Praktische informatie
Wenst u deel te nemen aan deze studiedag?
Schrijf u vóór 20 maart 2015 in via
www.alexianentienen.be en klik op studiedagen
Voor uw deelname maakt u een keuze uit het aanbod aan workshop A en workshop
B. U duidt hierbij telkens 1 voorkeur- en 1 reservekeuze aan voor elke workshop.
Na ontvangst van uw betaling op rekeningnummer BE79 7343 9515 1333 / BIC: KRED
BEBB van PK Alexianen Tienen, met vermelding van de naam van de deelnemer en
‘Studiedag 01/04’, is uw inschrijving definitief.
De studiedag zal doorgaan in de Psychiatrische kliniek Alexianen Tienen (Liefdestraat
10, 3300 Tienen).
De deelnamprijs bedraagt 80 EUR, koffie en maaltijd inbegrepen.
Opgelet: het aantal plaatsen is beperkt.
Voor meer informatie over de inschrijving kan u terecht bij vormingtienen@
fracarita.org, of bij Kathleen Theunis (T 016/807 521).

WAT NEEM IK MEE EN
WAT LAAT IK ACHTER?
Over zelfbeschikking en identiteit bij eetstoornissen

Accreditering is aangevraagd.

woensdag 1 april 2015

PROGRAMMA 01.04.2015
9.15 - 9.30

Welkomstwoord en duiding algemene werking
Dr. Katrien Schoevaerts

9.30 - 10.30

‘Who in the world am I? Ah, that’s the great puzzle’ - Lewis Caroll,
Alice in Wonderland - Identiteit(sontwikkeling) en eetstoornissen
Prof. dr. Laurence Claes en Prof. dr. Koen Luyckx

10.30 - 11.15

Eten of laten eten - over de zin of onzin van dwang bij eetstoornissen
Dr. Katrien Schoevaerts
Koffiepauze

Workshop reeks A - 11.30 - 12.45 uur

Workshop reeks B - 13.45 - 15.00 uur
1. Kunnen is zilver, willen is goud... Over zelfdeterminatie en de kracht van kwetsbaarheid in het behandelprogramma voor eetstoornispatiënten.
Hadewijch Elsen, Karen Brenninkmeijer, Annemie Pauwels, Dimitri Degreef, Lynn
Corens en Leo Anthoon
2. Hé, kijk mij eens! Jezelf ontdekken in psychomotorische en creatieve therapie.
Marleen Feyens, An De Doncker en Judith Prinsen
3. Het lieve meisjessyndroom in de klas. Valkuilen en handvaten in het omgaan
met jongeren met eetstoornissen in de klas en op school.
An Vandeputte, Jill Sweygers, Sien Degelin, Maartje Vranken en Inge Vandewalle
(ziekenhuisschool UZ Leuven)

1. Als je wil leven in je leven. Het gebruik van schema’s in de behandeling van eetstoornispatiënten.
Patty Dierckx, Els Pauwels en Siegrid Van Bever

4. Mag het een beetje meer zijn? Wanneer is een opname nodig vanuit voedingsdeskundig perspectief?
Ilse Ulens

2. Laat me los en houd me vast. Multi-family therapy als groeicontext voor gezinnen van eetstoornispatiënten.
Prof. dr. Gilbert Lemmens, Lies Depestele en dr. Indra Struyven

Koffiepauze

3. Ik ga op weg en ik neem mee... Voorstelling van de jongerengroep en het jongerenwerkboek
Katrien Scheers, Hannes Torsin en Wendy Schepers

15.15 - 16.30

Het belang van het intern kompas voor groei: wortels en klinische
reflecties.
Prof. dr. Maarten Vansteenkiste

Receptie

4. Van schaduwkijker naar zonzoeker. Hoe je eigen weg bepalen tot herstel kan
leiden.
ANBN en ervaringsdeskundigen

Het aantal deelnemers is beperkt!
Inschrijven kan via www.alexianentienen.be

Middagpauze

Accreditering is aangevraagd.

