Seminarie

VTO JAARPROGRAMMA 2007-2008
voor professionele doelgroepen,
scholen, huisartsen en iedere ouder ...

An Vandeputte

Aan tafel ?!?

BROEDERS ALEXIANEN
Psychiatrische kliniek Tienen

over het reilen en zeilen
aan de gezinstafel
We raken het bijna gewoon: in de lente plannen veel tijdschriften een dieetbijdrage. Op onze werkplek, in de klassen en aan
onze eettafel thuis gonst het van dieetplannen.
Geruisloos worden we meegesleept in een maatschappelijk
beladen thema. Hoewel we allen al generaties eten, lijkt geen
onderwerp meer controverse, en spanning uit te lokken. Kinderen reageren erg verschillend op hun bord. Ook onze pubers
nemen het onder de loep in hun zoeken naar zichzelf en hun
eigen zelfstandigheid. Vaak staan we als opvoeders op de
grenslijn wat ongerust toe te kijken. Hun eetpatroon is plots anders dan voorheen, maar moeten we ons zorgen maken? Wat
kunnen we preventief ‘meegeven’? Hoelang kunnen experimenten duren? Hoe omgaan met hun zoeken als onze kinderen
dikwijls te negatief over zichzelf zijn?

▌donderdag 17 april 2008
van 20u00 tot 21u30
Psychiatrische Kliniek Broeders Alexianen - TIENEN
Seminariezaal

▌Inschrijven
Tot en met 10 april 2008.
Via www.alexianentienen.be (klik op "studiedagen").
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.

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

Universitair
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An Vandeputte

werkt sinds 1990 in het eetstoornissenprogramma in Kliniek BAT Tienen en
richtte ook twee kenniscentra op:
- www.eetstoornis.be geeft info rond
eetstoornissen
- www.eetexpert.be ondersteunt
specifiek hulpverleners rond preventie
en behandeling van eet- en gewichtsproblemen.
Zij coördineert sinds 2000 diverse
regeringsprojecten.
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