Training, vorming & coaching voor mensen
werkzaam in zorg, welzijn en onderwijs!
Geachte mevrouw,
Geachte heer,
Graag bieden wij u hierbij het volledige vormingsaanbod najaar 2019 aan. Deskundige medewerk(st)ers uit verschillende
gezondheids- en welzijnsinstellingen van de Broeders van Liefde maar ook uit andere zorg- en welzijnsinstellingen,
vormingscentra, hogescholen en universiteiten garanderen een kwaliteitsvol aanbod. Onze vormingen zijn zowel theore�sch goed
gefundeerd als zoveel mogelijk prak�jkgericht en interac�ef. Zo verwer� men concrete kennis en vaardigheden die men
rechtstreeks kan toepassen in een zorg-, opvoedings- of onderwijscontext. We zorgen voor con�nuïteit in ons vormingsaanbod
maar ook voor héél wat nieuwe en actuele thema’s die inspelen op recente evolu�es in zorg, welzijn en onderwijs. Investeren in
vorming is investeren in de kwaliteit van uw dienstverlening, wat leidt tot grotere tevredenheid bij pa�ënten, cliënten, bewoners,
leerlingen en hun familie. Voor de meeste vormingen is het aantal deelnemers beperkt! Snel inschrijven is dus de boodschap!
Van harte welkom in Vormingscentrum Guislain, gelegen in een mooie groene omgeving met een ruime (gra�s) parking en vlot
bereikbaar met de wagen of het openbaar vervoer!
Marc Keuleneer | Algemeen directeur

VORMINGSAANBOD
NAJAAR 2019
KALENDER | https://agenda.vormingscentrumguislain.be
Do 19/09
Di 24/09
Di 24/09

Omgaan met kri�ek van de familie
Jürgen Braeckevelt

Di 08/10, di 22/10 &
di 05/11

Scholen slim organiseren, anders werken met
goesting

Johan Van de Putte

Di 08/10

Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag bij
personen met dementie

Yves Demaertelaere

Introduc�e krachtgerichte gesprekken
Adolescenten met een middelenmisbruikstoornis:
een onderzoek naar kwetsbaarheden
Brenda Volkaert en Eva Van Malderen

Di 24/09

Suïcidaliteit en zelfverwonding bij ontluikende en
jongvolwassenen: epidemiologische en klinische
reflecties

Guy Lorent

Woe 09/10

Sociaal-emotionele ontwikkeling en de impact op
klas- en/of leefgroep

Do 10/10

Psychotherapie bij daders aan de hand van een
schematherapeutisch kader

Do 10/10

Introductielezing en verdiepende workshop. Van
racisme-stress tot racisme-trauma: een gids voor
hulpverleners

Vr 11/10

Geboeid door zorg. Naar minder
vrijheidsbeperkende maatregelen binnen onze zorg.

Ma 14/10

De weg naar seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Hebben mensen met een psychische en/of
psychiatrische problematiek of mensen met een licht
mentale beperking naast een verhoogd risico op
slachtofferschap, ook verhoogd risico op
daderschap?

DI 15/10

Ervaringen en noden van een suïcidaal kind. Hoe
ouders betrekken en ondersteunen in het zorgtraject
van een suïcidaal kind

Di 15/10

Begeleidend werken met dieren: een verrassende
hulpverleningscontext

Woe 16/10

Tussen trauma en toekomst: psychiatrische zorg aan
asielzoekers

Do 17/10

Virtuele Realiteit in de psychiatrie

Sven Volckerijck

Prof. dr. Ronny Bruffaerts

Woe 25/09

Wouter Stassen

Klantgericht denken en doen bij onthaal en
telefonisch contact
Louis Rector

Woe 25/09

Hechtingsstoornissen
Maaike De Corel

Woe 25/09

De eﬀecten van drugs, alcohol en medica�e op het
brein en het gedrag
Prof. dr. Gunter Heylens

Do 26/09

De ‘microbiota-gut-brain axis’ in angst, depressie en
stress: tussen hype en revolutie?

Vr 27/09

Islamitische visies op psychiatrie en de zorg voor
mensen met psychische stoornissen

Vr 27/09 en vr 18/10

Conflicthantering: Hoe conflicten iets over onszelf
vertellen en hoe bepaalde valkuilen te ontwijken

Birsen Taspinar

Willem De Muer

Prof. dr. Lukas Van Oudenhove

Sofian El Bouazati

Dr. Nils Verbeeck

Sebastien de Fooz

Di 01/10

Suïcidepreventie voor volwassenenbegeleiders
Marieke Van Malderen

Do 03/10

Invasieve en niet-invasieve elektrische
hersens�mula�e in psychiatrische syndromen
Prof. dr. Chris Bervoets

Vr 04/10

Introductie verbindende communicatie

Ma 07/10

Stemmingsproblemen na neurologische problemen

Alexandre Reynders

Katrien Kintaert

Dr. Annemarie Hoogewys

Hilde Van Gool

Wouter Lambrecht

Dr. Georges Otte

Training, vorming & coaching voor mensen
werkzaam in zorg, welzijn en onderwijs!
Vr 18/10

Slechtnieuwsgesprek: wat als de waarheid slecht
nieuws is. Aandachtspunten voor, tijdens en na.
Hilde Vanneste

Ma 21/10

Kernkwaliteiten en kernkwadranten

Di 22/10, di 05/11, di
19/11 en di 03/12

Basismodule krachtgerichte gesprekken

Di 22/10

Euthanasie in de psychiatrie: empathie voorbij elk
taboe?

Vr 22/11

Liesbet Boone

Do 21/11

De ‘Tree of life’ en ‘Wortelen in nieuwe aarde’:
inzetten op veerkracht bij kinderen en jongeren op
de vlucht

Vr 22/11

Omgaan met mensen en ook met mensen met nietaangeboren hersenletsel (NAH)

Ma 25/11

Burn-out: preven�e en begeleiding

Di 26/11

Klikken doet kicken. Over schermmisbruik.

Di 26/11 en di 10/12

Emoties in de hulpverlening

Do 28/11

CreArtiest: zinvol creatief werken met ouderen

Nadia Belsack

Claire Wiewauters

Johan Van de Putte

Willems Lemmens

Do 24/10

Preventie van suïcidaliteit op oudere leeftijd
Anke Bonnewyn

Do 07/11

Polyfarmacie: een reëel gevaar in de psychiatrie
Dr. Georges Otte

Do 07/11

Dirk Liessens

Nadia Belsack

Team Preventie De Sleutel

Leen Bruyninckx

Verslavingsproblematiek bij migranten
Dr. Murat Can

Woe 13/11

Werken aan bevestigen en begrenzen. Omgaan met
grensoverschrijdend gedrag.

Lotte Behets

Do 28/11

De existentiële dimensie in de psychiatrie en zorg
ervoor

Di 03/12

Persoonlijkheidsstoornissen

Team Preventie De Sleutel

Woe 13/11

Omgaan met eetstoornissen

Autisme, is dat niet …? Wat je moet weten over wat
autisme wel en niet inhoudt.

Dr. Marc Eneman

Sven Volckerijck

Do 14/11

Depressie op oudere leeftijd: klinische praktijk

Wim Nevelsteen

Do 05/12

Bioritme en nachtwerk, op zoek naar een gezond
ritme

Di 10/12

De kracht van non-verbale communicatie

Dr. Lieve Lemey

Vr 15/11

Omgaan met perfectionisme en faalangst bij
leerlingen

Baud Vandenbemden

Liesbet Boone

Ma 18/11

Hulpverleningsplicht versus geheimhoudingsplicht:
de moeilijke verhouding tussen schuldig verzuim en
beroepsgeheim
Anne-Sophie Versweyvelt

Di 19/11

Oorzaken en behandeling van angst- en
stemmingsstoornissen bij kinderen en jongeren
Dr. Hilde Sijmons

Do 21/11

Hij begint weer! Psychische en gedragsproblemen
bij personen met een licht tot matige verstandelijke
beperking
Goedele Hoefnagels

Wenst u meer inlichtingen?
Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye
09 216 35 77

| Stafmedewerker
| ingo.verheye@fracarita.net

Vanessa Scheir | Stafmedewerker
09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net

Louis Rector

Di 10/12

Aansprakelijkheid van zorgverleners in de
geestelijke gezondheidszorg

Woe 11/12

Feedback geven en ontvangen

Prof. dr. Stefaan Callens en Michaël Verhaeghe

Louis Rector

Do 12/12

Differentiaal diagnose in de ouderenzorg: dementie,
depressie, delirium

Do 12/12

Open Dialogue: now or never?

Dr. François-Laurent De Winter

Dr. Marc Calmeyn

