie?
7 oktober 2009

BROEDERS ALEXIANEN
Psychiatrische Kliniek Tienen

Programma
08.45-09.25 Onthaal (in CC De Kruisboog)
09.30-12.00 Lezingen (in CC De Kruisboog)
- Therapeutisch werken met gezinnen, waar staan we?
(Prof. dr. Peter Rober, hoofddocent KULeuven - departement maatschappelijke gezondheidszorg)
- Gezinnen in beweging: uitdagingen en competenties.
(Prof. dr. Gilbert Lemmens, psychiater en relatie- en gezinstherapeut UZ Gent)

12.45-13.30 Lunch (in de kliniek)
13.45-16.00 Workshops (in de kliniek)
Workshop 1 Jongeren
- Families op de dool: gericht werken bij jongeren met drugsproblemen.
(Dr. Inez Vandenbussche, kinder- en jeugdpsychiater afdeling Pathways)
- Families uit balans: familiebegeleiding bij jongeren met eetstoornissen.
(Lies Depestele en Wendy Donders, gezinstherapeute en psychologe afdeling Ter Berken)

Workshop 2 Volwassenen
- Van mono-, dia-, naar trialoog in de GGZ: hoe meer zielen…?
(Gert Acke, Kim Isecke en Kim Vos, psychologen afdeling Prisma)
- Systemen (z)onder invloed: ‘Interventies bij middelengerelateerde problematiek’.
(Dr. Hendrik Peuskens, psychiater en Claire Coolen-Perednia, psychologe afdeling Ter Dennen)

Workshop 3 Ouderen
- Finishing well: familiegericht werken bij ouderen.
(Dr. An Haekens, psychiater afdeling Ter Linden en hoofdarts)
- Familiegericht werken met ouderen, mogelijkheden vanuit organisatie- en

beleidsperspectief.

(Roel Van de Wygaert, stafmedewerker Zorgnet Vlaanderen)

16.00-17.00 Afsluitend glas (in de kliniek)

