Introductie
Krachtgerichte gesprekken
Gastspreker: Johan Van de Putte
Psycholoog en gepassioneerd psychotherapeut

Drugs & de hersenen
Gastspreker: Dr. Hylke Vervaeke
Docent neurobiologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam

VORMINGSAANBOD
Verslavingszorg 2018

en Amsterdam University College

Vrijdag 22 juni 2018
09u30 tot 16u30
Inschrijving € 110
Broodjeslunch inbegrepen
Minimum 12 deelnemers

‘Krachtgerichte gesprekken’ verwijst naar een gespreksmodel
dat cliënten sterk ‘empowert’. Het is gebaseerd op de
oplossingsgerichte en narratieve gespreksmodellen en
geeft handvatten om een sterke focus te ontwikkelen op
krachten (kwaliteiten, vaardigheden, levenskennis, waarden,
enthousiasme, interesses, ...).
Een hedendaagse, herstelgerichte zorg vraagt dat
hulpverleners oog (leren) hebben voor krachten bij cliënten,
ook wanneer er sprake is van uitgesproken moeilijkheden en/
of beperkingen. Hoe doe je dat concreet? Wat pik je op? Wat
laat je links liggen? Welke vragen stel je? Hoe bevestig je de
ander, ook wanneer die risicovol gedrag vertoont of drugs
misbruikt?
Tijdens deze introductiedag worden een aantal concrete
gespreksingrediënten uit de doeken gedaan die de hoeksteen
vormen van het krachtgerichte gespreksmodel.

Vrijdag 28 september 2018
Van 13u30 tot 16u30
Inschrijving € 30
Minimum 12 deelnemers

In de lezing ‘Drugs & de hersenen’ legt Hylke Vervaeke eerst uit
hoe onze hersenen werken en hoe de hersencellen met elkaar
communiceren.
Dit brengt zij op de haar kenmerkende manier, duidelijk en
enthousiast uitgelegd, waardoor deze lezing voor iedereen
geschikt is. Vervolgens gaat ze in op hoe de individuele middelen
hun specifieke werking uitoefenen op het brein, waardoor ze
bepaalde effecten en bepaalde bijwerkingen veroorzaken.
Tot slot besteedt Hylke ruim tijd aan verklarende modellen
voor afhankelijkheid. Spelen biologische factoren een rol bij
verslaving, of is het toch voornamelijk een sociaal proces?
Volgens Hylke is afhankelijkheid een hersenziekte, waarbij
zowel biologische (genetische) als omgevingsfactoren een rol
spelen. Zij legt uit hoe craving (hunkering) en afhankelijkheid
op neurobiologisch vlak kunnen ontstaan. Tot slot reikt zij
enkele ideeën aan waarmee hulpverleners, van preventie tot
behandeling, aan de slag kunnen.

Meer info over het vormingsaanbod
op onze website www.cggkempen.be

Alcohol- en Drugteam ;
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg
Parklaan 55 bus 17, 2300 Turnhout,
T 014-41.09.67, E info@cggkempen.be

Inschrijven voor 1 juni 2018 via
info@cggkempen.be
De inschrijving is pas definitief na betaling.
Accreditering werd aangevraagd.

Inschrijven voor 14 september 2018 via
info@cggkempen.be
De inschrijving is pas definitief na betaling.
Accreditering werd aangevraagd.

De Meander, een afdeling van

Alle vormingen gaan door in het CAW-huis
(bovenste verdieping),
Hofkwartier 23 te Herentals

Motiverende gespreksvoering

Gamen en gokken

Sprekers: Inge Truyens &
Ellen Van Eynde

Gastspreker: Dimitri Das

De Meander, Alcohol en drugteam CGG Kempen

Donderdagen 11 en 18 oktober 2018
Van 9u30 tot 16u30

Parkeergelegenheid
In de omgeving is parkeren meestal betalend. In de Belgiëlaan
en de Augustijnenlaan is er wel gratis parkeergelegenheid.
Op vrijdagvoormiddag gaat de wekelijkse markt door. U komt
best op tijd om parkeerplaats te vinden.
Openbaar vervoer
Het station is maar een 10-tal minuten stappen verwijderd.
De bussen van de Lijn stoppen op het stationsplein. Als je
het station buiten stapt, wandel je naar links. De weg draait
onmiddellijk 90° naar rechts. Op het eerste kruispunt ga je
naar links, tot aan het ronde punt. Daar ga je naar rechts, de
Belgiëlaan in. Volg deze dubbele weg tot aan het tweede
kruispunt. Ga daar naar rechts, dit is Hofkwartier. Het CAW-huis
ligt aan de rechterkant,
naast Hema.

Preventiewerker, CAD Limburg

Donderdag 8 november 2018
Van 9u30 tot 12u30

Inschrijving € 110
Broodjeslunch inbegrepen

Inschrijving € 30
met aansluitend broodjeslunch en de mogelijkheid tot
materiaalinzage

Min. 12 / max. 15 deelnemers

Min. 8 deelnemers

Elke hulpverlener worstelt soms met cliënten die niet

Games zijn de dag van vandaag bijna niet meer weg te

lijken te willen veranderen, al is hun gedrag schadelijk voor

denken uit de maatschappij. Het aanbod is zo groot en divers

henzelf of anderen uit de omgeving. Vaak gaan we - met

dat heel wat jongeren en (jong)volwassenen ertoe worden

de beste bedoelingen - bij deze cliënten over tot adviseren,

aangetrokken. Gamen wordt door deze groep gezien als een

argumenteren of overtuigen. Dit werkt meestal averechts,

plezierige activiteit die zowel entertainment als ontspanning

waardoor we soms zelf onze motivatie dreigen te verliezen…

kan bieden. Daarnaast dragen games bij tot het leren van

Hoe kunnen we cliënten helpen om zich bewust te worden

bepaalde vaardigheden.

van hun problemen en deze vervolgens daadwerkelijk aan te
pakken?

Echter, voor sommigen kan gamen ook gevaarlijk worden
wanneer de aantrekkingskracht te groot wordt. Gamen zorgt

Motiverende Gespreksvoering (MG) biedt ons waardevolle

dan eerder voor spanning in plaats van ontspanning. Tijdens

inzichten en een praktische leidraad om mensen zelf op

deze vorming krijgt u een scherper beeld van wat gamen kan

ontdekking te laten gaan naar hun drijfveren en motieven.

inhouden, welke aantrekkingskracht gamen heeft, welke

Motiverende gespreksvoering is een veelgebruikte

beloningsschema’s er spelen en waarom mensen blijven

en effectieve methode die zijn oorsprong heeft in de

gamen. Verder krijgt u een antwoord op de vraag wanneer

verslavingszorg.

gamen problematisch wordt en welke mogelijke risico’s en
nadelen hieraan verbonden zijn. Als laatste worden een

In deze tweedaagse, interactieve training verdiepen we ons

aantal tips en tricks besproken om aan de slag te gaan rond

in deze materie én ervaren we aan de hand van concrete

dit thema.

oefeningen hoe je als hulpverlener de mate van bereidheid bij
je cliënt kan beïnvloeden.

De spreker zal tevens een tipje van de sluier oplichten over de
link met gokken en de laatste cijfergegevens hieromtrent.

Inschrijven voor 1 oktober 2018 via
info@cggkempen.be
De inschrijving is pas definitief na betaling.
Accreditering werd aangevraagd.

Inschrijven voor 25 oktober 2018 via
info@cggkempen.be
De inschrijving is pas definitief na betaling.
Accreditering werd aangevraagd.

