OVER 15 JAAR RESIDENTIEEL WERKEN | TEAM JEUGD

STUDIEDAG

De kindertijd
ontgroeid

Donderdag 27/10/2016

9.00 uur – 17.00 uur

cc De Kruisboog Tienen [VOORMIDDAG]
PK Alexianen Tienen [NAMIDDAG]

Programma
09.00 uur

Opening studiedag
Gust Rector, algemeen directeur Alexianen Zorggroep Tienen

09.15 uur

De kindertijd ontgroeid
Dr. Karen Volckaert, kinder- en jeugdpsychiater, -psychotherapeut en
beleidsarts K-dienst PK Alexianen Tienen
Naar aanleiding van 15 jaar K-dienst krijgt u een overzicht van waar we vandaan
komen, hoe we nu leven en waar we naar toe willen. Dit gebeurt met een knipoog
naar de ontwikkelingspsychologie, de geschiedenis van de voorbije 15 jaar en uw
eigen jeugd.

10.15 uur

Jongeren en middelenmisbruik: een continuüm van
preventie tot zorg
Marijs Geirnaert, directeur VAD
Wie gebruikt wat en waarom? Tijdens de uiteenzetting laat Marijs Geirnaert u
kennismaken met de percepties en trends die er leven op basis van de VAD-leerlingenbevraging. Hoe kan preventief worden gewerkt en in welke setting? Marijs Geirnaert duidt het belang van vroeginterventie, en geeft voorbeelden van
universele, selectieve en geïndiceerde preventie, met aandacht voor specifieke
risicogroepen en het werken met ouders.

11.15 uur

Pauze

11.30 uur

Structuurverlening op een forensische K-dienst
Dr. Caroline Debruyne, kinder- en jeugdpsychiater, -psychotherapeut en
beleidsarts K-dienst OPZ Geel
In forensisch psychiatrische diensten worden langdurige behandelingen aangeboden voor mensen met psychiatrische problemen en duurzame patronen van
normoverschrijdend gedrag. Zowel op juridisch als psychiatrisch vlak komt de
beleving in het verhaal van de betrokkene, zij het op niveau van het motief, zij het
op het niveau van de diagnostische exploratie. De behandeling doet zijn intrede
voornamelijk via structuurverlening, heeft een vaardigheidsverhogend karakter
en mikt op relationele ontwikkeling en identiteit.
Begrippen als hostiliteit, gewetensfunctie en structuurverlening worden inhoudelijk toegelicht vanuit een behandelperspectief.

12.30 uur

Lunchpauze

14.00 uur

Workshop 1

15.30 uur

Workshop 2

16.45 uur

Receptie

Workshops
01

BANDwerk
Kelly Rogiest en Bjorn Janssens, leefgroepbegeleiders
Els De la Ruelle, teamcoördinator en Karoline Motmans, pedagogisch coördinator
15 jaar Pathways, 15 jaar leefgroepwerking.
Band-werk en tegelijk maatwerk.
Van manu militari tot het ijzer smeden als het koud is.
In deze workshop blikken we terug op hoe leefgroepbegeleiding al 15 jaar met de
jongeren op pad gaat.

02

Een schreeuw in beeld
Sophie Wauters, beeldend therapeut
De jongeren die bij ons in opname zijn presenteren zich vaak op een uitgesproken
manier. Met hen werken impliceert dat je er een verscheiden pallet moet bij nemen van hoe ze zich uiten. Hoe vindt een beeldend therapeut aansluiting met hen
en hoe kunnen ze worden bereikt zodat ze zich veilig genoeg voelen om te werken
met de materialen en zich te tonen in een beeld?

03

“Take me to a higher place”
Evelien Straetmans en Marijke Schotsmans, muziektherapeuten
Hoe muziektherapie de jongere uitnodigt tot groei, en de jongere de therapeut tot
authenticiteit.

04

“Wat als spreken bewegingsruimte heeft”
Tamara Adriaens, psycho-motorisch therapeut en Tine Vandersanden,
psychologe – systeemtherapeut
Samen in beweging.
Letterlijk terug in verbinding.
Nieuwe ervaringen opdoen.
Over hoe we samen met onze gezinnen tijdens de psychomotorische gezinstherapie oefenen met nieuw gedrag en actief op zoek gaan naar nieuwe betekenissen.

05

School geeft je (de) kriebels
Elfride Verhoelst en Charlotte Cox, leerkrachten ziekenhuisschool
Over hoe schoolmoeheid om te buigen en de schoolse motivatie terug te vinden.

Workshops
06

Inside Out
Lynn Cuvry en Wesly Croymans, psychologen
Diagnostiek op Pathways: balanceren tussen evidentie en het bedreigde ik.

07

‘Geen drugs’-debat
Dr. Karen Volckaert, kinder- en jeugdpsychiater/beleidsarts
Karoline Motmans, pedagogisch coördinator

en

Elk schoolreglement, leefgroep charter of huisreglement bevat de notie dat drugs
niet zijn toegelaten. In dit drugsdebat praten we over wat doen of net niet doen
als de ‘geen drugs’-regel wordt overschreden.
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