Seminarie

VTO JAARPROGRAMMA 2006-2007
voor alle professionele doelgroepen,
scholen, huisartsen en andere geïnteresseerden.

Dr. Dirk Liessens
Niet-aangeboren hersenletsel:
brein of geest?
Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is een heterogene groep van patiënten vanuit medisch
diagnostisch oogpunt. De verschillende pogingen om een gemeenschappelijke omschrijving
te geven, om NAH te definiëren, zijn een eerste noodzakelijke stap in een wetenschappelijke
benadering.
De meeste beschrijvingen van de problematiek komen uit de neuropsychologie, die met de
concepten 'frontaal syndroom' en 'desexecutief syndroom' een gedetailleerde analyse van
de symptomatologie hebben gemaakt. De laatste jaren wordt ook toenemende aandacht
geschonken aan de emotionele verstoring bij personen met NAH en hun omgeving.
Deze inzichten dragen alleszins bij tot een beter begrip van de realiteitsbeleving van iemand
met een hersenletsel. Ze kunnen een belangrijk denkkader vormen voor de benadering en
de omgang met deze patiënten. Het zo goed mogelijk begrijpen van de fenomenologie van
de betrokkenen is de basis voor elke verdere benadering. Verschillende behandelingsprincipes zijn hierop geënt. De niet-farmacologische aanpak van gedragsveranderingen en beperkingen worden in de lezing toegelicht. Tenslotte wordt ook de beleving van de hulpverlener en de noodzaak tot multi- en interdisciplinaire samenwerking geschetst binnen het revalidatieconcept van de ICF (International Classification of Functioning).
Praktische vragen en maatschappelijke mogelijkheden en limieten binnen het zorgverleningstraject komen hierbij onherroepelijk ter sprake.

▌donderdag 16 november 2006
Van 20u00 tot 21u30
Psychiatrische Kliniek Broeders Alexianen - TIENEN
Seminarielokaal

▌Inschrijven
Tot en met 13 november 2006
Via e-mail: vormingtienen@fracarita.org
Prijs: € 10,00 (gratis voor personeelsleden en studenten) met drink na afloop.
Rekening nr. 734-3951513-33 met vermelding van het betreffende seminarie.
Betaling op de seminarieavond zelf kan ook.

▌Accreditering werd aangevraagd
U vindt alle informatie over ons VTO-aanbod op www.alexianentienen.be
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