De TBE Broeders Alexianen Tienen nodigen u van harte uit op donderdag 6 februari 2014, voor de

Wetenschapsdag 2014
Vanaf 9.30 uur ontvangen wij u graag met een kopje koffie.
Het programma van de wetenschapsdag vangt vervolgens aan om 10.00 uur.
10.00 uur

Verwelkoming

Dr. An Haekens

10.15 - 10.45 uur De rol van multidimensionaal perfectionisme in
eetstoornissymptomen: een onderzoek naar tussenliggende processen

Liesbeth Boone

10.45 - 11.15 uur Herval na behandeling voor alcoholafhankelijkheid: de rol van automatisch geactiveerde attitudes

Mathilde Descheemaecker

11.15 - 11.30 uur Pauze
11.30 - 12.00 uur Diagnostiek van persoonlijkheidspathologie bij
ouderen: uitdagingen en perspectieven

Inge Debast

12.00 - 12.30 uur Problematisch middelengebruik in de adolescentie: associaties met temperament en ruminatieve
responsstijl

Lore Willem

12.30 - 13.30 uur Middagpauze
13.30 - 13.50 uur Validering van de Young Schema Questionnaire

Els Pauwels

13.50 - 14.10 uur Richtlijn ADHD en verslaving bij volwassenen

Dr. Peter Joostens

14.10 - 14.30 uur Start to move: onderzoek naar de effecten van
een bewegingsprogramma op fysiologisch en
psychologisch vlak bij residentieel opgenomen
patiënten

Luc Putseys en
Ilse Ulens

14.30 - 14.40 uur Pauze
14.40 - 15.00 uur Familiegroepstherapie tijdens de residentiële behandeling van jongeren met een eetstoornis

Lies Depestele

15.00 - 15.20 uur Eetstoornissen en neuropsychologie: een nieuw
onderzoeksdomein

Laura Debray

15.20 - 15.40 uur Vermaatschappelijking van de zorg: artikel 107 in Mieke Strauven
cijfers
15.40 - 16.00 uur PET-scanonderzoek bij alcoholafhankelijkheid

Dr. Hendrik Peuskens

16.00 - 16.15 uur Toekomstig onderzoek

Eva Dierckx

Na afloop nodigen wij u graag uit op de receptie ter afsluiting van deze Wetenschapsdag.
De Wetenschapsdag zal doorgaan in zaal cc De Kruisboog in Tienen (Sint-Jorisplein 23, 3300
Tienen). Leden van de BVL betalen 20 EUR inschrijving, andere organisaties betalen 40 EUR.
Omwille van organisatorische redenen, vragen wij u om in te schrijven vóór 27 januari via
vormingtienen@fracarita.org, of via 016/807 505.
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