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Introductie verbindende communicatie  
Maandag 14 januari 2019 

i.s.m.  

Situering 

Verbindende Communicatie (VC) is gebaseerd op het gedachtegoed van Geweldloze Communicatie, ontwikkeld 
door Marshall B. Rosenberg.  Meer dan louter een communicatiemodel, is het een levenshouding die uitnodigt 
om met meer mededogen naar jezelf en je medemens of cliënten te kijken. VC brengt je meer inzicht in 
communicatie, in jezelf, in anderen, én leert je op zo’n manier te communiceren dat er meer verbinding, 
samenwerking en mededogen ontstaat.  

Belangrijke kernwaarden zijn: authenticiteit, verbinding, autonomie en verantwoordelijkheid voor eigen 
gevoelens. Via een eenvoudig communicatiemodel leer je contact te krijgen met je oordelen, gevoelens en 
onderliggende behoeftes. Van daaruit leer je uitdrukken wat belangrijk voor jou is, op een manier dat de ander 
je makkelijk kan horen. Daarnaast leer je op een andere manier luisteren, zodat je werkelijk de boodschap 
begrijpt die naar je toekomt, en van daaruit in dialoog kan gaan.  

Inhoud 
In deze dagopleiding maken we kennis met het basismodel van Verbindende communicatie: de drie keuzes 
(zelfempathie, empathisch luisteren, eerlijk spreken) en het vier-stappen-model (waarneming, gevoel, 
behoefte, verzoek). Het vierstappenmodel werken we in de diepte uit, zodat deelnemers naar huis gaan met 
een stevige theoretische kapstok én het model meteen in de praktijk leren toepassen. 

De deelnemer leert: 
 zich bewust worden van wat er binnen in hem leeft 
 inzicht krijgen in eigen gevoelens en behoeftes en die van anderen 
 (trigger-)situaties neutraal benoemen en loskoppelen van oordelen/gedachten over de situatie 
 op een heldere en verbindende manier (moeilijke) boodschappen overbrengen, zodat ze  

makkelijker te horen zijn voor de ontvanger 
 de principes van een duidelijk en hoorbaar verzoek 
 hoe reageren op weerstand, kritiek, ‘nee’ (de ‘ja’ achter de nee leren horen) 

Methodiek 

Theoretische duiding; demo’s in grote groep; oefeningen in kleine groepjes, individueel en in grote groep; 
deelmomenten in kleine en grote groep; ‘dansvloeren’; werken met eigen voorbeelden en casussen; creatieve 
werkvormen; de jakhals- en giraffe-handpoppen.  

Doelgroep  
Voor alle geïnteresseerden. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt. 

Lesgever  
Lore Verdin is Licentiaat vertaler Nederlands-Engels-Italiaans en Bachelor orthopedagogie. 
Ze volgde bijkomende opleidingen in geweldloze communicatie, creatieve interactie 
(kunstzinnig hulpverlenen) en dans- en bewegingstherapie. Ze is zelfstandig trainer/coach 
in verbindende communicatie. 
 
 
 

Locatie en datum 

Deze vorming vindt plaats op maandag 14 januari 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain 
- Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 9 u.  
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Praktische inlichtingen 

Inschrijvingen 
Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/ 

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw 
inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers 
ontvangen heeft. 

Deelnameprijs 
Standaard: 150 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

VVKP-leden: 130 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

Betalingswijze 

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en 
dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. 

Annuleringsvoorwaarden 

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale 
deelnameprijs verschuldigd.  

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke 
ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.  

Opmerking 

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de 
deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij 
annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen 
wij u een creditnota bezorgen. 
Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen 
schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de 
lesgever. 

Inlichtingen 
Coördinatie Dienst Vorming: 
 

Ingo Verheye | Stafmedewerker |  09 216 35 77 |  ingo.verheye@fracarita.net 
Vanessa Scheir | Stafmedewerker |  09 216 35 89 |  vanessa.scheir@fracarita.net 
 
Marc Keuleneer | Algemeen directeur  |  marc.keuleneer@fracarita.net    
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Verslaving en ADHD bij volwassenen 
Maandag 21 januari 2019 

Situering 
Verslaving en ADHD is een stilaan gekende combinatie. Vijftig procent van de ADHD’ers zou lijden aan een 
verslavingsproblematiek, tot twintig procent van de verslaafden zou lijden aan ADHD, een half tot één procent 
van de Europese bevolking zou lijden aan de combinatie van verslaving en ADHD. Verslaving komt veel voor 
maar ook ADHD is een meer en meer (h)erkende problematiek bij volwassenen. De combinatie zorgt misschien 
wel voor nog meer problemen en is aldus een belangrijk aandachtspunt in diagnose en behandeling ervan. 

Inhoud 

In deze workshop wordt gestart met verslaving als concept vanuit de kennis en ervaring van meer dan twintig 
jaar praktijk, vervolgens wordt uitgelegd wat ADHD is, om te komen tot de verbinding tussen beide. Tenslotte 
worden consequenties naar behandeling en verdere aanpak besproken. 

Methodiek 
Voordracht met ruimte voor vraagstelling en discussie. Er wordt eveneens gebruik gemaakt van 
casusvoorstellingen. 

Doelgroep  

Voor alle geïnteresseerde medewerkers uit de geestelijke gezondheidszorg. 

Lesgever 
Dr. Geert Bosma is psychiater en werkzaam in PC Sint-Amandus te Beernem. Hij is 
beleidspsychiater van ’De Oever’, een opname-eenheid voor verslavingszorg, en dit sedert 15 
jaar.  

 

Locatie en datum 
Deze vorming vindt plaats op maandag 21 januari 2019, van 13.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain 
- Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 13 u. 
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Praktische inlichtingen 

Inschrijvingen 
Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/ 

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw 
inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers 
ontvangen heeft. 

Deelnameprijs 
Standaard: 75 euro per persoon (koffie en infomap inbegrepen) 

VVKP-leden: 65 euro per persoon (koffie en infomap inbegrepen) 

Betalingswijze 

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en 
dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. 

Annuleringsvoorwaarden 

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale 
deelnameprijs verschuldigd.  

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke 
ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.  

Opmerking 

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de 
deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij 
annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen 
wij u een creditnota bezorgen. 
Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen 
schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de 
lesgever. 

Inlichtingen 
Coördinatie Dienst Vorming: 
 

Ingo Verheye | Stafmedewerker |  09 216 35 77 |  ingo.verheye@fracarita.net 
Vanessa Scheir | Stafmedewerker |  09 216 35 89 |  vanessa.scheir@fracarita.net 
 
Marc Keuleneer | Algemeen directeur  |  marc.keuleneer@fracarita.net    
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Geboeid door perfectionisme 
Vrijdagen 25 januari en 1 februari 2019  

Situering 
Ieder mens heeft zijn eigen manier van werken, van denken, én zijn eigen gestel. Een goede balans vinden 
tussen de verwachtingen van jezelf en de maatschappij en tussen je eigen kunnen is een moeilijke oefening. 

Met de dingen goed willen doen en te streven naar verbetering, is uiteraard niets mis. Wanneer men echter 
liefst altijd zonder één enkele fout te maken topkwaliteit nastreeft, men steeds een knagend stemmetje van 
binnen voelt dat het nooit goed genoeg is, men moeite heeft met delegeren omdat men van mening is dat 
men het zelf beter kan dan de ander, men zich overal verantwoordelijk voor voelt, men steeds probeert te 
voldoen aan de (vermeende) hoge verwachtingen van anderen, wanneer de inspanning die men hiervoor moet 
leveren niet meer opweegt tegen het resultaat, dan kan de betrokkene zelf en de omgeving eronder gaan 
lijden.  

Een belangrijk aandachtspunt is bovendien dat perfectionisme een risicofactor is voor burn-out en het verdient 
aldus een plaats in een burn-out-preventiebeleid.  

Inhoud 
Tijdens deze 2-daagse geven we een antwoord op drie vragen die opduiken op wanneer perfectionisme een 
last geworden is: 
1) wat is het nu precies 
2) hoe ben ik eraan gekomen en 
3) geraak ik er weer van af, en hoe? 
Doel van deze training is om op een interactieve manier denk- en gedragspatronen, die eigen zijn aan 
perfectionisme, te herkennen. Technieken worden aangereikt om op een andere manier met perfectionisme 
om te gaan alsook om bepaalde gewoontepatronen te doorbreken. Is het de bedoeling om dit perfectionisme 
volledig uit je leven te bannen? Uit ervaring blijkt dat de meeste perfectionisten dit eigenlijk niet willen. Je 
perfectionisme inzetten wanneer het nuttig is enerzijds, en het kunnen temperen wanneer het niet nodig is 
anderzijds, zal aldus de uitdaging zijn.   

Methodiek 
Theoretische inzichten worden aan de praktijk getoetst via interactieve uitwisseling, een werkboek met 
invuloefeningen/opdrachten voor persoonlijke reflectie en toepassing, brainstorming en uitwisseling in kleine 
groepen, tussentijdse toepassing en reflectie, … 
Deelnemers ontvangen een werkboek waarmee ze tijdens de sessies en tussentijds aan de slag gaan. Dit 
werkboek is ook het naslagwerk en actieplan om na deze training zelf verder met het thema aan de slag te 
blijven gaan.   

Doelgroep  

De training richt zich op mensen die persoonlijk met perfectionisme te maken hebben en meer inzicht willen 
in hoe hun eigen perfectionistisch denken en gedrag in elkaar zit en welke mogelijkheden er zijn om er anders 
mee om te gaan. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt. 

Lesgever  

Dr. Erna Claes is doctor in de psychologie, gespecialiseerd in de gezondheidspsychologie 
en gedragstherapie. Ze is al verschillende jaren werkzaam in de gezondheidszorg. Sinds 2004 
doet ze dit ook als mede-zaakvoerder en expert trainer bij Fenrir Consult. Zij is 
gespecialiseerd in “werken aan welzijn” en heeft zich specifiek toegelegd op het thema 
perfectionisme.  

 

Locatie en data 

Deze vorming vindt plaats op vrijdagen 25 januari en 1 februari 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in 
Vormingscentrum Guislain - Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 9 u. 
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Praktische inlichtingen 

Inschrijvingen 

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/ 

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw 
inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers 
ontvangen heeft. 

Deelnameprijs 

Standaard: 300 euro per persoon (koffie, maaltijden en infomap inbegrepen) 

VVKP-leden: 260 euro per persoon (koffie, maaltijden en infomap inbegrepen) 

Betalingswijze 

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en 
dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. 

Annuleringsvoorwaarden 
Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale 
deelnameprijs verschuldigd.  

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke 
ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.  

Opmerking 
Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de 
deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij 
annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen 
wij u een creditnota bezorgen. 

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen 
schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de 
lesgever. 

Inlichtingen 

Coördinatie Dienst Vorming: 
 

Ingo Verheye | Stafmedewerker |  09 216 35 77 |  ingo.verheye@fracarita.net 
Vanessa Scheir | Stafmedewerker |  09 216 35 89 |  vanessa.scheir@fracarita.net 
 
Marc Keuleneer | Algemeen directeur  |  marc.keuleneer@fracarita.net    
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Introductie Brain Gym® 
Verminder jouw stress en open de poort naar  

(draag)kracht en jouw potentieel! 
 

Dinsdag 29 januari 2019 
 

Situering 
Leren en bewegen zijn reeds van kleins af met elkaar verbonden. Nochtans vergeten velen die link met het 
lichaam naarmate je opgroeit en volwassen wordt. Maar is het leven niet constant leren hoe je met nieuwe 
omstandigheden/uitdagingen kan omgaan? 

Met Brain Gym® leer je hoe je balans in jouw dagelijks leven kan brengen. Door de stress te reduceren via 
lichaamsgerichte oefeningen, kan je jouw talenten laten bloeien en jouw dromen bereiken. Brain Gym® 
bestaat uit 26 eenvoudige en leuke bewegingen die het mogelijk maken om verbeteringen aan te brengen op 
vlak van welbevinden, zelfvertrouwen, concentratie, samenwerken, planning en organisatie, 
leervaardigheden, … 

Met Brain Gym® leer je opnieuw aandacht schenken aan de manier waarop jouw lichaam informatie opneemt. 
Je leert stresssignalen herkennen en via oefeningen verzachten. Deze dag leer je de oefeningen om in jouw 
eigen leerritme te komen en je ervaart de drie dimensies van jouw lichaam met daaraan gekoppeld een aantal 
Brain Gym®-oefeningen. 

Inhoud 

 Wat is Brain Gym®? 
 Wat is het verschil tussen natuurlijk leren en stressgebonden leren?  
 Essentiële begrippen binnen Brain Gym® (belang van observatie, wat betekent ‘low gear’ en ‘high gear’)  
 Het 5-stappenplan 
 Hoe jouw leerevenwicht bewaren door Brain Gym® (verduidelijking van de drie dimensies focus, 

centering, lateraliteit)?   
 Een selectie van 10 Brain Gym®-oefeningen 
 Vanuit de drie dimensies wordt de relatie geduid met moeilijkheden rond concentratie, organisatie, 

informatieverwerking, … 

Methodiek 

Theorie en praktijk zijn door de dag heen verweven. Bij het praktijkgedeelte wordt het accent gelegd op het 
zelf leren observeren van het lichaam voor, tijdens en na een oefening. 

Doelgroep  

Voor alle geïnteresseerden, medewerkers uit de geestelijke gezondheidszorg, revalidatiesector, scholen, CLB’s, 
naschoolse kinderopvang, … Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt. 

Lesgever  
Somaya Verstyn werkte 15 jaar als kinesitherapeute en ergotherapeute met kinderen 
en jongeren met o.a. psychomotorische moeilijkheden, leerproblemen, faalangst, stress, 
concentratiemoeilijkheden, gedragsmoeilijkheden, … Sinds 2009 is zij kinesiologe en 
erkend Brain Gym®-instructeur. Ze verzorgt zowel individuele kinesiologiesessies als 
workshops/vormingen voor leerkrachten, therapeuten, ouders en andere 
geïnteresseerden. 
 

 
Locatie en datum 

Deze vorming vindt plaats op dinsdag 29 januari 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain 
- Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 9 u. 
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Praktische inlichtingen 

Inschrijvingen 
Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/ 

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw 
inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers 
ontvangen heeft. 

Deelnameprijs 
Standaard: 150 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

VVKP-leden: 130 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

Betalingswijze 

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en 
dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. 

Annuleringsvoorwaarden 

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale 
deelnameprijs verschuldigd.  

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke 
ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.  

Opmerking 

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de 
deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij 
annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen 
wij u een creditnota bezorgen. 
Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen 
schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de 
lesgever. 

Inlichtingen 
Coördinatie Dienst Vorming: 
 

Ingo Verheye | Stafmedewerker |  09 216 35 77 |  ingo.verheye@fracarita.net 
Vanessa Scheir | Stafmedewerker |  09 216 35 89 |  vanessa.scheir@fracarita.net 
 
Marc Keuleneer | Algemeen directeur  |  marc.keuleneer@fracarita.net    
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Crustatieve zorg, een vertaling van het palliatief denken in de GGZ: 
een andere benadering van mensen met  

ernstige persisterende psychiatrische aandoeningen (EPPA) 
Donderdag 31 januari 2019  

Situering  
Crustatieve zorg is ontstaan in de praktijk. Als arts ben ik (Dr. Ilse Decorte) werkzaam op een afdeling waar 
de ‘uitbehandelde’ patiënten terechtkomen. Ze hebben een langdurig traject binnen de psychiatrie achter de 
rug en niets lijkt aan te slaan …. De lijdensdruk is hoog en de levenskwaliteit van die patiënten is zeer laag. 
Gezien ze voor de huidige stand van zaken in de wetenschap min of meer uitbehandeld zijn, hebben we de 
vraag gesteld of een palliatieve benadering hier een meerwaarde kan zijn. De uitkomst van deze benadering 
hebben we de crustatieve zorg genoemd: in analogie met de palliatieve zorg wil crustatieve zorg een totaalzorg 
zijn en louter gericht op het verhogen van de levenskwaliteit. Daarnaast zijn onze patiënten voor hun dagelijks 
functioneren zeer afhankelijk van de externe structuur die door onze afdeling geboden wordt, net als 
schaaldieren van hun uitwendig skelet. Crustatieve zorg pleit er ook voor om te stoppen met behandelingen 
die niets uithalen, tegelijk is het een pleidooi om de patiënten zelf niet los te laten. Crustatieve zorg biedt een 
alternatief: het is een andere benadering voor deze specifieke patiëntenpopulatie. 

Inhoud  
In deze vorming wordt uitleg gegeven over hoe crustatieve zorg tot stand is gekomen en hoe het is uitgewerkt. 
Na het ontstaan in het OPZ te Geel is het idee opgenomen en verder uitgewerkt in het PZ Onzelievevrouw te 
Brugge en door de werkgroep palliatieve zorg en psychiatrie van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen. 
Momenteel is het meer dan een concept: het is een uitgewerkte visie over wat het wél en niet biedt, en hoe 
het de verschillende problemen van de ‘uitbehandelde’ chronisch psychiatrische patiënt wil aanpakken. Het is 
een visie die in de praktijk op sommige plaatsten reeds toegepast wordt en daar verder groeit, maar die 
eigenlijk meer middelen nodig heeft om ten volle tot ontwikkeling te komen. Deze vorming gaat over wat nu 
is en is tevens een onderbouwd pleidooi voor meer middelen voor deze patiëntenpopulatie.  

Methodiek 

Ex cathedra alsook interactieve vorming aan de hand van casussen. 

Doelgroep  

Mensen werkzaam en geïnteresseerd in de chronische psychiatrie. 

Lesgever  
Dr. Ilse Decorte is huisarts werkzaam in een groepspraktijk. Zij is tevens verbonden aan het OPZ te Geel. 
Daarnaast is zij palliatief arts: Dr. Decorte is equipearts van de thuiszorgequipe Ispahan die instaat voor de 
palliatieve thuiszorg in de Kempen. 

Locatie en datum 
Deze vorming vindt plaats op donderdag 31 januari 2019, van 13.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum 
Guislain - Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43 te 9000 GENT. Het onthaal begint om 13 u. 
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Praktische inlichtingen 

Inschrijvingen 
Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/ 

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw 
inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers 
ontvangen heeft. 

Deelnameprijs 
Standaard: 75 euro per persoon (koffie en infomap inbegrepen) 

VVKP-leden: 65 euro per persoon (koffie en infomap inbegrepen) 

Betalingswijze 

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en 
dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. 

Annuleringsvoorwaarden 

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale 
deelnameprijs verschuldigd.  

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke 
ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.  

Opmerking 

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de 
deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij 
annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen 
wij u een creditnota bezorgen. 
Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen 
schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de 
lesgever. 

Inlichtingen 
Coördinatie Dienst Vorming: 
 

Ingo Verheye | Stafmedewerker |  09 216 35 77 |  ingo.verheye@fracarita.net 
Vanessa Scheir | Stafmedewerker |  09 216 35 89 |  vanessa.scheir@fracarita.net 
 
Marc Keuleneer | Algemeen directeur  |  marc.keuleneer@fracarita.net    
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Suïcidepreventie bij ouderen 
Donderdag 7 februari 2019 

Situering 
Ouderen vormen een risicogroep in verband met zelfdoding. Zelfdoding kadert veelal in een depressief 
toestandsbeeld. 15 tot 30% van de 65-plussers heeft depressieve symptomen, 5% maakt een ernstige 
depressie door. Bij rusthuisbewoners liggen deze aantallen nog hoger. Signalen herkennen van depressie en 
suïciderisico en gerichte zorg op gang brengen, kunnen levens redden. De zorg voor depressieve en suïcidale 
ouderen is vaak zeer veeleisend. 

Inhoud 

Volgende onderwerpen kunnen aan bod komen: 
 Hoe vaak komt zelfdoding voor? 
 Wat zijn de oorzaken van suïcidaliteit bij ouderen? 
 Wat zijn de risicofactoren bij ouderen? 
 Wat zijn de signalen die wijzen op suïcidaliteit? 
 Hoe kan je het risico op suïcide inschatten? 
 Hoe ga je het gesprek aan met een suïcidale persoon? 

Methodiek 

Gedurende de vorming wordt een actieve participatie aangemoedigd. Deelnemers maken zich de theoretische 
achtergronden eigen door attitudes te bespreken en vaardigheden in te oefenen. We kunnen hierbij 
verschillende werkvormen hanteren: stellingenspel, illustraties a.d.h.v. videomateriaal, groepswerk, 
groepsdiscussies, rollenspellen, … 

Doelgroep  

Voor alle professionelen die beroepsmatig met ouderen werken en die gemotiveerd zijn om zich te verdiepen 
in het thema suïcidepreventie. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt. 

Lesgever  
Lien Neuckermans is van opleiding master klinische psychologie. Zij werkt sinds 2015 
binnen de suïcidepreventiewerking van CGG Eclips, waar zij verantwoordelijk is voor de 
regio Zuid-Oost-Vlaanderen. Daarnaast werkt zij deeltijds als zelfstandig 
psychotherapeut.  
 
 

 
CGG Eclips Gent is een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg in de regio Groot-
Gent. CGG Eclips biedt gespecialiseerde, ambulante behandeling aan kinderen, jongeren, 
volwassenen en ouderen met ernstige psychische of psychiatrische problemen. Daarnaast 
beschikt het centrum over bijzondere expertise op het vlak van drugpreventie, 

verslavingszorg, forensische zorg, suïcide-preventie en epilepsie. 

Locatie en datum 

Deze vorming vindt plaats op donderdag 7 februari 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain 
- Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 9 u. 

Inhoudsopgave Vormingscentrum Guislain vzw (Gent): vormingsaanbod voorjaar 2019 13 



 

Praktische inlichtingen 

Inschrijvingen 
Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/ 

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw 
inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers 
ontvangen heeft. 

Deelnameprijs 
Standaard: 150 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

VVKP-leden: 130 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

Betalingswijze 

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en 
dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. 

Annuleringsvoorwaarden 

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale 
deelnameprijs verschuldigd.  

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke 
ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.  

Opmerking 

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de 
deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij 
annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen 
wij u een creditnota bezorgen. 
Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen 
schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de 
lesgever. 

Inlichtingen 
Coördinatie Dienst Vorming: 
 

Ingo Verheye | Stafmedewerker |  09 216 35 77 |  ingo.verheye@fracarita.net 
Vanessa Scheir | Stafmedewerker |  09 216 35 89 |  vanessa.scheir@fracarita.net 
 
Marc Keuleneer | Algemeen directeur  |  marc.keuleneer@fracarita.net    
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Conflicthantering: Hoe conflicten iets over onszelf vertellen  
en hoe bepaalde valkuilen te ontwijken 

Donderdag 7 februari 2019 

Situering 
In deze vorming gaan we na wat de dynamiek is van conflicten en waarom we als hulpverlener, leerkracht, 
leidinggevende, … in bepaalde specifieke situaties uit onze balans komen terwijl in dezelfde situatie een collega 
er helemaal geen last van ondervindt.  

Inhoud 

Hoe komt het dat een banaal incident kan leiden tot een conflictsituatie? Hoe komt het dat een bepaalde 
situatie ons doet steigeren en dat we er nadien spijt van hebben. In deze vorming gaan we na hoe bepaalde 
houdingen, waarvoor we zelf niet bewust kiezen, leiden tot conflicten en hoe we door een bepaalde 
ingesteldheid dit kunnen ombuigen tot een serener gedrag.  
De volgende thema’s komen aan bod: 
 Wat zijn de stressreacties?  
 Wat vertellen conflictsituaties over mezelf en over de ander?  
 Wat is offensieve en defensieve agressiviteit?  
 Hoe hiermee omgaan en hoe ontkracht je de conflictsituatie? 
 Hoe herken ik offensieve agressiviteit en hoe ga ik hiermee om? 

Methodiek 
Bij deze vorming wordt een algemeen kader geschetst van interpersoonlijke conflictdynamieken. De inhoud is 
gebaseerd op een neurowetenschappelijke en gedragsmatige benadering. Theorie en praktijkgerichte 
oefeningen wisselen elkaar af.  

Doelgroep  

De vorming richt zich tot iedereen die in een stresserende omgeving werkt en die op zoek is naar grijpklare 
methodieken om effectiever te fungeren in een complexe omgeving. Opgelet, het aantal deelnemers is 
beperkt. 

Lesgever  

Sebastien de Fooz is licentiaat in de Pers- en Communicatiewetenschappen. Hij ging in 
2005 als pelgrim te voet naar Jeruzalem. Verder is hij opgeleid in de neuro-cognitieve en 
gedragsmatige aanpak en in crisismanagement en risicoanalyse. Hij coördineerde het 
Platform Brussel in Dialoog en was consulent integratie in het Agentschap Integratie & 
Inburgering. Nu is hij coach en trainer. 
 
 

Locatie en datum 

Deze vorming vindt plaats op donderdag 7 februari 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain 
- Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 9 u. 
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Praktische inlichtingen 

Inschrijvingen 
Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/ 

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw 
inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers 
ontvangen heeft. 

Deelnameprijs 
Standaard: 150 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

VVKP-leden: 130 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

Betalingswijze 

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en 
dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. 

Annuleringsvoorwaarden 

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale 
deelnameprijs verschuldigd.  

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke 
ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.  

Opmerking 

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de 
deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij 
annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen 
wij u een creditnota bezorgen. 
Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen 
schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de 
lesgever. 

Inlichtingen 
Coördinatie Dienst Vorming: 
 

Ingo Verheye | Stafmedewerker |  09 216 35 77 |  ingo.verheye@fracarita.net 
Vanessa Scheir | Stafmedewerker |  09 216 35 89 |  vanessa.scheir@fracarita.net 
 
Marc Keuleneer | Algemeen directeur  |  marc.keuleneer@fracarita.net    
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 Sensibilisatiesessie  
‘De nieuwe mantelzorger’: andere rol – andere benadering 

Maandag 11 februari 2019 

Situering 
In het kader van de “vermaatschappelijking van de zorg”, zal de samenwerking en de communicatie tussen 
professionele zorgverstrekkers en mantelzorgers alsmaar belangrijker worden. Daarnaast is klantgerichtheid 
in de zorg ook een steeds belangrijker thema. Naast de cliënt wordt ook de mantelzorger meer en meer gezien 
als een “klant” die transparante zorg verlangt en die ook zelf keuzes maakt tussen zorgaanbieders.  

De visie “de cliënt centraal – de mantelzorger functioneel (soms vanzelfsprekend)” wordt vandaag de dag 
herbekeken en de eigen noden, behoeften en verwachtingen van mantelzorgers van zorg-en dienstverlening 
komen centraler te staan. Verder blijkt dat mantelzorgers verschillende (veranderlijke) rollen opnemen die elk 
gepaard gaan met andere noden en behoeften mbt de zorg en vooral mbt de samenwerking en communicatie 
met de professionele zorgverstrekker.  

Inhoud 
Als professioneel, en dus ook als zorginstelling, sta je meer en meer voor de uitdaging om aan de ene kant 
rekening te houden met de zorgbehoevende cliënt/bewoner en langs de andere kant de mantelzorger. Tijdens 
deze sensibilisatiesessie wordt de visie “de cliënt centraal – de mantelzorger functioneel (soms 
vanzelfsprekend)” verruimd en komt het eigen perspectief, de eigen noden, behoeften en verwachtingen van 
mantelzorgers centraler te staan. Daarbij blijkt dat mantelzorgers verschillende (veranderlijke) rollen opnemen. 
Sommigen zullen zich opstellen vanuit de rol van zorgvrager, anderen vanuit de rol van expert, collega of 
coördinator. Elke rol gaat gepaard met andere noden en behoeften met betrekking tot de zorg en vooral met 
betrekking tot de samenwerking en communicatie met de professionele zorgverstrekker. Verder bevinden heel 
wat mantelzorgers zich in de “sandwichgeneratie”: de generatie die letterlijk vast zit tussen de zorg voor een 
oudere en een jongere generatie, en die daarbij ook nog gaat werken. Dit alles probeert men in balans te 
houden met het eigen gezin en de eigen levenskwaliteit. Hoe kan je deze (veeleisende?) mantelzorger actief 
betrekken, om samen goede zorg te verlenen? 
We introduceren de implicaties op gebied van beleid en visie van zorginstellingen op het samenspel tussen 
professionelen en mantelzorgers. We introduceren de implicaties naar de praktijk en hoe je als professionele 
hulpverlener invulling kan geven aan de samenwerking met de mantelzorger.  

Methodiek 

Sensibilisatiesessie: lezing met interactieve reflectiemomenten. 

Doelgroep  

Voor alle geïnteresseerden, beleidsmakers, directie, departementshoofden, diensthoofden, stafmedewerkers, 
medewerkers uit de (thuis)zorgsector die te maken hebben en/of in contact komen met mantelzorgers  

Lesgever  

Dr. Erna Claes is doctor in de psychologie, gespecialiseerd in de gezondheidspsychologie 
en gedragstherapie. Ze is al verschillende jaren werkzaam in de gezondheidszorg. Sinds 2004 
doet ze dit ook als mede-zaakvoerder en expert trainer bij Fenrir Consult. Dit initiatief is 
gebaseerd op recente ontwikkelingen in het domein van de mantelzorg en wetenschappelijk 
onderzoek in dit kader alsook op mijn eigen praktijkervaring als hulpverlener in de zorgsector, 
infosessies en workshops als expert trainer voor mantelzorgers en professionelen in de 
(thuis)zorg.  
 

Locatie en datum 

Deze vorming vindt plaats op maandag 11 februari 2019, van 14 u. tot 16 u., in Vormingscentrum Guislain - 
Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 13.30 u. 
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Praktische inlichtingen 

Inschrijvingen 
Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/ 

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw 
inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers 
ontvangen heeft. 

Deelnameprijs 
Standaard: 75 euro per persoon (koffie en infomap inbegrepen) 

VVKP-leden: 65 euro per persoon (koffie en infomap inbegrepen) 

Betalingswijze 

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en 
dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. 

Annuleringsvoorwaarden 

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale 
deelnameprijs verschuldigd.  

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke 
ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.  

Opmerking 

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de 
deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij 
annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen 
wij u een creditnota bezorgen. 
Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen 
schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de 
lesgever. 

Inlichtingen 
Coördinatie Dienst Vorming: 
 

Ingo Verheye | Stafmedewerker |  09 216 35 77 |  ingo.verheye@fracarita.net 
Vanessa Scheir | Stafmedewerker |  09 216 35 89 |  vanessa.scheir@fracarita.net 
 
Marc Keuleneer | Algemeen directeur  |  marc.keuleneer@fracarita.net    
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Omgaan met kritiek van de familie 
Dinsdag 12 februari 2019 

          i.s.m. 

Situering 

We merken overal in de maatschappij dat mensen mondiger worden en dat kritiek soms ongenuanceerd wordt 
uitgesproken. Ook in de zorgverlening levert dit de nodige uitdagingen op.  

Inhoud 

Professionals in de zorg vinden het niet altijd gemakkelijk om gepast te reageren op opmerkingen, kritiek en 
klachten van familieleden. Als ze geconfronteerd worden met kritiek die volgens hen terecht is, dan kunnen 
hulpverleners deze meestal goed hanteren. Anders is het als er kritiek wordt geuit die in de ogen van de 
professional onterecht is of als de kritiek voortkomt uit een visie op zorg of begeleiding die haaks staat op die 
van de instelling. Ook de wijze waarop de kritiek geuit wordt, speelt een grote rol. Soms komt het tot 
confrontaties die de hulpverlener erg aangrijpen en die veel energie kosten. De vraag die hulpverleners dan 
ook vaak stellen is: hoe kunnen we anders met deze kritiek omgaan? 

Methodiek 
Tijdens deze dag staan we stil bij eenvoudige strategieën die hulpverleners in staat stellen om de contacten 
met de familieleden soepeler te laten verlopen. De theoretische inzichten worden aan de hand van 
praktijkvoorbeelden verduidelijkt.  

Doelgroep  

Voor alle geïnteresseerden. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt. 

Lesgever  

Lindi Fourie is vormingswerker voor Zorg-Saam vzw (www.zorgsaam.be of 
zorgsaam@zorgsaam.be).  

 

 

Locatie en datum 
Deze vorming vindt plaats op dinsdag 12 februari 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain 
- Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 9 u. 
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Praktische inlichtingen 

Inschrijvingen 
Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/ 

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw 
inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers 
ontvangen heeft. 

Deelnameprijs 
Standaard: 150 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

VVKP-leden: 130 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

Betalingswijze 

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en 
dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. 

Annuleringsvoorwaarden 

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale 
deelnameprijs verschuldigd.  

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke 
ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.  

Opmerking 

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de 
deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij 
annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen 
wij u een creditnota bezorgen. 
Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen 
schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de 
lesgever. 

Inlichtingen 
Coördinatie Dienst Vorming: 
 

Ingo Verheye | Stafmedewerker |  09 216 35 77 |  ingo.verheye@fracarita.net 
Vanessa Scheir | Stafmedewerker |  09 216 35 89 |  vanessa.scheir@fracarita.net 
 
Marc Keuleneer | Algemeen directeur  |  marc.keuleneer@fracarita.net    
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Sociaal-emotionele ontwikkeling  
en de impact op klas- en/of leefgroep  

Woensdag 13 februari 2019 

Situering 
Zowel in klassen als in leefgroepen worden bij kinderen met een handicap (of ook zonder handicap) meer en 
meer sociaal-emotionele problemen ervaren. Deze vragen, naast de specifieke deskundigheid van de 
leerkracht en/of opvoeder, bijkomende vaardigheden van de basismedewerkers. Zowel inzicht krijgen in welke 
problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling verbonden kunnen zijn met gedrag dat opgemerkt wordt in 
klas- of leefgroep, alsook het aanleren van specifieke vaardigheden om hiermee om te gaan, blijken dan vaak 
nodig.  

Inhoud 

Vanuit kennis van de normale sociaal-emotionele ontwikkeling wordt aangegeven op welke wijze een 
verstoring van de ontwikkeling tot gedrags- en emotionele problemen kan leiden. Daarbij wordt getracht vanuit 
het model van sociaal-emotionele ontwikkeling van Anton Došen handvatten aan te reiken voor een succesvolle 
benadering. 

In deze vorming komen volgende zaken aan bod: 
 Belangrijke elementen uit de normale sociaal-emotionele ontwikkeling 
 Specifieke elementen betreffende verstoringen in de sociaal-emotionele ontwikkeling 
 Concrete vertaling van deze stoornissen naar klasgedrag of gedrag in de leefgroep 
 Elementen van belang bij de aanpak 
 Mogelijke concretisering van aanpak  

Methodiek 

Bovenstaande aspecten zullen aan bod komen in een workshop. In het eerste deel wordt de theoretische 
achtergrond geschetst. In het tweede deel wordt in kleine groepjes gezocht naar mogelijke concretisering van 
aanpak aan de hand van gevalsstudies. Bedoeling is binnen de beperkte tijd zoveel mogelijk inspirerende 
ideeën op te doen om mee aan de slag te gaan in de eigen praktijk. 

Doelgroep  

Leerkrachten en opvoeders bij kinderen en jongeren met een (rand)normale begaafdheid of licht mentale 
handicap. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt. 

Lesgever  

Sven Volckerijck werkt als orthopedagoog in OC Sint-Jozef te Gent bij de 
doelgroep kinderen en jongeren met autismespectrumstoornissen. Vanuit zijn 
ervaring in de gehandicaptenzorg, de bijzondere jeugdzorg en het buitengewoon 
onderwijs is hij vertrouwd met het begeleiden van kinderen die naast 
leerproblemen, een mentale handicap, een motorisch (meervoudige) handicap 
of problematische opvoedingssituaties, bijkomende sociaal-emotionele 
problemen (zoals meer in het bijzonder hechtingsstoornissen) vertoonden. Hij is 
klinisch - en ontwikkelingspsycholoog van opleiding. 

Locatie en datum 

Deze vorming vindt plaats op woensdag 13 februari 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u. in Vormingscentrum Guislain 
- Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 9 u. 
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Praktische inlichtingen 

Inschrijvingen 
Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/ 

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw 
inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers 
ontvangen heeft. 

Deelnameprijs 
Standaard: 150 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

VVKP-leden: 130 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

Betalingswijze 

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en 
dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. 

Annuleringsvoorwaarden 

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale 
deelnameprijs verschuldigd.  

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke 
ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.  

Opmerking 

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de 
deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij 
annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen 
wij u een creditnota bezorgen. 
Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen 
schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de 
lesgever. 

Inlichtingen 
Coördinatie Dienst Vorming: 
 

Ingo Verheye | Stafmedewerker |  09 216 35 77 |  ingo.verheye@fracarita.net 
Vanessa Scheir | Stafmedewerker |  09 216 35 89 |  vanessa.scheir@fracarita.net 
 
Marc Keuleneer | Algemeen directeur  |  marc.keuleneer@fracarita.net    
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Psychologie van de ontmoeting 
Over psychologie en levensbeschouwing bij het werken in  

GGZ, ouderenzorg en welzijnswerk 
Woensdagen 13 en 27 februari 2019 

Situering 
De integrale of holistische benadering is in de (geestelijke) gezondheidszorg algemeen geworden. In deze 
vorming staan we stil bij de uitgangspunten en de visie van verschillende therapeutische benaderingen. We 
bekijken hun visie op waarden en zingeving en religie. Maar vooral ontwikkelen we een praktijkgericht kader 
waarbij de inzichten worden toegepast. 

De ervaring en de werkcontext van de deelnemers zijn het uitgangspunt. De handvatten komen uit 
verschillende therapiemodellen. We passen deze toe  op de therapeutische ontmoeting. 

Als afsluiting staan we ook stil bij onze eigen waarden en zingeving. 

Inhoud 
Dag één:  
 Module één: Geheel de mens: Wat is de kracht van een integrale en/of holistische benadering van de 

mens in de (geestelijke) zorg? 
 Module twee: Naar een zinvolle zorg: In hoeverre kan levensbeschouwing ten dienste staan in zorg 

en begeleiding? 

Dag twee: 
 Module drie: Waarden en therapie: Wat zijn het mensbeeld en de waarden in verschillende 

benaderingen in de therapie? 
 Module 4: Een integrale benadering in de praktijk: Concrete handvatten in het werken met 

zingeving en waarden in de begeleiding. 

Methodiek 

We werken met de concrete situaties en vragen van de deelnemers. Er is een afwisseling van situatieanalyse, 
groepsinteractie, individuele en sub-groepsopdrachten. Korte en inzichtelijke inbreng vult de ervaring aan om 
zo tot een inhoudelijke samenvatting te komen. Er is ook ruimte voor eenvoudige (meditatieve en 
ervaringsgerichte) oefeningen. 

Doelgroep  

Alle medewerkers uit de (geestelijke) gezondheidszorg, welzijnswerk, therapeutische centra,… De sessie is 
niet uitsluitend gericht op psychotherapeuten. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt. 

Lesgever  
Paul Fivez is master psychologie en freelance psychotherapeut – coach en trainer. Hij 
volgde ook een meerjarige opleiding in de pastorale psychologie en psychotherapie bij 
Prof. Y. Saint Arnaud (Université Saint Paul Ottawa). Verder is hij 30 jaar actief in vorming, 
opleiding en coaching in organisaties in de non-profitsector, onder meer als freelance 
educatief medewerker van Vormingscentrum Guislain. 

 

Locatie en datum 
Deze vorming vindt plaats op woensdagen 13 en 27 februari 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in 
Vormingscentrum Guislain - Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 9 u. 

  
 
  

Inhoudsopgave Vormingscentrum Guislain vzw (Gent): vormingsaanbod voorjaar 2019 23 



 

Praktische inlichtingen 

Inschrijvingen 
Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/ 

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw 
inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers 
ontvangen heeft. 

Deelnameprijs 
Standaard: 300 euro per persoon (koffie, maaltijden en infomap inbegrepen) 

VVKP-leden: 260 euro per persoon (koffie, maaltijden en infomap inbegrepen) 

Betalingswijze 

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en 
dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. 

Annuleringsvoorwaarden 

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale 
deelnameprijs verschuldigd.  

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke 
ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.  

Opmerking 

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de 
deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij 
annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen 
wij u een creditnota bezorgen. 
Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen 
schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de 
lesgever. 

Inlichtingen 
Coördinatie Dienst Vorming: 
 

Ingo Verheye | Stafmedewerker |  09 216 35 77 |  ingo.verheye@fracarita.net 
Vanessa Scheir | Stafmedewerker |  09 216 35 89 |  vanessa.scheir@fracarita.net 
 
Marc Keuleneer | Algemeen directeur  |  marc.keuleneer@fracarita.net    
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Omgaan met het levenseinde 
 Donderdag 14 februari 2019  

Situering 
Het einde van het menselijk leven is in de dagdagelijkse praktijk wel het meest problematische en daarom 
waarschijnlijk het meest verzwegen onderwerp uit het menselijk bestaan. In de zorg daarentegen, is de dood 
of het ‘levenseinde’, naast ziekte, fysiek en psychisch lijden, een veelvuldig terugkerend thema. Het denken 
over het omgaan met het levenseinde heeft de afgelopen decennia een sterke evolutie doorgemaakt en 
ontwikkelt zich nog verder in een richting die de één als een vooruitgang kwalificeert, de ander grote zorgen 
baart. Hoe kunnen we vanuit christelijk perspectief hier tegenaan kijken en praktisch mee omgaan, in 
conformiteit met zowel waarlijk professionele zorgverlening als de katholieke identiteit van zorginstellingen.  

Inhoud 

De vormingsbijeenkomst omvat drie elementen: 
 Onze eigen ervaringen met levenseinde-vragen, professioneel, maatschappelijk, privé. 
 Wat verstaan we precies onder de termen die we in de zorg rond het levenseinde hanteren? 
 Hoe kunnen we ons kunnen engageren binnen het kader van een zorgplan, de Belgische wetgeving en 

binnen het religieus en ethisch kader van een katholieke zorginstelling?  

Methodiek 

De vorming wordt aangeboden: 
 door een interactieve manier van doceren 
 vertrekkend vanuit de beleving van de cursist 
 met behulp van PowerPointpresentatie 
 met zoveel mogelijk concrete voorbeelden 

Doelgroep  
Alle zorgprofessionals (artsen, verpleegkundigen, verzorgend personeel, niet-medische zorgprofessionals, …). 
Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt. 

Lesgever  

Vincent Kemme studeerde biologie in Utrecht, theologie en bio-ethiek in Brussel en werkte 
in het Nederlandse en Vlaamse hoger middelbaar onderwijs, alsook aan de Europese Scholen 
te Brussel. Hij is voorzitter van de vereniging Biofides, die zowel de relatie tussen (bio-) 
wetenschap en geloof, als de bio-ethiek als haar studieterrein beschouwt. Hij geeft daarover 
lezingen, geeft advies en biedt vorming op specifieke terreinen, waaronder vraagstukken rond 
het levenseinde.   
 

Locatie en datum 

Deze vorming vindt plaats op donderdag 14 februari 2019, van 13.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum 
Guislain - Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 13 u. 
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Praktische inlichtingen 

Inschrijvingen 

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/ 
Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw 
inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers 
ontvangen heeft. 

Deelnameprijs 

Standaard: 75 euro per persoon (koffie en infomap inbegrepen) 

VVKP-leden: 65 euro per persoon (koffie en infomap inbegrepen) 

Betalingswijze 
Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en 
dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. 

Annuleringsvoorwaarden 
Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale 
deelnameprijs verschuldigd.  
De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke 
ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.  

Opmerking 
Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de 
deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij 
annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen 
wij u een creditnota bezorgen. 
Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen 
schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de 
lesgever. 

Inlichtingen 

Coördinatie Dienst Vorming: 
 

Ingo Verheye | Stafmedewerker |  09 216 35 77 |  ingo.verheye@fracarita.net 
Vanessa Scheir | Stafmedewerker |  09 216 35 89 |  vanessa.scheir@fracarita.net 
 
Marc Keuleneer | Algemeen directeur  |  marc.keuleneer@fracarita.net    
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Introductie krachtgerichte gesprekken 
Dinsdag 19 februari 2019 

Situering 
‘Krachtgerichte gesprekken’ verwijst naar een gespreksmodel dat cliënten sterk ‘empowert’. Het is gebaseerd 
op de oplossingsgerichte en narratieve gespreksmodellen. Het model 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? Je hebt concrete 
gespreksleidraden en gespreksvaardigheden nodig. 

Inhoud 

Tijdens deze introductiedag worden een aantal concrete gespreksingrediënten uit de doeken gedaan die de 
hoeksteen vormen van het krachtgerichte gespreksmodel, zoals: 
 Een krachtgerichte kennismaking met de cliënt 
 Op een veilige manier praten over problemen 
 Problemen vertalen naar doelen en vooruitgang 
 Het oppikken van niet-problematische aspecten van het leven van de cliënt 
 Vragen stellen die kwaliteiten, vaardigheden, levenskennis, waarden in reliëf brengen 
 Bevestigen van kwaliteiten, vaardigheden, levenskennis, waarden 

Methodiek 
In zijn typische stijl legt de spreker de dingen met handen en voeten uit en linkt hij deze met voorbeelden uit 
zijn klinische praktijk.  

Doelgroep  
De introductiedag staat open voor elke hulpverlener die mensen in de cliëntpositie begeleidt en krachtgerichte 
gespreksvaardigheden (verder) wil ontwikkelen (psychiater, psycholoog, opvoeder, psychiatrisch 
verpleegkundige, maatschappelijk werker,…). De introductiedag kan een vertrekpunt zijn om verdere 
workshops en modules te volgen in krachtgerichte gespreksvaardigheden. 

Lesgever  

Johan Van de Putte is psycholoog en gepassioneerd psychotherapeut. Johan 
heeft opleiding gevolgd in verschillende psychotherapeutische benaderingen 
(cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, hypnotherapie, 
systeemtherapie, mindfulness, EMDR, narratieve  therapie). Op dit moment legt 
hij zich toe op de Integrale Rehabilitatiebenadering (SRH). Hij heeft een 
loopbaan in de psychiatrie achter de rug, waar hij gewerkt heeft met mensen 
die met allerlei moeilijkheden worstelden. De voorbije 10 jaar is hij steeds vaker 
opleiding gaan geven in psychotherapeutische benaderingen: gedragstherapie 

en vooral oplossingsgerichte en narratieve therapie. In dit laatste heeft hij het 'International Post Graduate 
Diploma in Narrative Approaches to Therapy and Community Work' behaald aan het Dulwich Centre in Adelaide 
(Australië). 

Locatie en datum 

Deze vorming vindt plaats op dinsdag 19 februari 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain 
- Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 9 u. 
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Praktische inlichtingen 

Inschrijvingen 
Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/ 

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw 
inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers 
ontvangen heeft. 

Deelnameprijs 
Standaard: 150 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

VVKP-leden: 130 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

Betalingswijze 

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en 
dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. 

Annuleringsvoorwaarden 

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale 
deelnameprijs verschuldigd.  

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke 
ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.  

Opmerking 

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de 
deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij 
annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen 
wij u een creditnota bezorgen. 
Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen 
schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de 
lesgever. 

Inlichtingen 
Coördinatie Dienst Vorming: 
 

Ingo Verheye | Stafmedewerker |  09 216 35 77 |  ingo.verheye@fracarita.net 
Vanessa Scheir | Stafmedewerker |  09 216 35 89 |  vanessa.scheir@fracarita.net 
 
Marc Keuleneer | Algemeen directeur  |  marc.keuleneer@fracarita.net    
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Visiegericht denken, missiegericht werken voor organisaties 
Woensdagen 20 februari en 13 maart 2019 

Situering 
Een onstuitbare visie is het geheim dat betekenisvolle organisaties onderscheidt van alle andere organisaties. 
Betekenisvolle organisaties willen hun identiteit waarmaken. Visie is hun drijvende kracht. Visie is hun 
referentiekader. Ze houden al hun handelingen, problemen en keuzes tegen het licht van hun visie. De leiding 
van de organisatie ontdekt en ontwikkelt aan de hand van een specifieke methode de algemene visie. 
Werknemers worden betrokken in het proces om een visie te maken op afdelingsniveau. Dat is een concrete 
vertaling van de algemene visie. Missie is het “hoe” van de visie. Wat ziet men u doen als u de visie uitvoert? 
In vier eenvoudige stappen wordt de visie geconcretiseerd in het dagelijks handelen. Zo ontstaat er een visie 
gedreven organisatie met een enorme kracht, gezamenlijke gedrevenheid, coherent en transparant. Dit leidt 
tot succesvolle trajecten en zeer vaak zelfs tot meer winst. 

Inhoud en methodiek 
 Visie bewustzijn: wat is visie wel en wat niet? Aan de hand van een aantal voorbeelden uit de praktijk 

laten we zien wat visie is en wat het verschil is voor die organisaties in het functioneren zonder en met 
een visie. 

 Visie en brein: wat betekent visie voor uw brein gebruik? Hoe ontwikkelt u een visie? Hoe voert u een visie 
in? Hoe zorgt u voor optimale draagkracht en betrokkenheid? Hoe houdt u dit vast? 

 Missie bewustzijn: wat is missie wel en wat niet? Aan de hand van een aantal voorbeelden uit de praktijk 
laten we zien hoe de missie logisch voortkomt uit de visie. Wat levert het u op? 

 Missie en brein: wat betekent missie voor uw brein gebruik? Hoe ontwikkelt u effectieve en efficiënte 
regels, afspraken, routines en gewoontes? Wat betekent dit voor de functieprofielen en hoe passen we 
die aan? 

Aan het eind van de tweede dag weet u hoe u aan de slag kunt met visie en missie in uw organisatie. 

Doelgroep  
Alle geïnteresseerden. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt. 

Lesgevers  
Erik van Landewijk en Anjo Dimmers hebben een jarenlange ervaring in het 
ontwikkelen en geven van trainingen op het gebied van "Brein en Visie" aan CEO's en hun 
organisaties. Zij werken vanuit neuroscience. Van Landewijk TCC is in 2008 opgericht en 
heeft als visie mensen en organisaties tot volledige bloei te brengen. 

Het is een door het CRKBO erkend opleidingsinstituut.  
 
 

Locatie en data 

Deze vorming vindt plaats op woensdagen 20 februari en 13 maart 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in 
Vormingscentrum Guislain - Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 9 u. 
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Praktische inlichtingen 

Inschrijvingen 
Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/ 

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw 
inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers 
ontvangen heeft. 

Deelnameprijs 
Standaard: 322,90 euro per persoon (koffie, maaltijd, infomap én boek inbegrepen)  

VVKP-leden: 282,90 euro per persoon (koffie, maaltijd, infomap én boek inbegrepen)  

Betalingswijze 

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en 
dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. 

Annuleringsvoorwaarden 

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale 
deelnameprijs verschuldigd.  

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke 
ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.  

Opmerking 

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de 
deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij 
annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen 
wij u een creditnota bezorgen. 
Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen 
schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de 
lesgever. 

Inlichtingen 
Coördinatie Dienst Vorming: 
 

Ingo Verheye | Stafmedewerker |  09 216 35 77 |  ingo.verheye@fracarita.net 
Vanessa Scheir | Stafmedewerker |  09 216 35 89 |  vanessa.scheir@fracarita.net 
 
Marc Keuleneer | Algemeen directeur  |  marc.keuleneer@fracarita.net    
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Ervaringen en noden van een suïcidaal kind. Hoe ouders betrekken 
en ondersteunen in het zorgtraject van een suïcidaal kind?  

Donderdag 21 februari 2019 
i.s.m. 

Situering 

De zorg voor een suïcidaal kind betekent vaak een uitputtingsslag voor ouders met negatieve impact op zowat 
alle levensdomeinen. Ouders kunnen een beschermende rol spelen, maar ze weten vaak niet hoe ze deze 
problematiek kunnen herkennen en hoe ze er best mee omgaan. Ze hebben veel vragen over de zorg van hun 
kind, over het zorgtraject van hun kind maar ook hoe ze hierbij ook zorg kunnen hebben voor zichzelf en voor 
de andere familieleden. Hoe kunnen hulpverleners de ouders betrekken als bondgenoten in het helingsproces 
van het kind zonder de vertrouwensband tussen hulpverlener en kind te ondermijnen? Wat zijn eigenlijk de 
noden en verwachtingen van ouders die te maken krijgen met een suïcidaal kind? Hoe kunnen hulpverleners 
actiever omgaan met de vragen en verwachtingen van ouders? 

Inhoud 
De workshop hanteert als leidraad de online tool ‘Help! Mijn kind denkt aan Zelfmoord’, die we ontwikkelden 
voor ouders, en die ingebed zit in de website van Zelfmoord1813.be. 
Aspecten die aan bod komen, zijn: bewustwording van de impact op ouders, noden van ouders, hoe ouders 
betrekken in de zorg van het suïcidaal kind. 

Deze tool is gebaseerd op kwalitatief onderzoek dat ons een beter zicht geeft op de waargenomen rollen, 
uitdagingen, processen en noden van ouders van een suïcidaal kind binnen de context van het gezin. Daarvoor 
gingen we in gesprek met ouders zelf. Ook hierover krijg je informatie. 

Methodiek 

Bespreking van noden en ervaringen van ouders aan de hand van getuigenissen van ouders, discussie over 
hoe ouders te betrekken in het zorgtraject van het kind; voorstelling van de onderzoeksresultaten aan de hand 
van een PowerPointpresentatie en uitgebreide introductie tot de online tool, met veel aandacht voor cases en 
ruimte voor vragen. 

Doelgroep  

Voor medewerkers uit de geestelijke gezondheidszorg en de opvoedingsondersteuning. Opgelet, het aantal 
deelnemers is beperkt. 

Lesgever  

Alexandre Reynders is doctor in de biomedische wetenschappen en master in de sociologie. Zijn doctoraat 
onderzocht suïcide in Vlaanderen en Nederland. In de opleiding Gezinswetenschappen van de hogeschool 
Odisee is hij docent Sociologie in het jongvolwassenentraject. Voor het kenniscentrum Hoger Instituut voor 
Gezinswetenschappen werkt hij mee aan verschillende projecten en deed hij het onderzoek 
'Opvoedingsondersteuning aan ouders met suïcidale jongeren', in het kader waarvan hij deze tool ontwikkelde. 

Locatie en datum 

Deze vorming vindt plaats op donderdag 21 februari 2019, van 9.30 u. tot 12.30 u., in Vormingscentrum 
Guislain - Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 9 u. 
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Praktische inlichtingen 

Inschrijvingen 
Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/ 

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw 
inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers 
ontvangen heeft. 

Deelnameprijs 
Standaard: 45 euro per persoon (koffie en infomap inbegrepen) 

Studenten: 20 euro per persoon (koffie en infomap inbegrepen)  
          Naam universiteit/hogeschool + departement + studentennummer vermelden bij inschrijving aub! 

Betalingswijze 

Betaling enkel via overschrijving. 
Nadat wij uw online inschrijving persoonlijk bevestigd hebben via mail, dient u het deelnamebedrag te storten 
op volgend rekeningnummer: 
 BE60 4453 5536 0170 (KREDBEBB) 
 Van Vormingscentrum Guislain vzw 
 met als gestructureerde mededeling +++ 070/3705/53523+++ 

Factuur is enkel mogelijk op aanvraag via mail aan vc.inschrijvingen@fracarita.net 

Annuleringsvoorwaarden 
Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale 
deelnameprijs verschuldigd.  
De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke 
ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.  

Opmerking 
Indien de vorming alsnog wordt geannuleerd na ontvangst van uw betaling, zal de deelnameprijs worden 
terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd.  
Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen 
schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de 
lesgever. 

Inlichtingen 

Coördinatie Dienst Vorming: 
 

Ingo Verheye | Stafmedewerker |  09 216 35 77 |  ingo.verheye@fracarita.net 
Vanessa Scheir | Stafmedewerker |  09 216 35 89 |  vanessa.scheir@fracarita.net 
 
Marc Keuleneer | Algemeen directeur  |  marc.keuleneer@fracarita.net    
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Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag in de zorg voor ouderen 
Donderdag 21 februari 2019 

i.s.m. 

Situering 

Moeilijk hanteerbaar gedrag is een verzamelnaam voor verschillende vormen van gedrag waarmee je in de 
zorg voor ouderen te maken kan krijgen. Dit gedrag levert stress op bij de oudere, de omgeving en de 
zorgverleners. Daarom is het belangrijk om dit gedrag zo goed mogelijk trachten te begrijpen. 

Inhoud 
De oorzaken van moeilijk hanteerbaar gedrag verschillen van persoon tot persoon. Elke mens reageert op zijn 
eigen manier op situaties die hij niet prettig vindt. Wanneer je ervaart dat er onterecht iets met je gebeurt, 
kan dit leiden tot sterke emoties, gevolgd door bepaald gedrag. Bijvoorbeeld agressie, terugtrekken in jezelf 
of juist claimend gedrag. Verzet wordt geuit met woorden of door lichaamstaal. Pas als je als zorgverlener 
weet en begrijpt waar dit verzet of moeilijk hanteerbaar gedrag vandaan komen, is het vaker mogelijk om 
creatieve oplossingen te vinden om er op te reageren. 

Methodiek 
Tijdens deze vorming staan we stil bij de volgende vragen: 
 Wat is de bedoeling van dit gedrag? 
 Hoe ontstaat het moeilijk hanteerbaar gedrag? 
 Welke factoren kunnen probleemgedrag extra belastend maken? 
 Hoe kunnen we ermee omgaan? 

Doelgroep  

Deze vorming richt zich naar iedereen die zorg biedt aan ouderen. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt. 

Lesgever  
Lindi Fourie is vormingswerker voor Zorg-Saam vzw (www.zorgsaam.be of 
zorgsaam@zorgsaam.be).  

 

 

Locatie en datum 
Deze vorming vindt plaats op donderdag 21 februari 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum 
Guislain - Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 9 u. 
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Praktische inlichtingen 

Inschrijvingen 
Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/ 

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw 
inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers 
ontvangen heeft. 

Deelnameprijs 
Standaard: 150 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

VVKP-leden: 130 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

Betalingswijze 

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en 
dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. 

Annuleringsvoorwaarden 

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale 
deelnameprijs verschuldigd.  

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke 
ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.  

Opmerking 

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de 
deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij 
annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen 
wij u een creditnota bezorgen. 
Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen 
schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de 
lesgever. 

Inlichtingen 
Coördinatie Dienst Vorming: 
 

Ingo Verheye | Stafmedewerker |  09 216 35 77 |  ingo.verheye@fracarita.net 
Vanessa Scheir | Stafmedewerker |  09 216 35 89 |  vanessa.scheir@fracarita.net 
 
Marc Keuleneer | Algemeen directeur  |  marc.keuleneer@fracarita.net    
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Inleiding in de psychopathologie 
Maandag 25 februari 2019 

Situering 
Iedereen wordt al eens geconfronteerd met onbegrijpelijk gedrag van psychiatrische patiënten. Vaak zijn zij 
die geen psychiatrische opleiding genoten hebben, hier het meest getuige van of komen zij op een heel andere 
manier met hen in contact. Zonder de achtergrond van de patiënten te kennen, is het niet altijd gemakkelijk 
op een goede manier met hen in communicatie te treden. Onzekerheid, medelijden, maar ook angst en 
onbegrip staan dit soms in de weg.  
Deze vorming wil een deel van die barrières mee helpen wegnemen door enerzijds een stuk algemene theorie 
mee te geven, maar anderzijds ook voldoende tijd vrij te maken voor praktische voorbeelden die het omgaan 
met psychiatrische patiënten in het dagelijkse leven moeten vereenvoudigen. 

Inhoud 

Vaak voorkomende psychopathologieën worden door middel van voorbeelden weergegeven. De aandacht zal 
voornamelijk gericht worden op angst- en stemmingsproblemen, persoonlijkheidsproblematiek en 
psychotische stoornissen.  
In tweede instantie wordt de achterliggende theorie getoetst aan de concrete praktijk. Uiteindelijk komen we 
tot een aantal tips en begeleidingsvaardigheden. 

Methodiek 
Afwisselende (interactieve) ex cathedra-presentatie met tijd en ruimte voor praktijkvoorbeelden uit het 
werkveld van de deelnemers.  

Doelgroep  

Niet-psychiatrisch geschoolde (basis)medewerkers uit (geestelijke) gezondheids- en thuiszorg. Opgelet, het 
aantal deelnemers is beperkt. 

Lesgever  

Roos Crabbe startte ongeveer 15 jaar terug haar carrière als klinisch psychologe in het 
onderwijs, om vrij snel over te stappen naar haar eerste liefde: de wereld van de 
psychiatrische hulpverlening. Op dit moment combineert ze het beste van de twee werelden: 
zowel klinisch werk alsook vorming geven aan volwassenen zorgen nu voor professionele 
voldoening.  
 

Locatie en datum 

Deze vorming vindt plaats op maandag 25 februari 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain 
- Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 9 u. 
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Praktische inlichtingen 

Inschrijvingen 
Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/ 

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw 
inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers 
ontvangen heeft. 

Deelnameprijs 
Standaard: 150 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

VVKP-leden: 130 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

Betalingswijze 

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en 
dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. 

Annuleringsvoorwaarden 

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale 
deelnameprijs verschuldigd.  

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke 
ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.  

Opmerking 

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de 
deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij 
annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen 
wij u een creditnota bezorgen. 
Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen 
schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de 
lesgever. 

Inlichtingen 
Coördinatie Dienst Vorming: 
 

Ingo Verheye | Stafmedewerker |  09 216 35 77 |  ingo.verheye@fracarita.net 
Vanessa Scheir | Stafmedewerker |  09 216 35 89 |  vanessa.scheir@fracarita.net 
 
Marc Keuleneer | Algemeen directeur  |  marc.keuleneer@fracarita.net    
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De invloed van nieuwe media op seksualiteitsbeleving  
bij jongeren 

Dinsdag 26 februari 2019 

Situering  
Tegenwoordig zijn nieuwe media niet meer weg te denken uit ons leven. Niet alleen volwassenen, maar ook 
jongeren maken hier veelvuldig gebruik van. Via deze weg worden allerlei behoeften op een snelle manier 
bevredigd, denk hier maar aan de behoefte van contact, objecten kopen, afspreken met elkaar enz. Vaak 
vergeten we echter dat de basale menselijke behoefte aan en nieuwsgierigheid naar het seksuele ook via de 
nieuwe media snel tot ons gebracht kan worden. Alles, dus ook seks (o.a. in erotische en pornografische 
versies), is slechts twee muisklikken van ons verwijderd. Maar, heeft dit eigenlijk wel schadelijke gevolgen op 
de beeldvorming en beleving van de seksuele ontwikkeling van de gebruiker? Moeten we ons wel zorgen 
maken? Hoe gaan we hier best mee om als volwassenen en in het contact met jongeren? 

Inhoud  

We stellen ons de vraag welke invloed deze nieuwe media op de seksuele (en relationele) ontwikkeling van 
de mens kunnen hebben alsook op welke manier wij hiermee constructief om kunnen gaan in het contact met 
hen. Volgende zaken komen aan bod: seksuele ontwikkelings-dynamiek, cultuurmaatschappelijke reflecties op 
pornoficatie van de samenleving, psycho-therapeutische interventies, rol van opvoeders en ouders in het 
constructief benaderen van seksualiteit via nieuwe media, onderzoeksgegevens met betrekking tot het thema, 
enz. 

Methodiek 

Er wordt gebruik gemaakt van een PowerPointpresentatie met ruimte voor bespreking van casussen en vragen 
van het publiek. 

Doelgroep  

Voor alle geïnteresseerden, medewerkers uit de geestelijke gezondheidszorg, opvoeders, onderwijspersoneel, 
ouders, therapeuten, psychiaters enz.  

Lesgever  
Dr. Koen Baeten is Master in de familiale en seksuologische wetenschappen, Doctor in de 
wijsbegeerte en moraalwetenschappen, seksuoloog, psychoanalyticus en relatietherapeut 
(erkend door BSP en VVS). Daarnaast is hij zelfstandig therapeut en docent aan het Hoger  
Instituut voor Gezinswetenschappen. 
 
 

Locatie en datum 
Deze vorming vindt plaats op dinsdag 26 februari 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain 
- Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43 te 9000 GENT. Het onthaal begint om 9 u. 
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Praktische inlichtingen 

Inschrijvingen 
Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/ 

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw 
inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers 
ontvangen heeft. 

Deelnameprijs 
Standaard: 150 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

VVKP-leden: 130 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

Betalingswijze 

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en 
dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. 

Annuleringsvoorwaarden 

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale 
deelnameprijs verschuldigd.  

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke 
ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.  

Opmerking 

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de 
deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij 
annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen 
wij u een creditnota bezorgen. 
Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen 
schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de 
lesgever. 

Inlichtingen 
Coördinatie Dienst Vorming: 
 

Ingo Verheye | Stafmedewerker |  09 216 35 77 |  ingo.verheye@fracarita.net 
Vanessa Scheir | Stafmedewerker |  09 216 35 89 |  vanessa.scheir@fracarita.net 
 
Marc Keuleneer | Algemeen directeur  |  marc.keuleneer@fracarita.net    
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De pijn van cyberpesten.  
Psychische impact op slachtoffers en andere betrokkenen. 

Donderdag 28 februari 2019 

Situering 
Jongeren en volwassenen maken enthousiast en veelvuldig gebruik van technologische communicatie-
middelen. Dankzij de nieuwe media zijn we haast permanent en op heel diverse wijzen met elkaar verbonden. 
Helaas loopt niet alle communicatie naar wens. Pesten en cyberpesten komen relatief vaak voor en hebben 
niet zelden een kwalijke impact op de persoonlijkheid en de levensloop van wie gepest wordt. Hierdoor 
ontstaan er kwalijke processen van naar binnen en/of naar buiten gericht probleemgedrag. Dankzij recent 
onderzoek komen de risico’s die (cyber)pesterijen teweeg brengen steeds duidelijker in beeld. De tijd van 
minimaliseren of laten gebeuren is nu definitief voorbij.   

Inhoud 
Deze vorming zoomt in op de kwalijke impact van (cyber)pesten op slachtoffers, daders en de nabije omgeving.  
Gelukkig weten we dat niet iedereen even vatbaar is voor die negatieve gevolgen maar dat ze er zijn, valt niet 
langer te ontkennen.   

Waarom (cyber)pesten zo aangrijpend kan zijn en hoe het inwerkt op iemands leven en persoon, wordt niet 
enkel theoretisch uit de doeken gedaan. Ervaringsverhalen expliciteren op sprekende wijze wat inmiddels 
wetenschappelijk in kaart werd gebracht.   

De pijn die cyberpesten teweeg brengt, wordt beter begrepen door wie oog heeft voor de eigenheid van 
daders en slachtoffers en voor wie rekening houdt met de interactionele dynamiek tussen alle betrokkenen.   

Deze training rondt af met preventieve en curatieve aanbevelingen voor al wie omgaat met kinderen of 
jongeren die vatbaar zijn voor of te maken hebben met (cyber)pesten.   

Methodiek 

Wie deze training bijwoont, krijgt inzicht in: 
 de eigenheid van (cyber)pesten  
 het vaak terugkerend profiel van daders en slachtoffers van cyberpesten  
 de kwalijke impact van (cyber)pesten op slachtoffers, daders en omstaanders   
 de preventieve en curatieve rol van al wie opvoedkundig omgaat met kinderen en jongeren. 
De training combineert volgende werkvormen of methodieken: presentatie, zelfreflectie en groepsgesprek, 
casusbespreking aan de hand van video- en literatuurfragmenten.   

Doelgroep  
Al wie beroepshalve omgaat met kinderen en jongeren (preventie en hulpverlening). Opgelet, het aantal 
deelnemers is beperkt. 

Lesgever  

Gie Deboutte is (cyber-)pestdeskundige. Hij was leraar, werkt(e) als onderzoeker aan de 
K.U. Leuven, de Universiteit Antwerpen en de UCLL. Momenteel is hij trainer en 
stafmedewerker bij Tenz vzw, medewerker studentenbeleid bij de UCLL en voorzitter van het 
Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten.   
Hij schreef tal van - voornamelijk praktijkgerichte - artikels en boeken over pesten en 

cyberpesten en ontwierp ook specifieke tools voor scholen van het basis-, secundair en hoger onderwijs.   

Locatie en datum 
Deze vorming vindt plaats op donderdag 28 februari 2019, van 13.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum 
Guislain - Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 13 u. 
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Praktische inlichtingen 

Inschrijvingen 
Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/ 

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw 
inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers 
ontvangen heeft. 

Deelnameprijs 
Standaard: 75 euro per persoon (koffie en infomap inbegrepen) 

VVKP-leden: 65 euro per persoon (koffie en infomap inbegrepen) 

Betalingswijze 

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en 
dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. 

Annuleringsvoorwaarden 

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale 
deelnameprijs verschuldigd.  

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke 
ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.  

Opmerking 

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de 
deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij 
annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen 
wij u een creditnota bezorgen. 
Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen 
schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de 
lesgever. 

Inlichtingen 
Coördinatie Dienst Vorming: 
 

Ingo Verheye | Stafmedewerker |  09 216 35 77 |  ingo.verheye@fracarita.net 
Vanessa Scheir | Stafmedewerker |  09 216 35 89 |  vanessa.scheir@fracarita.net 
 
Marc Keuleneer | Algemeen directeur  |  marc.keuleneer@fracarita.net    
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Polyfarmacie: een reëel gevaar in de psychiatrie  
Donderdag 28 februari 2019 

Situering 
Psychofarmaca worden gebruikt bij diverse neuropsychiatrische aandoeningen maar zijn niet altijd zonder 
gevaar. Een goede operationalisatie vereist een degelijke operationele kennis van farmacodynamische 
elementen (met name antwoord op de vraag ‘Wat doet het medicament met/in het lichaam?’) maar ook van 
cruciale farmacokinetische elementen (antwoord op de vraag ‘Wat doet het lichaam met het medicament?’: 
d.w.z. inname, plasmaspiegels, metabolisatie, etc.) vooral met betrekking tot andere medicatie die een patiënt 
werd voorgeschreven. Zeer snel krijgt men immers situaties van polyfarmacie waarbij de complexiteit van de 
interacties minder gaat bijdragen aan de efficiëntie van de behandeling dan wel aan de risico’s van potentieel 
ernstige neveneffecten.  

Inhoud 

De cursist krijgt een kapstok aangeboden die hem/haar wegwijs maakt in de grote richtlijnen van 
farmacodynamiek en farmacokinetiek van de gehanteerde psychofarmaca opdat men inzicht zou krijgen in 
welke effecten en neveneffecten te verwachten kunnen zijn. Hoewel de basisprincipes te bevatten zijn en zeer 
behulpzaam kunnen zijn, wordt ook aangegeven waar de complexiteit van de materie schuilt teneinde 
oversimplificatie te vermijden. De bedoeling is dat de cursist na afloop op een praktische wijze inzicht krijgt in 
de basismechanismen van psychofarmaca teneinde in een team met de arts de kwaliteit van de behandeling 
en de patiëntveiligheid mee te helpen bewaken.  

Methodiek 
Uitgebreide PowerPointpresentatie aangaande de basismechanismen van farmacokinetiek en 
farmacodynamiek. Casuïstiek waar illustratief. Vragen mogen interactief en dynamisch gesteld worden.  

Doelgroep  
Iedereen die vanuit zijn functie of ambulant of residentieel met patiënten in contact komt en door deze ook 
bevraagd kan worden (bv. verpleegkundigen, therapeuten, …). Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt. 

Lesgever   

Dr. Georges Otte is ex-hoofdgeneesheer en voormalig hoofd van het Neurolabo van 
het PC Dr. Guislain te Gent. Hij is gespecialiseerd in neuropsychiatrie en neurofysiologie.  
 

 

 

Locatie en datum 
Deze vorming vindt plaats op donderdag 28 februari 2019, van 13.30 u. tot 16.30 u. in Vormingscentrum 
Guislain - Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 13 u. 
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Praktische inlichtingen 

Inschrijvingen 
Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/ 

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw 
inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers 
ontvangen heeft. 

Deelnameprijs 
Standaard: 75 euro per persoon (koffie en infomap inbegrepen) 

VVKP-leden: 65 euro per persoon (koffie en infomap inbegrepen) 

Betalingswijze 

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en 
dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. 

Annuleringsvoorwaarden 

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale 
deelnameprijs verschuldigd.  

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke 
ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.  

Opmerking 

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de 
deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij 
annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen 
wij u een creditnota bezorgen. 
Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen 
schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de 
lesgever. 

Inlichtingen 
Coördinatie Dienst Vorming: 
 

Ingo Verheye | Stafmedewerker |  09 216 35 77 |  ingo.verheye@fracarita.net 
Vanessa Scheir | Stafmedewerker |  09 216 35 89 |  vanessa.scheir@fracarita.net 
 
Marc Keuleneer | Algemeen directeur  |  marc.keuleneer@fracarita.net    

Inhoudsopgave Vormingscentrum Guislain vzw (Gent): vormingsaanbod voorjaar 2019 42 

https://agenda.vormingscentrumguislain.be/


 

Omgaan met kinderen en jongeren uit (vecht)scheidingssituaties 
Donderdag 14 maart 2019 

i.s.m. 

Situering 

We richten onze aandacht op de positie van kinderen en jongeren in scheidingstrajecten waarbij het kind vast 
komt te zitten in conflicten tussen de ouders en/of het contact met één van de ouders (dreigt) te verliezen. 
Het welzijn van kinderen en jongeren wordt dan ernstig bedreigd. Deze kinderen hebben recht op onze 
bijzondere steun en aandacht. 

Inhoud  

Enkele thema’s die aan bod zullen komen: 
 
 Wat is de impact van (aanhoudend) conflictueus ouderschap na scheiding op het leven en de ontwikkeling 

van kinderen? 
 Hoe kunnen we kinderen versterken, rekening houdend met hun leeftijd? 
 Wat is de mogelijke impact van contactbreuk tussen ouders en kinderen? 
 We bekijken welke rol de omgeving (familie, leerkrachten, ...) kan opnemen. 
 We bevragen de mogelijke rol van de bezoekruimte. 

Methodiek  
De bijscholing bestaat uit twee delen. Na een theoretische inleiding en kadrering van de problematiek, zal er 
ruim de mogelijkheid zij om in te gaan op de uitdagingen en moeilijkheden die de deelnemers zelf ervaren in 
het werken met gescheiden ouders en kinderen. 

Doelgroep  

Deze bijscholing richt zich tot bemiddelaars, CAW-medewerkers, gezinsbegeleiders, leerkrachten en iedereen 
die zich als professional of vrijwilliger inzet voor een goede ondersteuning van kinderen. Opgelet, het aantal 
deelnemers is beperkt. 

Lesgever  

Claire Wiewauters is master in de gezinspedagogiek, psychotherapeut voor kinderen, 
jongeren en gezinnen. Zij is lector, project- en praktijkbegeleider in de opleiding 
Gezinswetenschappen en onderzoeker bij het Kenniscentrum Gezinswetenschappen van 
Hogeschool Odisee. Zij is mede-auteur van het boek 'Een week mama, een week papa? Wat 
kinderen bij een scheiding écht nodig hebben' (Lannoo, 2014).  
 

Locatie en datum 
Deze vorming vindt plaats op donderdag 14 maart 2019, van 13.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum 
Guislain - Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 13 u. 
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Praktische inlichtingen 

Inschrijvingen 
Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/ 

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw 
inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers 
ontvangen heeft. 

Deelnameprijs 
Standaard: 45 euro per persoon (koffie en infomap inbegrepen) 

Studenten: 20 euro per persoon (koffie en infomap inbegrepen)  
          Naam universiteit/hogeschool + departement + studentennummer vermelden bij inschrijving aub! 

Betalingswijze 

Betaling enkel via overschrijving. 
Nadat wij uw online inschrijving persoonlijk bevestigd hebben via mail, dient u het deelnamebedrag te storten 
op volgend rekeningnummer: 
 BE60 4453 5536 0170 (KREDBEBB) 
 Van Vormingscentrum Guislain vzw 
 met als gestructureerde mededeling +++070/3705/52816+++ 

Factuur is enkel mogelijk op aanvraag via mail aan vc.inschrijvingen@fracarita.net 

Annuleringsvoorwaarden 
Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale 
deelnameprijs verschuldigd.  
De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke 
ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.  

Opmerking 
Indien de vorming alsnog wordt geannuleerd na ontvangst van uw betaling, zal de deelnameprijs worden 
terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd.  
Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen 
schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de 
lesgever. 

Inlichtingen 

Coördinatie Dienst Vorming: 
 

Ingo Verheye | Stafmedewerker |  09 216 35 77 |  ingo.verheye@fracarita.net 
Vanessa Scheir | Stafmedewerker |  09 216 35 89 |  vanessa.scheir@fracarita.net 
 
Marc Keuleneer | Algemeen directeur  |  marc.keuleneer@fracarita.net    
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Geboeid door zorg 
Naar minder vrijheidsbeperkende maatregelen binnen onze zorg 

Vrijdag 15 maart 2019 

Situering 
“Vastbinden doe je al met moeite met huisdieren, laat staan met mensen.” “Gehandicapte jongen al drie jaar 
vastgebonden aan muur – spoeddebat in de Nederlandse tweede kamer  
(de Volkskrant – 18-01-11)”  “Is afzonderen nog therapie of het eindpunt van een behandeling?” 
Bovenstaande quotes en gebeurtenissen maken duidelijk dat vrijheidsbeperkende maatregelen een grote 
impact hebben op alle mensen die met zorg te maken hebben. In de eerste plaats de patiënt/cliënt zelf en de 
begeleiders maar ook beleidsmakers.   

In onze zorg voor zowel kinderen en jongeren als voor volwassenen met bijkomend moeilijk gedrag 
(gedragsstoornissen, psychiatrische stoornissen,…), hanteren we heel wat gradaties van vrijheidsbeperkende 
maatregelen. Maar kunnen we ook zonder? Of is het inherent aan de problematiek, de setting, de 
doelgroep, …? 

Inhoud 

De vorming staat stil bij de verschillende vormen van vrijheidsbeperkende maatregelen die gebruikt worden 
binnen onze zorg. Hoe ontstaat een klimaat waarin vrijheidsbeperking een oplossing biedt aan moeilijk, 
uitdagend gedrag? Maar vooral wat zijn de alternatieven … Verwacht geen ‘kant-en-klare-recepten’ maar een 
samen zoeken en exploreren van onze huidige zorg. Aan de hand van een concreet verbeterproces willen we 
de deelnemers handvatten aanreiken om in de eigen organisatie het item ‘vrijheidsbeperkende maatregelen’ 
in de kijker  te plaatsen.  

Methodiek 

Er wordt een algemeen kader geschetst en aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt interactie gestimuleerd. 

Doelgroep  
De vorming richt zich naar medewerkers uit het VAPH, IJH of de geestelijke gezondheidszorg die in hun werk 
te maken krijgen met vrijheidsbeperkende maatregelen. De vorming staat open voor alle medewerkers (‘van 
basis tot beleid’). Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt. 

Lesgever  
Willem De Muer is werkzaam in Multiversum (fusieziekenhuis Sint-Amedeus Mortsel en Br. 
Alexianen Boechout). Hij  startte er in 2000 als orthopedagoog op zorgeenheid ‘De Knoop’ (een 
observatie- en behandeleenheid voor personen met een verstandelijke beperking en 
bijkomende psychische en/of gedragsproblemen). Sinds anderhalf jaar werkt hij als 
zorgmanager en is in die zin verantwoordelijk voor twee clusters: De Knoop (zie boven) en 
Marquee (adolescentiepsychiatrie voor jongeren tussen de 16 en 25 jaar). 
 

Locatie en datum 
Deze vorming vindt plaats op vrijdag 15 maart 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain - 
Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 9 u. 
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Praktische inlichtingen 

Inschrijvingen 
Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/ 

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw 
inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers 
ontvangen heeft. 

Deelnameprijs 
Standaard: 150 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

VVKP-leden: 130 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

Betalingswijze 

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en 
dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. 

Annuleringsvoorwaarden 

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale 
deelnameprijs verschuldigd.  

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke 
ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.  

Opmerking 

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de 
deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij 
annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen 
wij u een creditnota bezorgen. 
Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen 
schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de 
lesgever. 

Inlichtingen 
Coördinatie Dienst Vorming: 
 

Ingo Verheye | Stafmedewerker |  09 216 35 77 |  ingo.verheye@fracarita.net 
Vanessa Scheir | Stafmedewerker |  09 216 35 89 |  vanessa.scheir@fracarita.net 
 
Marc Keuleneer | Algemeen directeur  |  marc.keuleneer@fracarita.net    

Inhoudsopgave Vormingscentrum Guislain vzw (Gent): vormingsaanbod voorjaar 2019 46 

https://agenda.vormingscentrumguislain.be/


 

Hulpverleningsplicht versus geheimhoudingsplicht: 
de moeilijke verhouding tussen schuldig verzuim en beroepsgeheim 

Maandag 18 maart 2019 

Situering 
Zoals elke burger is een zorgverlener verplicht om hulp te bieden aan een persoon in groot gevaar. Wie kennis 
heeft van het feit dat iemand in een toestand van groot gevaar verkeert, is verplicht om hulp te bieden. Doet 
hij dit niet, dan kan hij strafrechtelijk worden veroordeeld wegens schuldig verzuim.  
De hulpverleningsplicht staat echter op gespannen voet met het beroepsgeheim van de zorgverlener: wanneer 
kan of moet een zorgverlener spreken? Welke informatie kan worden meegedeeld? En met wie kan je 
informatie delen?  

Onvoldoende kennis van de rechtsfiguren ‘beroepsgeheim’ en ‘schuldig verzuim’ zorgt voor heel wat 
ongerustheid bij zorgverleners en werkt vaak verlammend. Door opleiding en vorming kan deze onzekerheid 
of schijnzekerheid worden weggenomen. 

Inhoud 
Tijdens deze vorming wordt het juridisch kader van het beroepsgeheim en het schuldig verzuim toegelicht, en 
worden de grenzen aangegeven waarbinnen een zorgverlener kan of moet handelen. Daarbij worden in de 
eerste plaats de begrippen ‘beroepsgeheim’ en ‘schuldig verzuim’ uitgeklaard en wordt aangegeven aan welke 
spelregels beide rechtsfiguren zijn onderworpen.  

Het recht biedt echter vaak een handelingsruimte waarbinnen je kan handelen. Tijdens deze vorming wordt 
aangetoond welke handelingsruimte het recht toelaat, hoe je kan omgaan met deze ruimte en waarop je moet 
letten bij de concrete beoordeling van een casus. 

Methodiek 

Tijdens deze vorming wordt gebruik gemaakt van een PowerPointpresentatie. Er is ruimte voor interactie en 
deelnemers kunnen concrete voorbeelden en casussen aanreiken waarmee zij in de praktijk worden 
geconfronteerd.  

Doelgroep  
Medewerkers uit zorginstellingen en andere geïnteresseerden. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt. 
(Accreditatie voor advocaten werd aangevraagd via Orde van Vlaamse Balies (OVB) 

Lesgever  

Anne-Sophie Versweyvelt is advocaat en als vrijwillig wetenschappelijk medewerker 
verbonden aan het Instituut voor Sociaal Recht van de KU Leuven. Zij verricht onderzoek 
naar diverse thema’s binnen het jeugd- en welzijnsrecht en is auteur van diverse bijdragen, 
waaronder het boek ‘Beroepsgeheim en hulpverlening’. Zij heeft een bijzondere interesse 
voor het thema beroepsgeheim, waarover zij regelmatig lezingen en opleidingen geeft. 
 

Locatie en datum 

Deze vorming vindt plaats op maandag 18 maart 2019, van 13.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain 
- Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 13 u. 
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Praktische inlichtingen 

Inschrijvingen 
Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/ 

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw 
inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers 
ontvangen heeft. 

Deelnameprijs 
Standaard: 75 euro per persoon (koffie en infomap inbegrepen) 

VVKP-leden: 65 euro per persoon (koffie en infomap inbegrepen) 

Betalingswijze 

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en 
dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. 

Annuleringsvoorwaarden 

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale 
deelnameprijs verschuldigd.  

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke 
ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.  

Opmerking 

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de 
deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij 
annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen 
wij u een creditnota bezorgen. 
Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen 
schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de 
lesgever. 

Inlichtingen 
Coördinatie Dienst Vorming: 
 

Ingo Verheye | Stafmedewerker |  09 216 35 77 |  ingo.verheye@fracarita.net 
Vanessa Scheir | Stafmedewerker |  09 216 35 89 |  vanessa.scheir@fracarita.net 
 
Marc Keuleneer | Algemeen directeur  |  marc.keuleneer@fracarita.net    
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Introductie tot “de draad”: een methodiek om aan de slag te gaan 
met de sociaal-emotionele ontwikkeling bij cliënten met een 

verstandelijke beperking 
Woensdag 20 maart 2019 

Situering 
“De draad” is een door Gerrit Vignero ontwikkelde methodiek die zich sterk richt op hoe je als begeleider aan 
de slag kan met de sociaal-emotionele ontwikkeling bij cliënten met een verstandelijke beperking. Er wordt 
vooral gefocust op wat je als begeleider kan doen om aan te sluiten op de sociaal-emotionele ontwikkeling en 
hoe de sociaal-emotionele groei te bevorderen. Hoewel deze methodiek theoretisch sterk is onderbouwd, is 
het vooral een praktijkgerichte vorming omdat er handvatten worden aangereikt voor de begeleiders in hun 
handelen. 

Inhoud 

In deze introductievorming maak je kennis met de methodiek. Hoewel de theoretische onderbouwing ook aan 
bod komt, is deze vorming toch al sterk gericht op het handelen in de praktijk. De methodiek wordt met 
videofragmenten geïllustreerd. In deze halve dag wordt de opbouw van de methodiek helder gemaakt en 
wordt met veel praktijkvoorbeelden gezocht naar de vertaling in het dagelijks handelen van begeleiders. Er 
wordt een aanzet gegeven tot hoe je in casusbesprekingen de uitgangspunten van de methodiek kan vertalen 
naar een handelingsplan, maar dit gebeurt in deze vorming nog niet uitgebreid. (in de toekomst is het de 
bedoeling een vervolgmodule aan te bieden waarin meer uitgebreid met één of meer casussen aan de slag 
gegaan wordt). 

Methodiek 

 Introductie tot de methodiek aan de hand van de opbouw van het schema, gekoppeld aan de sociaal-
emotionele ontwikkeling 

 Illustraties met videofragmenten en praktijkvoorbeelden van de lesgever en van de deelnemers 
 Aanzet tot uitwerken van een handelingsplan aan de hand van deze methodiek (eerder beknopt) 

Doelgroep  

Begeleiders van cliënten met een licht tot matige verstandelijke beperking of randnormale begaafdheid (zowel 
minder- als meerderjarigen). Voorkennis van sociaal-emotionele ontwikkeling is nuttig maar niet noodzakelijk. 
Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt. 

Lesgever  
Sven Volckerijck werkt als orthopedagoog in OC Sint-Jozef te Gent bij de 
doelgroep kinderen en jongeren met autismespectrumstoornissen. Vanuit zijn 
ervaring in de gehandicaptenzorg, de bijzondere jeugdzorg en het buitengewoon 
onderwijs is hij vertrouwd met het begeleiden van kinderen die naast 
leerproblemen, een mentale handicap, een motorisch (meervoudige) handicap 
of problematische opvoedingssituaties, bijkomende sociaal-emotionele 
problemen (zoals meer in het bijzonder hechtingsstoornissen) vertoonden. Hij is 
klinisch - en ontwikkelingspsycholoog van opleiding. 

Locatie en datum 
Deze vorming vindt plaats op woensdag 20 maart 2019, van 9.30 u. tot 12.30 u., in Vormingscentrum Guislain 
- Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 9 u. 
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Praktische inlichtingen 

Inschrijvingen 
Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/ 

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw 
inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers 
ontvangen heeft. 

Deelnameprijs 
Standaard: 75 euro per persoon (koffie en infomap inbegrepen) 

VVKP-leden: 65 euro per persoon (koffie en infomap inbegrepen) 

Betalingswijze 

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en 
dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. 

Annuleringsvoorwaarden 

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale 
deelnameprijs verschuldigd.  

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke 
ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.  

Opmerking 

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de 
deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij 
annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen 
wij u een creditnota bezorgen. 
Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen 
schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de 
lesgever. 

Inlichtingen 
Coördinatie Dienst Vorming: 
 

Ingo Verheye | Stafmedewerker |  09 216 35 77 |  ingo.verheye@fracarita.net 
Vanessa Scheir | Stafmedewerker |  09 216 35 89 |  vanessa.scheir@fracarita.net 
 
Marc Keuleneer | Algemeen directeur  |  marc.keuleneer@fracarita.net    
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De ‘Tree of life’: een krachtige methodiek in de dialoog met  
mensen en jongeren op de vlucht 

Woensdag 20 maart 2019 
i.s.m. 

Situering 

De methodiek ‘Tree of life’, en bij uitbreiding ‘Forest of Life’, vindt zijn oorsprong in het narratieve 
gedachtengoed en gebruikt de boom als creatieve metafoor voor het leven.  

Inhoud en methodiek 

Via het tekenen van ‘de boom van mijn leven’ worden kinderen en jongeren uitgenodigd om te verhalen over 
vroeger en nu en over de toekomst, over het leven daar, hier en onderweg. Deze methodiek beoogt om de 
focus te verleggen van trauma naar verbinding en veerkracht. 
Voorafgaand aan de methodiek wordt ingegaan op de betekenis van trauma in de ontwikkeling van kinderen 
en jongeren op de vlucht en de verschillende fasen die leiden tot herstel. Na de bijscholing kunnen de 
deelnemers zelf van start met het inzetten van de methodiek in de eigen werksetting, zowel individueel als in 
groepsverband.  

Doelgroep  
Alle geïnteresseerden. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt. 

Lesgever  

Claire Wiewauters is als onderzoeker verbonden aan het Kenniscentrum Hoger Instituut 
voor Gezinswetenschappen en doceert aan de opleiding Gezinswetenschappen van de 
Hogeschool Odisee. Zij is auteur van het boek ‘Een week mama, een week papa? wat 
kinderen bij een scheiding ècht nodig hebben’ (Lannoo 2014). Haar expertise en onderzoek 
situeren zich in de situatie van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties: het inzetten op 
veerkracht en vergroten van actorschap.   

Locatie en datum 

Deze vorming vindt plaats op woensdag 20 maart 2019, van 13.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain 
- Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 13 u. 
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Praktische inlichtingen 

Inschrijvingen 
Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/ 

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw 
inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers 
ontvangen heeft. 

Deelnameprijs 
Standaard: 45 euro per persoon (koffie en infomap inbegrepen) 

Studenten: 20 euro per persoon (koffie en infomap inbegrepen)  
          Naam universiteit/hogeschool + departement + studentennummer vermelden bij inschrijving aub! 

Betalingswijze 

Betaling enkel via overschrijving. 
Nadat wij uw online inschrijving persoonlijk bevestigd hebben via mail, dient u het deelnamebedrag te storten 
op volgend rekeningnummer: 
 BE60 4453 5536 0170 (KREDBEBB) 
 Van Vormingscentrum Guislain vzw 
 met als gestructureerde mededeling +++070/3705/53321+++ 

Factuur is enkel mogelijk op aanvraag via mail aan vc.inschrijvingen@fracarita.net 

Annuleringsvoorwaarden 
Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale 
deelnameprijs verschuldigd.  
De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke 
ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.  

Opmerking 
Indien de vorming alsnog wordt geannuleerd na ontvangst van uw betaling, zal de deelnameprijs worden 
terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd.  
Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen 
schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de 
lesgever. 

Inlichtingen 

Coördinatie Dienst Vorming: 
 

Ingo Verheye | Stafmedewerker |  09 216 35 77 |  ingo.verheye@fracarita.net 
Vanessa Scheir | Stafmedewerker |  09 216 35 89 |  vanessa.scheir@fracarita.net 
 
Marc Keuleneer | Algemeen directeur  |  marc.keuleneer@fracarita.net    
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Differentiaal diagnose in de ouderenzorg:  
dementie, depressie, delirium 

Donderdag 21 maart 2019 

Situering 
Dementie, depressie en delirium zijn drie van de meest voorkomende neuropsychiatrische aandoeningen bij 
ouderen. Tegelijk vormt differentieel diagnose tussen deze aandoeningen vaak een uitdaging voor de clinicus 
omwille van de overlap van symptomen alsook het gebrek aan bruikbare biomarkers met onderscheidende 
waarde in de klinische praktijk.  

Daarenboven kunnen de verschillende ziektebeelden ook simultaan aanwezig zijn bij eenzelfde patiënt. Zo 
komt depressie vaak voor bij dementie én vormen dementie en depressie risicofactoren voor delirium. Er is 
tevens evidentie dat delirium en depressie de kans op het onstaan van dementie verhogen en dat het 
doormaken van een delirium cognitieve achteruitgang bij dementie versneld. 
Deze bevindingen wijzen op het belang om delirium en depressie te herkennen en te onderscheiden van 
dementie waarbij ingezet dient te worden op snelle behandeling en preventie.  

Inhoud 

Deze vorming heeft als doel het belang van differentieel diagnostiek tussen dementie, depressie en delirium 
aan te tonen. Naast een bredere inleiding van de drie klinische entiteiten zal ingegaan worden op volgende 
aspecten: 
 Overzicht van recente inzichten in de verbanden en interacties tussen de drie syndromen. 
 Overzicht van recente ontwikkelingen voor mogelijke (toekomstige) biomarkers die de differentieel 

diagnostiek kunnen ondersteunen in de klinische praktijk. 

Methodiek 

Gebruik van PowerPointpresentatie met voornamelijk theoretische inhoud. Interactie met deelnemers wordt 
gestimuleerd. Casuïstiek kan geïntegreerd worden. 

Doelgroep  

Medisch en paramedisch personeel (huisartsen, geriaters, neurologen, psychiaters, psychologen, 
verpleegkundigen, therapeuten) binnen de ouderenzorg. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt. 

Lesgever  
Dr. François-Laurent De Winter is werkzaam als ouderenpsychiater binnen de dienst ouderenpsychiatrie 
van het UPC KULeuven en lid van de groep ‘neuropsychiatrie’ binnen de onderzoeksgroep psychiatrie van de 
KU Leuven .  
Hij is supervisor van een afdeling gericht op diagnostiek en acute opvang van cognitieve aandoeningen alsook 
van de dienst liaisonpsychiatrie ouderen. Daarnaast verricht hij ambulante consultaties. Zijn klinische en 
wetenschappelijke interesse gaat voornamelijk uit naar de etiologie en pathofysiologie van neuropsychiatrische 
aandoeningen.  

Locatie en datum 
Deze vorming vindt plaats op donderdag 21 maart 2019, van 13.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum 
Guislain - Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 13 u. 
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Praktische inlichtingen 

Inschrijvingen 
Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/ 

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw 
inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers 
ontvangen heeft. 

Deelnameprijs 
Standaard: 75 euro per persoon (koffie en infomap inbegrepen) 

VVKP-leden: 65 euro per persoon (koffie en infomap inbegrepen) 

Betalingswijze 

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en 
dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. 

Annuleringsvoorwaarden 

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale 
deelnameprijs verschuldigd.  

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke 
ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.  

Opmerking 

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de 
deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij 
annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen 
wij u een creditnota bezorgen. 
Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen 
schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de 
lesgever. 

Inlichtingen 
Coördinatie Dienst Vorming: 
 

Ingo Verheye | Stafmedewerker |  09 216 35 77 |  ingo.verheye@fracarita.net 
Vanessa Scheir | Stafmedewerker |  09 216 35 89 |  vanessa.scheir@fracarita.net 
 
Marc Keuleneer | Algemeen directeur  |  marc.keuleneer@fracarita.net    
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Omgaan met perfectionisme en faalangst bij leerlingen 
Vrijdag 22 maart 2019 

Situering 
Herken je dit bij sommige leerlingen? Je leerling is een echte doorzetter, wil liefst alles tot in de puntjes in 
orde hebben, is zelden tevreden met het resultaat, kan zeer kritisch zijn voor zichzelf of anderen, of heeft last 
van faalangst en uitstelgedrag. Dit zijn elementen die we vaak zien bij kinderen of jongeren die 
perfectionistisch zijn. Perfectionisme is een tweesnijdend zwaard: het kan zorgen voor goede prestaties, maar 
het kan het functioneren en het welzijn ook ondermijnen.  
Leerkrachten worden vaak geconfronteerd met faalangstige of perfectionistische leerlingen en stellen zich de 
vraag hoe ze hiermee best kunnen omgaan. Binnen deze vorming geven we een duidelijk kader rond 
perfectionisme en geven we enkele handvatten hoe je als leerkracht kan communiceren met perfectionistische 
of faalangstige kinderen.  

Inhoud 
Binnen deze vorming willen we je als (zorg)leerkracht enkele inzichten en handvatten meegeven: 
 Hoe perfectionisme herkennen bij leerlingen? 
 Hoe hangt dit samen met faalangst? 
 Waar komt perfectionisme vandaan? 
 Hoe kan jij als (zorg)leerkracht omgaan met perfectionisme en faalangst of hoe kan je best communiceren 

zodat je geen (bijkomende) prestatiedruk legt op jongeren? 

Methodiek 

Binnen deze vorming gebruiken we een mix van diverse werkvormen: 
 Gestructureerde en onderbouwende PowerPoint 
 Dialoog en interactie met de deelnemers en persoonlijke reflectie 
 Eigen casusmateriaal en dat van de deelnemers 
 Illustratief en ondersteunend videomateriaal 

Doelgroep  

Medewerkers uit het onderwijs: leerkrachten basisonderwijs en secundair onderwijs, zorg-leerkrachten, 
medewerkers van het CLB. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.  

Lesgever  

Liesbet Boone is klinisch psycholoog en doctor in de psychologie (Universiteit Gent). Ze 
heeft zich zowel therapeutisch als wetenschappelijk gebeten in thema’s als perfectionisme, 
motivatie, en eetstoornissen. Ze geeft lezingen, workshops, en opleidingen en begeleidt 
(jong)volwassenen met perfectionisme en eetstoornissen. Ze is freelance medewerker van 
het Kenniscentrum Eetexpert en Better Minds at Work. Wat haar drijft en intrigeert, is de 
vraag hoe je het beste uit mensen kan halen, hoe je mensen kan motiveren en engageren, 
en omgekeerd wat maakt dat men vast komt te zitten.  
 

Locatie en datum 

Deze vorming vindt plaats op vrijdag 22 maart 2019, van 9.30 u. tot 12.30 u., in Vormingscentrum Guislain - 
Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 9 u.  
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Praktische inlichtingen 

Inschrijvingen 
Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/ 

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw 
inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers 
ontvangen heeft. 

Deelnameprijs 
Standaard: 75 euro per persoon (koffie en infomap inbegrepen) 

VVKP-leden: 65 euro per persoon (koffie en infomap inbegrepen) 

Betalingswijze 

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en 
dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. 

Annuleringsvoorwaarden 

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale 
deelnameprijs verschuldigd.  

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke 
ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.  

Opmerking 

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de 
deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij 
annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen 
wij u een creditnota bezorgen. 
Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen 
schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de 
lesgever. 

Inlichtingen 
Coördinatie Dienst Vorming: 
 

Ingo Verheye | Stafmedewerker |  09 216 35 77 |  ingo.verheye@fracarita.net 
Vanessa Scheir | Stafmedewerker |  09 216 35 89 |  vanessa.scheir@fracarita.net 
 
Marc Keuleneer | Algemeen directeur  |  marc.keuleneer@fracarita.net    
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Meditaties en visualisaties in de hulpverlening 
Maandag 25 maart 2019 

i.s.m.  

Situering 

We verkennen de inzetbaarheid van meditaties en visualisaties tijdens begeleidingsprocessen van individuen 
en groepen. Beide werkvormen zijn waardevolle aanvullingen op het gesprek en worden de laatste jaren 
steeds meer ingezet in de hulpverlening.  

Zowel meditaties als visualisaties kunnen leiden tot vertraging, los laten, tot rust komen, aanwezig zijn in het 
hier en nu, dichter bij zichzelf komen en nieuwe inzichten verkrijgen. Ze zijn bijgevolg breed inzetbaar binnen 
coaching en counseling bij actuele thema’s zoals persoonlijke groei, keuzes maken, zingeving, verhelderen van 
persoonlijke doelen, stresshantering en burn-out. 

Inhoud 

Samen ervaren we de kracht van meditaties (onder meer vanuit mindfulness, psychosynthese, 
mandalameditaties, …) en visualisaties met al onze zintuigen. We gaan na hoe we beide werkvormen kunnen 
inzetten in  de hulpverlening, waarom ze een meerwaarde binnen begeleidingen betekenen, welke de indicaties 
en tegenindicaties zijn bij uiteenlopende hulpvragen en doelgroepen. Naast bestaande visualisaties nemen we 
ook de kaders en vormvoorwaarden onder de loep om zelf  visualisaties uit te schrijven op maat van 
cliëntenthema’s. 

Methodiek 

 Meditaties en visualisaties ervaren in groep 
 Begripsomschrijving en overzicht bestaande meditaties en visualisaties 
 Inzetten van verschillende soorten meditaties op maat van de cliënt  
 Vormvoorwaarden bij het creëren van visualisatieteksten op maat 
 Cursustekst 
 Interactie 
 Mogelijkheid casussen te bespreken  

Doelgroep  
Iedereen die interesse heeft nu of in de toekomst meditaties en visualisaties in te zetten tijdens 
begeleidingsprocessen, zoals coaches, counselors, therapeuten, (zorg)leerkrachten, begeleiders, opvoeders, 
pedagogen, psychologen. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt. 

Lesgever  

Nadia Belsack is opleidingsverantwoordelijke Creatieve Werkvormen bij Hulpvragen in 
VSPW CVO Balans Gent, master psychologie, burn-out coach, loopbaancoach, ACT-therapie, 
master NLP, transpersoonlijke therapie, aandachtstherapie en runt haar zelfstandige praktijk 
als psycholoog en burn-outcoach. 
 
 

Locatie en datum 

Deze vorming vindt plaats op maandag 25 maart 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain 
- Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 9 u. 
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Praktische inlichtingen 

Inschrijvingen 
Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/ 

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw 
inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers 
ontvangen heeft. 

Deelnameprijs 
Standaard: 150 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

VVKP-leden: 130 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

Betalingswijze 

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en 
dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. 

Annuleringsvoorwaarden 

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale 
deelnameprijs verschuldigd.  

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke 
ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.  

Opmerking 

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de 
deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij 
annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen 
wij u een creditnota bezorgen. 
Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen 
schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de 
lesgever. 

Inlichtingen 
Coördinatie Dienst Vorming: 
 

Ingo Verheye | Stafmedewerker |  09 216 35 77 |  ingo.verheye@fracarita.net 
Vanessa Scheir | Stafmedewerker |  09 216 35 89 |  vanessa.scheir@fracarita.net 
 
Marc Keuleneer | Algemeen directeur  |  marc.keuleneer@fracarita.net    
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Introductie in de methodiek van het focussen 
Dinsdag 26 maart 2019 

Situering 
Focussen is even stoppen met praten, denken en doen. Om zonder oordelen en op een open ontvankelijke 
manier de aandacht te richten op je (lijfelijk) aanvoelen van een situatie. Het is écht luisteren naar je (lijfelijk) 
gevoeld weten rond een situatie of een thema, zodat ruimte gegeven wordt aan iets dat eerst nog geen 
woorden heeft, waardoor het zich gaandeweg kan uitdrukken.  

Psychosociale hulpverleners hebben meerdere goede redenen om zich te bekwamen in de methodiek van het 
focussen. Zij hebben hun werkmiddelen geïntegreerd in wie ze zijn als persoon, ze zijn hun eigen instrument. 
Net zoals de violist zijn viool koestert en met zorg behandelt, zo is het ook nodig dat zij zichzelf en zijn eigen 
binnenwereld met zorg behandelen. Regelmatig focussen is een goede vorm van zelfzorg. Een geoefend 
focusser zal bovendien makkelijker en accurater de zo cruciale empathische afstemming op de belevingswereld 
van de cliënt kunnen waarmaken. En tenslotte is een grondige kennis van het focusingproces, gebaseerd op 
eigen ervaring en theoretische kennis, een voorwaarde om bij de cliënt een proces te faciliteren van stilstaan 
en contact maken met de innerlijke beleving.  

Inhoud 

In deze introductie maak je kennis met een aantal kernaspecten van de methodiek van het focussen:   
 Je leert het verschil kennen tussen  

o praten over iets versus rechtstreeks contact maken met het (lijfelijk) aanvoelen van iets 
o spreken vanuit wat je al weet en kent (het oude) versus spreken vanuit een fris ervaren in het hier en 

nu (het nieuwe) 
 Je zet een eerste stap in het leren verdragen en appreciëren van het niet-weten en het blijven stilstaan 

bij wat voelbaar maar nog niet helder is 
 Je leert iets over de ‘juiste afstand’ tot de beleving (niet te dicht en niet te ver) en hoe deze te realiseren 

Methodiek 
Ervaringsgerichte oefeningen worden telkens afgewisseld met korte theoretische input.   

Doelgroep  
De vorming richt zich tot psychosociale hulpverleners en andere geïnteresseerde zorgprofessionals. Opgelet, 
het aantal deelnemers is beperkt. 

Lesgever  
Chris Van De Veire is klinisch psycholoog en cliëntgericht psychotherapeut. Zij is als foccustrainer, Focusing-
oriënted Therapist en coördinator gecertificeerd door het Focusing Institute in New York. Zij was jarenlang als 
staflid, docent of supervisor verbonden aan diverse psychotherapieopleidingen in Vlaanderen. Zij heeft een 
zelfstandige psychotherapie-praktijk in Brugge en organiseert er Focusing-trainingen. Zij is als mentor 
verbonden aan de online-opleiding ‘Counseling in Existentieel Welzijn’ van de KU Leuven.  

Locatie en datum 

Deze vorming vindt plaats op dinsdag 26 maart 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain 
- Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 9 u. 

Inhoudsopgave Vormingscentrum Guislain vzw (Gent): vormingsaanbod voorjaar 2019 59 



 

Praktische inlichtingen 

Inschrijvingen 
Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/ 

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw 
inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers 
ontvangen heeft. 

Deelnameprijs 
Standaard: 150 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

VVKP-leden: 130 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

Betalingswijze 

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en 
dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. 

Annuleringsvoorwaarden 

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale 
deelnameprijs verschuldigd.  

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke 
ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.  

Opmerking 

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de 
deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij 
annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen 
wij u een creditnota bezorgen. 
Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen 
schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de 
lesgever. 

Inlichtingen 
Coördinatie Dienst Vorming: 
 

Ingo Verheye | Stafmedewerker |  09 216 35 77 |  ingo.verheye@fracarita.net 
Vanessa Scheir | Stafmedewerker |  09 216 35 89 |  vanessa.scheir@fracarita.net 
 
Marc Keuleneer | Algemeen directeur  |  marc.keuleneer@fracarita.net    
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Effectieve communicatie door middel van uw breinlagen 
Woensdag 27 maart 2019 

Situering 
Communicatie is de sleutel om de ander te begrijpen en om begrepen te worden. Effectief en integer 
communiceren kan vaak van doorslaggevend belang zijn bij de behandeling van patiënten, het begeleiden in 
zorginstellingen en het onderwijs en het werken in teams. Ook in commerciële organisaties is dit van essentieel 
belang. 

Aan de hand van veel voorbeelden maken we de onderliggende structuur inzichtelijk. Effectief communiceren 
hangt samen met het effectief gebruik van de verschillende lagen van uw brein. U krijgt de handvatten om de 
verschillende breinlagen te herkennen bij uzelf en de ander en om daar effectief gebruik van te maken. 

Inhoud en methodiek 

 Wat zijn de verschillende breinlagen? Hoe herken je bij jezelf en de ander welke breinlaag de lead heeft?  
 Wat betekenen de breinlagen voor de verschillende onderlinge verhoudingen? 
 Welke 3 niveaus van communicatie zijn er? 
 Hoe kunt u met deze kennis bewust, integer en effectief communiceren? 
Het vierde onderdeel gaat voornamelijk over de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Zij kunnen voorbeelden 
aandragen zodat ieder de toepassingen in zijn of haar werkveld leert hanteren. Persoonlijke communicatie, 
communicatie met uzelf (zelfreflectie), feedback en professionele communicatie kunnen aan bod komen.  

Doelgroep  

Alle geïnteresseerden.Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt. 

Lesgevers  

Erik van Landewijk en Anjo Dimmers hebben een jarenlange ervaring in het 
ontwikkelen en geven van trainingen op het gebied van "Brein en Visie" aan CEO's en hun 
organisaties. Zij werken vanuit neuroscience. Van Landewijk TCC is in 2008 opgericht en 
heeft als visie mensen en organisaties tot volledige bloei te brengen. 
Het is een door het CRKBO erkend opleidingsinstituut.  
 
 

Locatie en datum 

Deze vorming vindt plaats op woensdag 27 maart 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain 
- Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 9 u. 
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Praktische inlichtingen 

Inschrijvingen 
Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/ 

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw 
inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers 
ontvangen heeft. 

Deelnameprijs 
Standaard: 150 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen)  

VVKP-leden: 130 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen)  

Betalingswijze 

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en 
dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. 

Annuleringsvoorwaarden 

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale 
deelnameprijs verschuldigd.  

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke 
ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.  

Opmerking 

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de 
deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij 
annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen 
wij u een creditnota bezorgen. 
Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen 
schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de 
lesgever. 

Inlichtingen 
Coördinatie Dienst Vorming: 
 

Ingo Verheye | Stafmedewerker |  09 216 35 77 |  ingo.verheye@fracarita.net 
Vanessa Scheir | Stafmedewerker |  09 216 35 89 |  vanessa.scheir@fracarita.net 
 
Marc Keuleneer | Algemeen directeur  |  marc.keuleneer@fracarita.net    
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Introductie krachtgerichte gesprekken 
Donderdag 28 maart 2019 

Situering 
‘Krachtgerichte gesprekken’ verwijst naar een gespreksmodel dat cliënten sterk ‘empowert’. Het is gebaseerd 
op de oplossingsgerichte en narratieve gespreksmodellen. Het model 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? Je hebt concrete 
gespreksleidraden en gespreksvaardigheden nodig. 

Inhoud 

Tijdens deze introductiedag worden een aantal concrete gespreksingrediënten uit de doeken gedaan die de 
hoeksteen vormen van het krachtgerichte gespreksmodel, zoals: 
 Een krachtgerichte kennismaking met de cliënt 
 Op een veilige manier praten over problemen 
 Problemen vertalen naar doelen en vooruitgang 
 Het oppikken van niet-problematische aspecten van het leven van de cliënt 
 Vragen stellen die kwaliteiten, vaardigheden, levenskennis, waarden in reliëf brengen 
 Bevestigen van kwaliteiten, vaardigheden, levenskennis, waarden 

Methodiek 
In zijn typische stijl legt de spreker de dingen met handen en voeten uit en linkt hij deze met voorbeelden uit 
zijn klinische praktijk.  

Doelgroep  
De introductiedag staat open voor elke hulpverlener die mensen in de cliëntpositie begeleidt en krachtgerichte 
gespreksvaardigheden (verder) wil ontwikkelen (psychiater, psycholoog, opvoeder, psychiatrisch 
verpleegkundige, maatschappelijk werker,…). De introductiedag kan een vertrekpunt zijn om verdere 
workshops en modules te volgen in krachtgerichte gespreksvaardigheden. 

Lesgever  

Johan Van de Putte is psycholoog en gepassioneerd psychotherapeut. Johan 
heeft opleiding gevolgd in verschillende psychotherapeutische benaderingen 
(cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, hypnotherapie, 
systeemtherapie, mindfulness, EMDR, narratieve  therapie). Op dit moment legt 
hij zich toe op de Integrale Rehabilitatiebenadering (SRH). Hij heeft een 
loopbaan in de psychiatrie achter de rug, waar hij gewerkt heeft met mensen 
die met allerlei moeilijkheden worstelden. De voorbije 10 jaar is hij steeds vaker 
opleiding gaan geven in psychotherapeutische benaderingen: gedragstherapie 

en vooral oplossingsgerichte en narratieve therapie. In dit laatste heeft hij het 'International Post Graduate 
Diploma in Narrative Approaches to Therapy and Community Work' behaald aan het Dulwich Centre in Adelaide 
(Australië). 

Locatie en datum 

Deze vorming vindt plaats op donderdag 28 maart 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain 
- Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 9 u. 
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Praktische inlichtingen 

Inschrijvingen 
Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/ 

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw 
inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers 
ontvangen heeft. 

Deelnameprijs 
Standaard: 150 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

VVKP-leden: 130 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

Betalingswijze 

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en 
dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. 

Annuleringsvoorwaarden 

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale 
deelnameprijs verschuldigd.  

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke 
ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.  

Opmerking 

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de 
deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij 
annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen 
wij u een creditnota bezorgen. 
Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen 
schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de 
lesgever. 

Inlichtingen 
Coördinatie Dienst Vorming: 
 

Ingo Verheye | Stafmedewerker |  09 216 35 77 |  ingo.verheye@fracarita.net 
Vanessa Scheir | Stafmedewerker |  09 216 35 89 |  vanessa.scheir@fracarita.net 
 
Marc Keuleneer | Algemeen directeur  |  marc.keuleneer@fracarita.net    

Inhoudsopgave Vormingscentrum Guislain vzw (Gent): vormingsaanbod voorjaar 2019 64 

https://agenda.vormingscentrumguislain.be/


 

Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag  
bij personen met dementie 

Donderdag 28 maart 2019 

Situering 
Dementie is een zware belasting voor wie er mee te maken krijgt. Het langzaam verliezen van een persoon 
die je erg dierbaar is geweest, is zonder meer pijnlijk. Verschillende drempels en moeilijke beslissingen dringen 
zich op, zoals het overnemen van taken en verantwoordelijkheden, limiteren van vrijheid en zelfstandigheid. 
Zeer moeilijk wordt het wanneer de betrokkene hiermee niet akkoord gaat, in het verzet gaat of in depressieve 
stemming geraakt. Gedragsveranderingen zijn altijd een uiting van verstoorde evenwichten, in de omgang of 
in de hersenen. Je kan ze proberen op te vangen door de omgeving aan te passen, maar soms zijn ze een 
onherroepelijk gevolg van de ontregeling in de hersenen. Voor de naaste familie kan zo de dementie een 
dagdagelijkse beproeving worden. 

Inhoud 

De vorming zal starten met een toelichting van de neuropsychologische tekens die bij dementie optreden. Niet 
zozeer de theorie, maar veeleer de weerslag op het dagdagelijks functioneren zal benadrukt worden. Bedoeling 
hiervan is om met grotere kracht zich te kunnen inleven in de wereld van de dementerende. De 
realiteitsbeleving bij de dementerende zal immers zijn gedrag bepalen in verschillende situaties. De 
draagkracht bij zowel familie als hulpverlener kan toenemen wanneer men zijn reacties niet richt op het 
vermeende foute gedrag, maar eerder op de andere realiteitsinschatting. Het is echter geen gemakkelijke 
opdracht om deze realiteit te achterhalen en vaak zullen we ons moeten beroepen op hypotheses en 
veronderstellingen. Aan de hand van verschillende casussen wordt er geoefend in deze vaardigheid. 

Methodiek 

Aanvankelijk wordt er gestart ex cathedra, met graag veel interactie met de deelnemers. Alle theorie wordt zo 
snel mogelijk toegepast op casussen, aangebracht door de spreker, maar indien gewenst, ook door de 
deelnemers. 

Doelgroep  
Voor alle geïnteresseerden, medewerkers uit de geestelijke gezondheidszorg, verpleegkundigen en 
hulpverleners uit gerontopsychiatrie en wzc’s. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt. 

Lesgever  

Guy Lorent is Klinisch Neuropsycholoog en werkzaam in UPC Sint-Kamillus - Bierbeek, groep 
Cerenah, als Coördinator en klinisch neuropsycholoog. Hij geeft sinds vele jaren opleiding in 
opdracht van SEN, SIG, Expertisecentra Dementie, PXL Limburg, e. a. 
 
 
 
 

Locatie en datum 

Deze vorming vindt plaats op donderdag 28 maart 2019, van 13.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum 
Guislain - Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 13 u. 
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Praktische inlichtingen 

Inschrijvingen 
Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/ 

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw 
inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers 
ontvangen heeft. 

Deelnameprijs 
Standaard: 75 euro per persoon (koffie en infomap inbegrepen) 

VVKP-leden: 65 euro per persoon (koffie en infomap inbegrepen) 

Betalingswijze 

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en 
dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. 

Annuleringsvoorwaarden 

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale 
deelnameprijs verschuldigd.  

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke 
ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.  

Opmerking 

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de 
deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij 
annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen 
wij u een creditnota bezorgen. 
Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen 
schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de 
lesgever. 

Inlichtingen 
Coördinatie Dienst Vorming: 
 

Ingo Verheye | Stafmedewerker |  09 216 35 77 |  ingo.verheye@fracarita.net 
Vanessa Scheir | Stafmedewerker |  09 216 35 89 |  vanessa.scheir@fracarita.net 
 
Marc Keuleneer | Algemeen directeur  |  marc.keuleneer@fracarita.net    
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Islamitische visies op psychiatrie en  
de zorg voor mensen met psychische stoornissen  

Maandag 1 april 2019 
i.s.m. 

Situering 
Deze bijscholing wordt georganiseerd in samenwerking met het kenniscentrum Hoger Instituut voor 
Gezinswetenschappen (Odisee) dat een ruime ervaring heeft op vlak van onderzoek en vormingen over 
islamitische visies op gezinsrelaties en –ondersteuning. Doel is om de kennis over en de hulpverlening aan 
moslims en moslimgezinnen in Vlaanderen te verbeteren. 

Inhoud 

Tijdens deze dag leren we hoe men vanuit islam kijkt naar psychische aandoeningen en de behandeling van 
mensen die te kampen hebben met een psychische aandoening. We bespreken hoe moslimgezinnen in ons 
land omgaan met deze problematiek en we bekijken of en in welke mate deze beleving verschilt van andere 
gezinnen. We maken kennis met ‘islamic counseling’ en we zien of en hoe deze benadering nuttig kan zijn 
voor de psychiatrische praktijk in Vlaanderen. Het voornaamste doel van de dag is evenwel dat we leren van 
elkaars praktijk en dat we goede voorbeelden uitwisselen van een passende begeleiding van moslims en 
moslimgezinnen in Vlaanderen, want die komt wellicht alle patiënten en hun familie ten goede. 

Methodiek 

Lezing, geïllustreerd met casussen en good practices, met ruime mogelijkheid tot vragen stellen. 

Doelgroep  

Voor medewerkers uit de geestelijke gezondheidszorg, psychiaters, verpleegkundigen, maar ook 
diensthoofden, die actief willen nadenken over een gepaste hulpverlening aan personen en gezinnen met een 
moslimachtergrond, al dan niet uit de migratie. 

Lesgever  

Sofian El Bouazati is verbonden als docent aan de opleiding Toegepaste Psychologie 
van de Thomas More hogeschool. Hij werkt daarnaast als systeemtherapeut binnen zijn 
praktijk Mijn Balans, waar hij voornamelijk gezinnen en individuen met een 
moslimachtergrond begeleidt. In 2014 volgde hij een opleiding Islamic Counseling te 
Londen (Stephen Maynard & Associates) en sindsdien probeert hij om in zijn praktijk 
dat kader te hanteren (in combinatie met een systemische visie). Hij is dan ook de 
eerste Islamic Counselor in Vlaanderen die vanuit zijn therapeutische rol de nadruk legt 
op spirituele/religieuze dimensies. 

Locatie en datum 
Deze vorming vindt plaats op maandag 1 april 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain - 
Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 9 u. 
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Praktische inlichtingen 

Inschrijvingen 
Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/ 

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw 
inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers 
ontvangen heeft. 

Deelnameprijs 
Standaard: 70 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

Studenten: 40 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen)  
          Naam universiteit/hogeschool + departement + studentennummer vermelden bij inschrijving aub! 

Betalingswijze 

Betaling enkel via overschrijving. 
Nadat wij uw online inschrijving persoonlijk bevestigd hebben via mail, dient u het deelnamebedrag te storten 
op volgend rekeningnummer: 
 BE60 4453 5536 0170 (KREDBEBB) 
 Van Vormingscentrum Guislain vzw 
 met als gestructureerde mededeling +++070/3705/52917+++ 

Onkostennota / factuur is enkel mogelijk op aanvraag via mail aan vc.inschrijvingen@fracarita.net 

Annuleringsvoorwaarden 
Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale 
deelnameprijs verschuldigd.  
De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke 
ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.  

Opmerking 
Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd na ontvangst van uw betaling, zal de deelnameprijs worden 
terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd.  
Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen 
schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de 
lesgever. 

Inlichtingen 

Coördinatie Dienst Vorming: 
 

Ingo Verheye | Stafmedewerker |  09 216 35 77 |  ingo.verheye@fracarita.net 
Vanessa Scheir | Stafmedewerker |  09 216 35 89 |  vanessa.scheir@fracarita.net 
 
Marc Keuleneer | Algemeen directeur  |  marc.keuleneer@fracarita.net    
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Hechtingsstoornissen 
Woensdag 3 april 2019 

Situering 
Steeds meer worden hulpverleners en leerkrachten geconfronteerd met kinderen met moeilijk en uitdagend 
gedrag. De hechtingstheorie kan een kader bieden om grens aftastend gedrag bij kinderen met een 
hechtingsstoornis beter te begrijpen. Vroeger werd er gesproken over ‘bodemloze kinderen’, maar 
tegenwoordig gebruikt men de term ‘reactieve hechtingsstoornis’. 

Deze ernstige psychische aandoening wordt in de DSM-V ondergebracht bij de 
trauma- en stress gerelateerde stoornissen en heeft als belangrijkste kenmerk 
het gebrek aan een aangepaste  emotionele hechting aan één of meerdere 
verzorgers. Een onveilige hechting ligt aan de basis van het problematische 
gedrag. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee subtypes, het geremde 
type (gedraagt zich voornamelijk teruggetrokken en wantrouwig) en het 
ontremde type (maakt weinig differentiatie tussen personen). 

Inhoud 
Er wordt gestart met een uitleg over de hechtingstheorie. De verschillende hechtingstypes worden beschreven 
en van voorbeelden voorzien. Vervolgens wordt geduid welke gevolgen een onveilige hechting kan hebben 
voor een kind. Zowel gedragspatronen, gevoelens als cognities van deze kinderen worden beschreven en 
toegepast op de klassituatie. Er wordt veel aandacht besteed aan de concrete aanpak door de leerkracht, met 
oog voor valkuilen en tips.  

Methodiek 

Er wordt gebruik gemaakt van een PowerPointpresentatie met een kort videofragment en hand-outs voor de 
cursisten. Er is tijd voorzien voor discussie en vragen.  

Doelgroep  

Voor leerkrachten uit het basis- en secundair (buitengewoon) onderwijs die te maken hebben met leerlingen 
met gedragsproblemen. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.  

Lesgever  
Maaike De Corel is licentiaat orthopedagogische wetenschappen (Universiteit Gent) en 
systeemtherapeut. Ze is werkzaam in BuLO Sint-Jozef te Gent en heeft ervaring als 
psychotherapeut bij kinderen met een lichte en matige mentale handicap en 
gedragsstoornissen.  
 
 
 

Locatie en datum 
Deze vorming vindt plaats op woensdag 3 april 2019, van 13.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain 
- Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 13 u. 
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Praktische inlichtingen 

Inschrijvingen 
Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/ 

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw 
inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers 
ontvangen heeft. 

Deelnameprijs 
Standaard: 75 euro per persoon (koffie en infomap inbegrepen) 

VVKP-leden: 65 euro per persoon (koffie en infomap inbegrepen) 

Betalingswijze 

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en 
dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. 

Annuleringsvoorwaarden 

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale 
deelnameprijs verschuldigd.  

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke 
ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.  

Opmerking 

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de 
deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij 
annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen 
wij u een creditnota bezorgen. 
Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen 
schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de 
lesgever. 

Inlichtingen 
Coördinatie Dienst Vorming: 
 

Ingo Verheye | Stafmedewerker |  09 216 35 77 |  ingo.verheye@fracarita.net 
Vanessa Scheir | Stafmedewerker |  09 216 35 89 |  vanessa.scheir@fracarita.net 
 
Marc Keuleneer | Algemeen directeur  |  marc.keuleneer@fracarita.net    
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Hij begint weer! Psychische en gedragsproblemen bij personen 
 met een licht tot matige verstandelijke beperking 

Donderdag 4 april 2019 

Situering 
Gedrags- en psychiatrische stoornissen komen significant meer voor bij personen met een verstandelijke 
beperking. Het is voor begeleiders binnen het VAPH of de GGZ dikwijls een moeilijke zoektocht in het omgaan 
met deze problemen. Automutilatie, agressie, ‘fugue gedrag’, … symptomen die dikwijls moeilijk te hanteren 
zijn en vragen naar meer kader. 

De laatste periode zien we twee tendensen die met bovenstaand thema samenhangen en die binnen de media 
ook nogal wat aandacht krijgen. Enerzijds het toepassen van ‘vrijheidsbeperkende maatregelen’ en anderzijds 
‘de jongeren’. 

Inhoud 
Hulpverleners kunnen kennismaken met de meest voorkomende gedrags- en psychiatrische stoornissen bij 
personen met een verstandelijke beperking. Dit bij de doelgroep volwassenen. We zullen dieper ingaan op het 
ontstaan en handvatten tot handelen meegeven. In het tweede deel zullen we extra aandacht besteden aan 
de problematiek bij jongeren in de transitieleeftijd (16 tot 25 jaar) met een verstandelijke beperking en aan 
de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen. 

Methodiek 

Er wordt een algemeen kader geschetst en aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt interactie gestimuleerd. 

Doelgroep  

De vorming richt zich naar medewerkers binnen het VAPH en de geestelijke gezondheidszorg die in hun werk 
te maken krijgen met psychiatrische stoornissen of gedragsproblemen. De vorming richt zich in hoofdzaak 
naar basiswerkers. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt. 

Lesgever 
Goedele Hoefnagels is ortho-agoog en werkt als zorginhoudelijk coördinator van De 
Knoop in PC Multiversum – campus Amedeus te Mortsel. Zij is tevens medewerkster van 
het outreachteam dubbeldiagnose.  

 

 

Locatie en datum 

Deze vorming vindt plaats op donderdag 4 april 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain 
- Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 9 u. 
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Praktische inlichtingen 

Inschrijvingen 
Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/ 

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw 
inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers 
ontvangen heeft. 

Deelnameprijs 
Standaard: 150 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

VVKP-leden: 130 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

Betalingswijze 

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en 
dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. 

Annuleringsvoorwaarden 

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale 
deelnameprijs verschuldigd.  

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke 
ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.  

Opmerking 

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de 
deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij 
annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen 
wij u een creditnota bezorgen. 
Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen 
schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de 
lesgever. 

Inlichtingen 
Coördinatie Dienst Vorming: 
 

Ingo Verheye | Stafmedewerker |  09 216 35 77 |  ingo.verheye@fracarita.net 
Vanessa Scheir | Stafmedewerker |  09 216 35 89 |  vanessa.scheir@fracarita.net 
 
Marc Keuleneer | Algemeen directeur  |  marc.keuleneer@fracarita.net    
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Druggerelateerde pathologie bij jongeren 
Donderdag 25 april 2019 

Situering 
Legaal en illegaal druggebruik zijn, volgens de laatste populatiestudies in België en in Nederland, gedaald bij 
scholieren. Bij probleemjongeren is problematisch gebruik echter in opmars. Een op de tien jongeren raakt in 
moeilijkheden en verliest zich in misbruik en afhankelijkheid. Als kinderen op zeer jonge leeftijd  in contact 
komen met drugs loopt dit cijfer op tot één op zes. Het is interessant om na te gaan  hoe deze jongeren 
verschillen van jongeren die hun gebruik stoppen of onder controle houden. Cannabis is sinds jaren de meest 
populaire illegale drug bij jongeren. Ambulante en residentiële hulpverlening krijgt in toenemende mate te 
maken met jongeren met een stoornis in cannabisgebruik. Klinische studies en epidemiologisch onderzoek 
tonen aan dat drugproblemen bij jongeren vaak samengaan met andere kinderpsychiatrische stoornissen, we 
spreken dan van comorbiditeit. De vorming geeft ruime aandacht aan het assessment en de behandeling van 
deze jongeren.  

Inhoud 

We kijken naar het effect van cannabisgebruik op de ontwikkeling van de adolescent en gaan na wat een 
adolescent kwetsbaar maakt voor druggebruik. Biologische, psychologische en sociale factoren spelen een rol 
bij de overgang van experimenteren naar afhankelijkheid. Het samenspel van risicofactoren en protectieve 
factoren zal bepalend zijn voor het verloop van dit proces. Kinderpsychiatrische stoornissen vormen een 
belangrijk risico voor gebruik. We analyseren hoe problematisch druggebruik en kinderpsychiatrische 
stoornissen op elkaar inspelen. De uitdagingen die gepaard gaan met het assessment en het therapeutisch 
proces van de afhankelijke jongere komen uitgebreid aan bod. We besluiten met een aantal aanbevelingen en 
kijken hierbij vooral naar preventie en vroegdetectie van druggebruik.  

Methodiek 
De hoofdlijnen van de lezing worden verduidelijkt aan de hand van een PowerPointpresentatie en worden 
verder toegelicht via casussen. Op ieder moment is er ruimte voor vragen en discussie. De deelnemers mogen 
zeker ook eigen casussen inbrengen. 

Doelgroep  
Niet alleen voor hulpverleners uit de drughulpverlening aan jongeren maar voor alle medewerkers uit de 
ambulante en residentiële zorgsector voor kinderen en jongeren. 

Lesgever  
Dr. Inez Vandenbussche is kinder- en jeugdpsychiater, was van 1980 tot 2015 hoofd van de 
Medisch Psychologische Kliniek van het UZ KU Leuven. Tussen 2000 en 2010 werkte ze tevens als 
diensthoofd van de K-dienst Pathways te Tienen met jongeren van 12 tot 18 jaar met een 
combinatie van een drugproblematiek en een jeugdpsychiatrische problematiek. Ze is 
systeemtherapeute, lid van de Belgische Vereniging van Opleiders Systeemtherapeuten en thans 
nog verbonden aan de UZ Leuven.   

Locatie en datum 
Deze vorming vindt plaats op donderdag 25 april 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain 
- Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 9 u. 
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Praktische inlichtingen 

Inschrijvingen 
Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/ 

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw 
inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers 
ontvangen heeft. 

Deelnameprijs 
Standaard: 150 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

VVKP-leden: 130 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

Betalingswijze 

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en 
dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. 

Annuleringsvoorwaarden 

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale 
deelnameprijs verschuldigd.  

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke 
ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.  

Opmerking 

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de 
deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij 
annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen 
wij u een creditnota bezorgen. 
Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen 
schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de 
lesgever. 

Inlichtingen 
Coördinatie Dienst Vorming: 
 

Ingo Verheye | Stafmedewerker |  09 216 35 77 |  ingo.verheye@fracarita.net 
Vanessa Scheir | Stafmedewerker |  09 216 35 89 |  vanessa.scheir@fracarita.net 
 
Marc Keuleneer | Algemeen directeur  |  marc.keuleneer@fracarita.net    
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Maaltijdgebeuren in het WZC 
Vrijdag 26 april 2019 

          i.s.m. 

Situering 

Het maaltijdgebeuren in het WZC is niet altijd een evidentie. Het algemene maaltijdgebeuren vraagt al de 
nodige aandacht en zorg en vaak komen er nog andere problematieken bovenop.  

Inhoud 

In deze vorming starten we vanuit het algemene maaltijdgebeuren in het WZC: wat zijn de belangrijkste 
aandachtspunten? Welke tips kunnen ons helpen? We besteden hierbij bijzondere aandacht aan dysfagie. 

In het tweede deel van de vorming focussen we op het maaltijdgebeuren bij personen met een dementie. 
Voor hen  kan het maaltijdgebeuren een probleemsituatie worden, zowel voor de persoon zelf als voor de 
mantelzorger en de hulpverleners. Gedrags- en/of slikproblemen kunnen het maaltijdgebeuren negatief 
beïnvloeden en zelfs tot een gevaarlijke, levensbedreigende situatie maken. Zich verslikken kan immers een 
longontsteking veroorzaken.  

Het doel van deze voordracht is praktische informatie te geven om van de maaltijden een gebeuren te maken 
waarbij zoveel mogelijk levenskwaliteit behouden blijft en dit met voldoende calorie-inname, op een zo veilig 
en aangenaam mogelijke manier. Er worden concrete tips gegeven. De noodzaak van een goede mondhygiëne 
wordt eveneens besproken.  

Methodiek 

Praktische informatie en concrete tips worden aangereikt op een interactieve manier. 

Doelgroep  

Medewerkers van WZC’s. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt. 

Lesgever  
Mie Baert is verpleegkundige, burn-out en loopbaancoach en vormingswerker voor Zorg-
Saam vzw (www.zorgsaam.be of zorgsaam@zorgsaam.be).  
  

 

 

Locatie en datum 

Deze vorming vindt plaats op vrijdag 26 april 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain - 
Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 9 u. 
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Praktische inlichtingen 

Inschrijvingen 
Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/ 

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw 
inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers 
ontvangen heeft. 

Deelnameprijs 
Standaard: 150 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

VVKP-leden: 130 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

Betalingswijze 

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en 
dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. 

Annuleringsvoorwaarden 

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale 
deelnameprijs verschuldigd.  

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke 
ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.  

Opmerking 

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de 
deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij 
annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen 
wij u een creditnota bezorgen. 
Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen 
schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de 
lesgever. 

Inlichtingen 
Coördinatie Dienst Vorming: 
 

Ingo Verheye | Stafmedewerker |  09 216 35 77 |  ingo.verheye@fracarita.net 
Vanessa Scheir | Stafmedewerker |  09 216 35 89 |  vanessa.scheir@fracarita.net 
 
Marc Keuleneer | Algemeen directeur  |  marc.keuleneer@fracarita.net    
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Bioritme en nachtwerk, op zoek naar een gezond ritme 
Vrijdag 26 april 2019 

i.s.m. 

 
Situering 

Er zijn in een mensenleven veel ritmes die ons beïnvloeden: het wisselen van de seizoenen, de verschillende 
levensfasen, de hersengolf patronen, de spijsverteringscyclus, de menstruatiecyclus en het dag- en 
nachtritme.  
Deze ritmes hebben een effect op verschillende aspecten van ons lichaam: 
 ons gemoed 
 onze hormonale schommelingen 
 onze eetlust en spijsvertering 
 stress 
 relaties 
 gewicht  

Inhoud 

Het is ideaal als je met deze ritmes kan meebewegen. Zo zou je in de winter meer moeten slapen en minder 
werken. ’s Nachts kan je best slapen en overdag actief bezig zijn. Dit is niet altijd mogelijk. In sommige 
sectoren moet er ook ‘s nachts gewerkt worden. Dit heeft vaak een belastend effect. 

Tijdens deze training bekijken we de mogelijke negatieve effecten van nachtarbeid van naderbij. We 
verkennen manieren om deze effecten zo goed mogelijk te voorkomen en aan te pakken. 

Methodiek 

Dit is een praktische training waarin we de slaapcyclus gaan nabootsen. Aan de deelnemers wordt gevraagd 
om een deken, een kussen en een matje mee te brengen en gemakkelijk zittende kledij aan te trekken.  

Doelgroep  
Voor alle medewerkers die regelmatig ’s nachts werken. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt. 

Lesgever 
Baud Vandenbemden is vormingswerker voor Zorg-Saam vzw (www.zorgsaam.be of 
zorgsaam@zorgsaam.be).  

 

 

Locatie en datum 
Deze vorming vindt plaats op vrijdag 26 april 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain - 
Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 9 u. 
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Praktische inlichtingen 

Inschrijvingen 
Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/ 

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw 
inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers 
ontvangen heeft. 

Deelnameprijs 
Standaard: 150 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

VVKP-leden: 130 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

Betalingswijze 

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en 
dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. 

Annuleringsvoorwaarden 

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale 
deelnameprijs verschuldigd.  

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke 
ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.  

Opmerking 

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de 
deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij 
annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen 
wij u een creditnota bezorgen. 
Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen 
schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de 
lesgever. 

Inlichtingen 
Coördinatie Dienst Vorming: 
 

Ingo Verheye | Stafmedewerker |  09 216 35 77 |  ingo.verheye@fracarita.net 
Vanessa Scheir | Stafmedewerker |  09 216 35 89 |  vanessa.scheir@fracarita.net 
 
Marc Keuleneer | Algemeen directeur  |  marc.keuleneer@fracarita.net    
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Introductie in het contextueel handelen: meerzijdige partijdigheid  
Dinsdag 30 april 2019 

i.s.m.  

Situering 

Het contextueel denken geeft al jaren richting aan het handelen van vele hulpverleners en therapeuten in het 
werkveld. Ondertussen zijn tal van de contextuele begrippen algemeen goed geworden. Loyaliteit, 
parentificatie, genogram, balans van geven en nemen, zijn hier voorbeelden van. Ze behoren ondertussen tot 
het algemeen hulpverleningsjargon. Een ander begrip dat de grenzen van het contextueel denken ver 
overschreden heeft, is meerzijdige partijdigheid. In deze vorming maken we kennis met het contextueel 
denken door ons te verdiepen in dit basisbegrip en zoeken we uit hoe meerzijdige partijdigheid werkt in de 
praktijk.  

Inhoud 

We staan stil bij wat meerzijdige partijdigheid inhoudt en hoe het richting geeft aan hulpverlenend handelen. 
We onderzoeken het onderliggende mensbeeld en zoeken naar implementatie ervan in de praktijk van de 
deelnemers. Daarnaast staan we stil bij de moeilijkheid van meerzijdige partijdigheid. Immers, is meerzijdige 
partijdigheid altijd mogelijk? Wat met situaties als misbruik, verwaarlozing en geweld? Is meerzijdige 
partijdigheid dan nog wel haalbaar? Om mensen en families in zo’n klimaat in beweging te krijgen, is het wel 
degelijk onmisbaar. Maar hoe kan je de inzet blijven zien van een moeder die haar kind keer op keer verwerpt? 
Hoe kan je je verbinden met de lasten en pijn van een man die zijn vrouw slaat?  

Deze vorming geeft concrete handvatten die de hulpverlener in dergelijke moeilijke situaties kan helpen om 
zijn meerzijdige partijdigheid te bewaken.   

Methodiek 

De vorming wordt opgebouwd vanuit praktijkverhalen die tot doelstelling hebben om het begrip meerzijdige 
partijdigheid tot leven te brengen. Theoretische inzichten en praktijk raken verweven zodat het een concreet 
en coherent geheel vormt. De deelnemers krijgen voldoende praktische handvatten mee om met de inhoud 
van de dag aan de slag te kunnen in hun werkveld. 

Doelgroep  
Voor alle geïnteresseerden. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt. 

Lesgever  

Yvette Desmet is maatschappelijk werker met opleidingen relatie- en gezinstherapie, 
schuldbemiddeling en Masterclass Contextuele Therapie (Hogeschool Amsterdam). 
Freelance medewerker VVSG. Supervisor in Balans bij de opleiding Contextuele 
Counseling. Zelfstandige praktijk. Lid van Belgische Vereniging voor Relatie- en 
Gezinstherapie en Systeem-counseling (BVRGS). Auteur van "Het kind van de rekening" 
(Uitg. Politeia). Ze is medewerker van Balans vzw Gent (www.balansvzw.be).  
  
 
 

Locatie en datum 

Deze vorming vindt plaats op dinsdag 30 april 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain - 
Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 9 u.  
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Praktische inlichtingen 

Inschrijvingen 
Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/ 

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw 
inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers 
ontvangen heeft. 

Deelnameprijs 
Standaard: 150 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

VVKP-leden: 130 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

Betalingswijze 

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en 
dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. 

Annuleringsvoorwaarden 

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale 
deelnameprijs verschuldigd.  

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke 
ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.  

Opmerking 

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de 
deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij 
annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen 
wij u een creditnota bezorgen. 
Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen 
schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de 
lesgever. 

Inlichtingen 
Coördinatie Dienst Vorming: 
 

Ingo Verheye | Stafmedewerker |  09 216 35 77 |  ingo.verheye@fracarita.net 
Vanessa Scheir | Stafmedewerker |  09 216 35 89 |  vanessa.scheir@fracarita.net 
 
Marc Keuleneer | Algemeen directeur  |  marc.keuleneer@fracarita.net    
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Basismodule krachtgerichte gesprekken 
Dinsdagen 30 april, 21 mei, 4 juni en 18 juni 2019 

Situering 
‘Krachtgerichte gesprekken’ verwijst naar een gespreksmodel dat cliënten sterk ‘empowert’. Het is gebaseerd 
op de oplossingsgerichte en narratieve gespreksmodellen. Het 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? … Je hebt concrete 
gespreksleidraden en -vaardigheden nodig. 

Inhoud 

 Je ontwikkelt je vaardigheden om cliënten op verhaal te laten komen over de impact van moeilijkheden 
op hun leven terwijl ze tegelijkertijd beschermd worden tegen een te sterk wakker worden van ervaringen 
van machteloosheid en tegen negatieve conclusies over zichzelf; je leert je cliënten op een rijke manier 
(terug) voeling te helpen krijgen met belangrijke doelen, intenties, waarden, dromen, hoop, ethische 
voorkeuren, levensovertuigingen, engagement, … zodat ook een ervaring van richting, van motivatie en 
van ‘iemand-zijn’ mogelijk wordt. 

 Je ontwikkelt ook een grotere gevoeligheid voor (sporen van) ‘sprankelende ervaringen’: d.w.z. voor 
ervaringen/initiatieven/acties/intenties/perspectieven/ontvankelijkheid/… die gelinkt kunnen worden met 
vaardigheden, knowhow, inzicht en mooie identiteitsaspecten van de persoon. Je leert die op te pikken en 
er vragen over te stellen die bijdragen tot een (groter) aanvoelen bij de cliënt van de waarde ervan: het 
belang ervan, de relevantie voor het heden en de toekomst, maar soms ook de verrassend rijke en dierbare 
(sociaal-relationele) geschiedenis ervan.  

 Je leert uitzonderingen op problemen op te merken en die zo te exploreren dat belangrijke vaardigheden 
en inzichten scherp in het vizier komen. Daardoor worden ze ook gemakkelijker inzetbaar en kunnen de 
cliënt (en anderen) er verder op bouwen.  

 Je leert een aantal manieren om dingen uit de gesprekken en observaties terug te geven aan cliënten (en 
ook anderen en collega’s) zodat alternatieve, fijne identiteitsconclusies ondersteund worden. Zo wordt het 
meer en meer mogelijk voor cliënten om stappen te zetten die passen bij deze identiteits-conclusies. 

Doelgroep  
De basismodule staat open voor elke hulpverlener die mensen in de cliëntpositie begeleidt en krachtgerichte 
gespreksvaardigheden (verder) wil ontwikkelen (psychiatrisch verpleegkundige, maatschappelijk werker, 
opvoeder, psycholoog, psychiater, …). Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt. 

Lesgever  

Johan Van de Putte is psycholoog en gepassioneerd psychotherapeut. Hij 
heeft opleiding gevolgd in verschillende psychotherapeutische benaderingen 
(cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, hypnotherapie, 
systeemtherapie, mindfulness, EMDR, narratieve therapie). Op dit moment legt 
hij zich toe op de Integrale Rehabilitatiebenadering (SRH). Hij heeft een 
loopbaan van meer dan twintig jaar in de psychiatrie achter de rug, waar hij 
gewerkt heeft met mensen die met allerlei moeilijkheden worstelden (verslaving, 
psychotische verschijnselen, trauma, angst, depressie, borderline 

problemen, …). De voorbije tien jaar is hij steeds meer opleiding gaan geven in psychotherapeutische 
benaderingen: cognitieve- en gedragstherapie (aan KU Leuven en UGent) en vooral oplossingsgerichte en 
narratieve therapie. In dit laatste model heeft hij het `International Post Graduate Diploma in Narrative 
Approaches to Therapy and Community Work´ behaald aan het Dulwich Centre in Adelaide (Australië). 

Locatie en data 
Deze vorming vindt plaats op dinsdagen 30 april, 21 mei, 4 juni en 18 juni 2019, telkens van 9.30 u. tot 16.30 
u., in Vormingscentrum Guislain - Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.  Het onthaal begint 
om 9 u. 
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Praktische inlichtingen 

Inschrijvingen 
Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/ 

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw 
inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers 
ontvangen heeft. 

Deelnameprijs 
Standaard: 500 euro per persoon (koffie, maaltijden en infomap inbegrepen) 

VVKP-leden: 460 euro per persoon (koffie, maaltijden en infomap inbegrepen) 

Betalingswijze 

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en 
dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. 

Annuleringsvoorwaarden 

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale 
deelnameprijs verschuldigd.  

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke 
ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.  

Opmerking 

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de 
deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij 
annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen 
wij u een creditnota bezorgen. 
Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen 
schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de 
lesgever. 

Inlichtingen 
Coördinatie Dienst Vorming: 
 

Ingo Verheye | Stafmedewerker |  09 216 35 77 |  ingo.verheye@fracarita.net 
Vanessa Scheir | Stafmedewerker |  09 216 35 89 |  vanessa.scheir@fracarita.net 
 
Marc Keuleneer | Algemeen directeur  |  marc.keuleneer@fracarita.net    
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Het innerlijke verhaal tastbaar maken 
Therapeutisch werken met beeldend materiaal 

Maandag 6 mei 2019  

        i.s.m.  
Situering 

Het medium beeldend in de creatieve 
therapie is een bijna non-verbale therapievorm. Bij beeldende 
therapie staat het doen en ervaren centraal en niet het praten. In 
het rijke beeldpalet van kleur, lijn en vorm ... kan de cliënt of patiënt 
een helend proces aangaan. 

Beeldende therapie spoort aan tot een creativiteit die toegankelijk is 
voor iedereen. Mensen zijn van nature creatieve wezens: we hebben 
een spontaan vermogen om ons dingen voor te stellen en dingen te 
scheppen, te vernieuwen, te creëren. Vertrekkende van het thema 
of de hulpvraag van de cliënt en de bijhorende indicatiestelling 

ontrolt zich een proces dat niet op voorhand vastligt, maar onderweg steeds aangepast en bijgesteld wordt 
vanuit een zorgvuldige en deskundige alertheid van de  
therapeut. Creatieve therapie is maatwerk. 

Inhoud 
Tijdens deze vorming komen de deelnemers in contact met verschillende materialen 
die therapeutisch ingezet kunnen worden. Door de omgang met de materialen en 
gereedschappen kan het eigen gedrag en de daarmee samenhangende 
belevingswereld concreet ervaren worden. 

Methodiek 
Aan de hand van de materiaalexploratie en voorbeelden uit de praktijk wordt de interactie gestimuleerd. De 
ervaringsoefeningen kan men toepassen in de concrete werksituatie. 

Doelgroep  

Alle geïnteresseerden. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt. 

Lesgever 

Inge Casteleyn is creatief therapeut, beeldende therapie en aandachtstherapie. Ze werkt 
met volwassenen en kinderen in haar eigen praktijk creatieve therapie.  
Daarnaast is ze lesgeefster plastische kunsten, beeldend kunstenaar en oprichtster van 
Pamoya, een creatief atelier voor kinderen en volwassenen. Ze is medewerker van Balans vzw 
Gent (www.balansvzw.be).  
  
 

 
 
Locatie en datum 

Deze vorming vindt plaats op maandag 6 mei 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain - 
Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 9 u. 
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Praktische inlichtingen 

Inschrijvingen 
Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/ 

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw 
inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers 
ontvangen heeft. 

Deelnameprijs 
Standaard: 150 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

VVKP-leden: 130 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

Betalingswijze 

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en 
dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. 

Annuleringsvoorwaarden 

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale 
deelnameprijs verschuldigd.  

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke 
ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.  

Opmerking 

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de 
deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij 
annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen 
wij u een creditnota bezorgen. 
Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen 
schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de 
lesgever. 

Inlichtingen 
Coördinatie Dienst Vorming: 
 

Ingo Verheye | Stafmedewerker |  09 216 35 77 |  ingo.verheye@fracarita.net 
Vanessa Scheir | Stafmedewerker |  09 216 35 89 |  vanessa.scheir@fracarita.net 
 
Marc Keuleneer | Algemeen directeur  |  marc.keuleneer@fracarita.net    
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Time Management 
Woensdag 8 mei 2019 

Situering 
Continu deadlines najagen en in alle projecten willen meedraaien: hoe moe word je daarvan? Helpt het als je 
altijd loopt? Eerlijk? Je organisatie, je team en je thuisfront zijn ook gebaat bij een fitte, opgewekte collega en 
partner. En als je alles meer onder controle hebt, dan ben je ook een stuk productiever. 
Time Management is Life Management. Controle nemen over je tijd is vooral een kwestie van een verandering 
van je gedrag en bovenal het veranderen van je ingesteldheid. Daarom is er geen volmaakt time management 
systeem dat voor iedereen van toepassing is, in tegendeel. Zowel de manier waarop we omgaan met onze tijd 
als hoe we ons werk organiseren zijn voor iedereen anders. 
Time Management zorgt er voor dat we meer rust, meer ruimte in ons hoofd creëren. Daardoor kan je je tijd 
efficiënt beheren, bespaar je tijd én krijg je meer gedaan.  

Inhoud 
In deze interactieve komen volgende thema’s aan bod:  
 Je belangrijkste werkinstrument zijn  je hersenen: hoe hou je ze fit en gezond? 
 Hoe ga ik om met mijn tijd? (je interne drijfveren) 
 Wat zijn mijn prioriteiten, waar wil ik mijn focus en energie leggen? 
 Wat zijn mijn belangrijkste tijdrovers? 
 Hoe organiseer ik flow, zodat ik tijd vrij heb voor ‘piraten tijd’? 
 Hoe maak ik een planning die ik ook werkelijk kan naleven? 
 Met welke kleine veranderingen kan ik tijd en energie winnen? 

Methodiek 

In deze opleiding staat interactiviteit centraal: we werken met vragenlijsten, praktische oefeningen, 
voorbeelden uit de praktijk en uitwisseling van ervaringen en oplossingen. Op basis van de ervaringen en 
cases van de deelnemers gaan we samen op zoek naar oplossingen en krijg je advies en tips. Op basis hiervan 
maak je tevens een persoonlijk ontwikkelplan. 

Doelgroep  

Alle medewerkers die grotendeels zelf hun activiteiten kunnen plannen en organiseren en die dit willen 
optimaliseren. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt. 

Lesgever  

Louis Rector is arbeidssocioloog en heeft leidinggevende functies uitgeoefend bij Uitgeverij 
Corelio, TNT Post Group en People Start. Sinds 2004 animeert hij workshops en opleidingen 
waar persoonlijke vaardigheden en ontwikkeling centraal staan.  
 
 
 
 

Locatie en datum 

Deze vorming vindt plaats op woensdag 8 mei 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u. in Vormingscentrum Guislain - 
Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 9 u. 
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Praktische inlichtingen 

Inschrijvingen 
Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/ 

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw 
inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers 
ontvangen heeft. 

Deelnameprijs 
Standaard: 150 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

VVKP-leden: 130 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

Betalingswijze 

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en 
dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. 

Annuleringsvoorwaarden 

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale 
deelnameprijs verschuldigd.  

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke 
ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.  

Opmerking 

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de 
deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij 
annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen 
wij u een creditnota bezorgen. 
Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen 
schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de 
lesgever. 

Inlichtingen 
Coördinatie Dienst Vorming: 
 

Ingo Verheye | Stafmedewerker |  09 216 35 77 |  ingo.verheye@fracarita.net 
Vanessa Scheir | Stafmedewerker |  09 216 35 89 |  vanessa.scheir@fracarita.net 
 
Marc Keuleneer | Algemeen directeur  |  marc.keuleneer@fracarita.net    
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De kracht van non-verbale communicatie  
Donderdag 9 mei 2019 

Situering 
Waarom slagen sommigen er schijnbaar veel gemakkelijker in om hun doel in een gesprek te bereiken en 
anderen te overtuigen? Hun ‘geheim’? Heel eenvoudig, zij weten bewust (of onbewust) datgene wat ze zeggen 
op de juiste manier te versterken door hun stem en lichaamstaal. Bovendien kunnen zij hun gesprekspartner 
beter ‘lezen’ en weten ze hoe de andere zal reageren. Tijdens deze workshop leer je wat de betekenis is van 
de non-verbale signalen die jij en je gesprekspartner ‘uitzenden’. Tijdens de oefeningen leer je het non-verbaal 
gedrag van de  anderen te observeren en te analyseren. Tenslotte leer je hoe je door het toepassen van 
enkele eenvoudige principes je impact kan vergroten en zelfs je stemming en emoties positief kan beïnvloeden! 

Inhoud 

Non-verbale communicatie begrijpen 
 De elementen van non-verbale communicatie: territorium, lichaamstaal en intonatie. 
 Hoe onze hersenen ons onbewust non-verbaal gedrag sturen. 

De non-verbale signalen van je gesprekspartner 
 Wat is de betekenis van de verschillende signalen? 
 Hoe kan je deze signalen juist interpreteren en misverstanden voorkomen? 

Bewust worden van je eigen non-verbale communicatie 
 Hoe kom jij over tijdens een gesprek? 
 Hoe kan je bewust worden van je eigen lichaamstaal? 
Bewust omgaan met non-verbale communicatie 
 Creëren van een positief kader: ‘rapport’ maken met je gesprekspartner. 
 Lichaamstaal en positief beïnvloeden van je eigen gevoelens en stemming. 

Methodiek 

Tijdens deze workshop gaan we zoveel mogelijk oefenen zodat je de drie stappen onder de knie krijgt om je 
de principes van non-verbale communicatie eigen te maken. 

Doelgroep  

Iedereen die zijn vaardigheden op vlak van non-verbale communicatie wil verbeteren om zowel in 
professionele als privésituaties het contact met zijn gesprekspartner te verbeteren en zo tot overeenstemming 
te komen. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt. 

Lesgever  

Louis Rector is arbeidssocioloog en heeft leidinggevende functies uitgeoefend bij Uitgeverij 
Corelio, TNT Post Group en People Start. Sinds 2004 animeert hij workshops en opleidingen 
waar persoonlijke vaardigheden en ontwikkeling centraal staan.  
 
 
 
 

Locatie en datum 

Deze vorming vindt plaats op donderdag 9 mei 2019 2018, van 9.30 u. tot 16.30 u. in Vormingscentrum 
Guislain - Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 9 u. 
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Praktische inlichtingen 

Inschrijvingen 
Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/ 

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw 
inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers 
ontvangen heeft. 

Deelnameprijs 
Standaard: 150 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

VVKP-leden: 130 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

Betalingswijze 

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en 
dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. 

Annuleringsvoorwaarden 

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale 
deelnameprijs verschuldigd.  

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke 
ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.  

Opmerking 

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de 
deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij 
annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen 
wij u een creditnota bezorgen. 
Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen 
schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de 
lesgever. 

Inlichtingen 
Coördinatie Dienst Vorming: 
 

Ingo Verheye | Stafmedewerker |  09 216 35 77 |  ingo.verheye@fracarita.net 
Vanessa Scheir | Stafmedewerker |  09 216 35 89 |  vanessa.scheir@fracarita.net 
 
Marc Keuleneer | Algemeen directeur  |  marc.keuleneer@fracarita.net    
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Persoonlijkheidsstoornissen 
Donderdag 9 mei 2019 

Situering 
Hoewel de prevalentiecijfers wel eens wisselen, zijn persoonlijkheidsstoornissen een niet te onderschatten 
complex probleem voor een groot aantal mensen. Niet alleen in de geestelijke gezondheidszorg, maar ook bij 
andere vormen van hulp- of dienstverlening en in onze samenleving komt men regelmatig in contact met deze 
problematiek. Verschillende auteurs en psychiaters signaleren ons bovendien dat onze huidige maatschappij 
een negatieve invloed kan hebben op de vorming van onze persoonlijkheid. Maar waar ligt nu de grens tussen 
een eigen persoonlijkheid hebben en aan een stoornis lijden? In de eerste plaats zijn het dan ook deze 
‘moeilijke mensen’ die de (vaak negatieve) gevolgen ondervinden van hun eigen manier van  
denken, interageren en omgang met emoties. De aanwezigheid van een persoonlijkheids-problematiek 
beïnvloedt ook sterk de begeleiding van deze mensen of de behandeling van andere bijkomende 
aandoeningen. Hoe kan men deze problematiek begrijpen en er adequaat mee omgaan? Het begint bij een 
goede diagnosestelling, met begrip voor de ontwikkeling van iemands persoonlijkheid. Al te vaak heerst er 
nog veel onduidelijkheid rond deze diagnostiek, wordt er te vlug met etiketten gegooid of kleuren vooroordelen 
de aanpak van mensen met een persoonlijkheidsproblematiek. Denk maar aan het frequente gebruik van de 
term ‘borderline’ en de samenhangende stigma’s hierrond. Het concept van de persoonlijkheidspathologie is 
actueel ook in beweging, met de komst van de DSM-5 en de vernieuwde visie op persoonlijkheden. 

Inhoud 

Tijdens deze vorming wordt een algemene inleiding voorzien op de persoonlijkheidsproblematiek, met duiding 
rond de diagnostiek en de etiologie. Er worden ook enkele algemene richtlijnen meegegeven hoe deze 
problematiek kan besproken en aangepakt worden. Meer gerichte en intensieve interventies zijn afhankelijk 
van een theoretisch of psychotherapeutisch model, of specifiek voor een bepaalde doelgroep en om deze 
reden wordt hierop minder diep ingegaan. Doel van de cursus is om op een concrete manier de wereld van 
de persoonlijkheidsstoornissen te verduidelijken. 

Methodiek 

Aan de hand van een presentatie wordt er ingegaan op de persoonlijkheidsproblematiek en hoe deze tot stand 
komt. Ook de indeling volgens verschillende modellen komt aan bod, met meer aandacht aan de opdeling 
volgens de DSM. Voorbeelden en casussen worden hierbij aangewend om deze indeling te illustreren, alsook 
de begeleiding en het inzicht in deze problematiek. Voeling met de praktijk primeert boven een theoretische 
beschrijving. In die zin kan er, afhankelijk van de groepssamenstelling, aandacht gegeven worden aan een 
algemene beschouwing, dan wel ingezoomd op enkele concrete casussen. 

Doelgroep  

Aangezien het een algemene inleiding is, maar gericht op de praktijk, is de vorming gericht op een breed 
publiek. Zo zijn bijvoorbeeld medewerkers uit voorzieningen van de geestelijke gezondheidszorg met een meer 
algemene populatie, die occasioneel in contact komen met de verschillende types van 
persoonlijkheidsstoornissen welkom, alsook personen die op een indirecte manier hiermee in contact komen. 
Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt. 

Lesgever  
Wim Nevelsteen is als klinisch psycholoog tewerkgesteld in UPC Sint-Kamillus te Bierbeek en 
werkt er op een residentiële psychiatrische afdeling voor opname en korte behandeling. 
Daarnaast maakt hij deel uit van een centrale dienst psychodiagnostiek die onderzoeken uitvoert 
voor de doelgroep algemene psychiatrie binnen het ziekenhuis. 
  
 

Locatie en datum 

Deze vorming vindt plaats op donderdag 9 mei 2019, van 13.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain 
- Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 13 u. 
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Praktische inlichtingen 

Inschrijvingen 
Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/ 

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw 
inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers 
ontvangen heeft. 

Deelnameprijs 
Standaard: 75 euro per persoon (koffie en infomap inbegrepen) 

VVKP-leden: 65 euro per persoon (koffie en infomap inbegrepen) 

Betalingswijze 

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en 
dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. 

Annuleringsvoorwaarden 

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale 
deelnameprijs verschuldigd.  

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke 
ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.  

Opmerking 

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de 
deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij 
annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen 
wij u een creditnota bezorgen. 
Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen 
schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de 
lesgever. 

Inlichtingen 
Coördinatie Dienst Vorming: 
 

Ingo Verheye | Stafmedewerker |  09 216 35 77 |  ingo.verheye@fracarita.net 
Vanessa Scheir | Stafmedewerker |  09 216 35 89 |  vanessa.scheir@fracarita.net 
 
Marc Keuleneer | Algemeen directeur  |  marc.keuleneer@fracarita.net    
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ASSwijzer 
Woensdag 15 mei 2019 

 

Situering 
De ASSwijzer (zie ook www.asswijzer.nl) is een methodiek voor de ondersteuning van mensen met een 
autismespectrumstoornis (ASS). Een autismespectrumstoornis betekent: leven in chaos. Elke dag weer staat 
de persoon met ASS voor de uitdaging te overleven in deze chaos. Hulpverleners kunnen hierbij ondersteunen. 
Belangrijk is het bieden van structuur, overzicht en duidelijkheid. Voordat een hulpverlener hier concreet 
invulling aan kan geven, is het echter van groot belang te willen leren van de persoon met ASS en zijn 
omgeving, te weten welke unieke oplossingen zij gevonden hebben. De ASSwijzer is een methode die hiervoor 
handvatten geeft. De methode is wetenschappelijk onderzocht. Gebleken is dat gebruik van de ASSwijzer 
nieuwe inzichten geeft en andere oplossingen aandraagt. 

Inhoud 
Het betreft een workshop, dus we gaan samen aan de slag! Op basis van herkenbare situaties uit het dagelijks 
leven ervaren we hoe chaos voelt en zien we hoe verschillend andere cursisten omgaan met chaos. Wanneer 
je dat eenmaal ervaart en ziet, besef je ook dat standaard-oplossingen bij mensen met ASS (waar chaos een 
tweede natuur is) niet werkt. Begeleiding van mensen met ASS vraagt om maatwerk.  
Leerdoelen: 
 Je krijgt een idee over hoe de ASSwijzer ontstaan is.  
 Je hoort voor wie de ASSwijzer bedoeld is. 
 Je leert wat de methode ASSwijzer inhoudt. 
 Je krijgt een idee wat er nodig is (en wie) om de ASSwijzer in te vullen. 
 Je leert de verschillende stappen die gezet moeten worden. 
 Je leert het beeld van de ASSwijzer ‘de overvolle emmer’ begrijpen. 
 Je begrijpt het doel om de emmer leger te maken. 
 Je leert waarin de methode verschilt van andere methodes. 
Wat leer je niet: 
Je leert niet hoe je de ASSwijzer precies moet toepassen. Dat vraagt meer tijd en meer oefening.   

Methodiek 
Tijdens de workshop wordt gewerkt met ervaringsoefeningen en met casuïstiek. Daarnaast wordt een korte 
uitleg gegeven over de methode.  

Doelgroep  
Voor iedereen die kinderen of volwassenen met een autismespectrumstoornis (ongeacht verstandelijk 
functioneren) begeleidt en ondersteunt. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt. 

Lesgever  
Dr. Tineke van der Veer is GZ-psycholoog en orthopedagoog-generalist. Ze is 
werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. In 1991 rondde ze 
haar studie orthopedagogiek af aan de universiteit van Groningen waar ze eind 2013 
promoveerde op het onderzoek ‘Het effect van de ASSwijzer’. Samen met haar collega 
Irene Steenman geeft ze workshops en trainingen in de ASSwijzer. In haar dagelijks 
werk bij Stichting Philadelphia Zorg maakt ze regelmatig gebruik van de methode in de 
ondersteuning van mensen met ASS. 

 
Locatie en datum 
Deze vorming vindt plaats op woensdag 15 mei 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain 
- Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 9 u. 
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Praktische inlichtingen 

Inschrijvingen 
Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/ 

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw 
inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers 
ontvangen heeft. 

Deelnameprijs 
Standaard: 150 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

VVKP-leden: 130 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

Betalingswijze 

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en 
dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. 

Annuleringsvoorwaarden 

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale 
deelnameprijs verschuldigd.  

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke 
ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.  

Opmerking 

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de 
deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij 
annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen 
wij u een creditnota bezorgen. 
Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen 
schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de 
lesgever. 

Inlichtingen 
Coördinatie Dienst Vorming: 
 

Ingo Verheye | Stafmedewerker |  09 216 35 77 |  ingo.verheye@fracarita.net 
Vanessa Scheir | Stafmedewerker |  09 216 35 89 |  vanessa.scheir@fracarita.net 
 
Marc Keuleneer | Algemeen directeur  |  marc.keuleneer@fracarita.net    
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Zelfzorg in de zorgsector. 
Als zorg een opgave wordt. 

Donderdag 16 mei 2019 
i.s.m. 

Situering 

Wie graag ‘zorg draagt’ voor anderen, krijgt vaak heel wat terug: een glimlach, dankbaarheid. Deze zijn een 
nieuwe stimulans om het nog beter te doen. In deze enthousiaste beweging, schuilt een (aanvankelijk 
onzichtbaar) gevaar. Je wil nog meer zorg aanbieden, ten nadele van je eigen behoeften. Je inzet wordt groter, 
je verwacht veel van jezelf. Op een bepaald moment heb je zo veel verwachtingen, dat ze onmogelijk ingevuld 
kunnen worden. Soms willen zorgbehoevenden andere hulp. Ontgoocheling, frustratie, stress overvallen je. Je 
wil het anders aanpakken, rustiger worden, maar dat lukt niet altijd, want stress is de slechtste raadgever bij 
veranderingen. 

Inhoud 

‘Zorgen voor’ wordt een opgave ... Tijdens deze vorming verkennen we een aantal methodes om uit die cirkel 
te geraken. Die zijn er, heel veel zelfs … Het is aan jou om te kiezen welke methode best past.  
 Kennis over en ontwikkelen van stressbehendigheid 
 Beslissingen nemen en keuzebehendigheid, een basis om te veranderen 
 Alert zijn voor de eerste signalen van depressie of burn-out 
 We zoeken evenwicht tussen werk en gezin, familie, vrienden, ... een inspirerend overzicht van je drukke 

bestaan.  

Methodiek 
Aangename interactieve vorming met vele voorbeelden. Ruimte voor vragen en voorbeelden van deelnemers.  

Doelgroep  

Voor alle geïnteresseerden, ieder die met zorg te maken heeft. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt. 

Lesgever  

Hendrik Gaublomme is teamcoach, creatief therapeut, yogadocent en vormingswerker 
voor Zorg-Saam vzw (www.zorgsaam.be of zorgsaam@zorgsaam.be). 

 
 
 

Locatie en datum 

Deze vorming vindt plaats op donderdag 16 mei 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain 
- Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 9 u.  
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Praktische inlichtingen 

Inschrijvingen 
Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/ 

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw 
inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers 
ontvangen heeft. 

Deelnameprijs 
Standaard: 150 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

VVKP-leden: 130 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

Betalingswijze 

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en 
dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. 

Annuleringsvoorwaarden 

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale 
deelnameprijs verschuldigd.  

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke 
ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.  

Opmerking 

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de 
deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij 
annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen 
wij u een creditnota bezorgen. 
Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen 
schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de 
lesgever. 

Inlichtingen 
Coördinatie Dienst Vorming: 
 

Ingo Verheye | Stafmedewerker |  09 216 35 77 |  ingo.verheye@fracarita.net 
Vanessa Scheir | Stafmedewerker |  09 216 35 89 |  vanessa.scheir@fracarita.net 
 
Marc Keuleneer | Algemeen directeur  |  marc.keuleneer@fracarita.net    

Inhoudsopgave Vormingscentrum Guislain vzw (Gent): vormingsaanbod voorjaar 2019 94 

https://agenda.vormingscentrumguislain.be/


 

Emotieregulatie bij kinderen en adolescenten 
Donderdag 16 mei 2019 

Situering 
Kinderen en adolescenten staan vaak onder stress en kunnen blij, maar ook soms bang, boos en verdrietig 
zijn. Momenteel gaat men ervan uit dat negatieve emoties deel uitmaken van het leven en dat het er vooral 
op aan komt er goed mee om te gaan. Psychopathologie wordt dan ook steeds meer gelinkt aan moeilijkheden 
in emotieregulatie. Onderzoek toont aan dat men in een psychodiagnostisch onderzoek zowel moet focussen 
op het in kaart brengen van adaptieve emotieregulatie vaardigheden en waar hier tekorten zijn (zoals het 
toepassen van accepteren, herevalueren en probleemoplossing), als op het identificeren van de vaak 
dominante maladaptieve emotieregulatie strategieën (zoals agressie, ruminatie, zelf-devaluatie en opgeven). 

Inhoud 

Tijdens deze workshop gaan we dieper in op de kennis die we tot nu toe hebben over de verschillende 
emotieregulatiestrategieën en hoe deze gerelateerd zijn aan psychisch functioneren bij kinderen en 
adolescenten. Daarnaast gaan we verder in op de vraag wat diagnostiek en behandeling van 
emotieregulatiestrategieën binnen de handelingsgerichte benadering betekent voor kinderen en adolescenten 
met psychische klachten zoals internaliserende en externaliserende problemen. Vervolgens illustreren we hoe 
emotieregulatiestrategieën in kaart gebracht kunnen worden en gaan we dieper in op hoe je ze aan kinderen 
en jongeren kan aanleren. 

Methodiek 

Naast een presentatie over de recente wetenschappelijke inzichten met betrekking tot de rol van 
emotieregulatie voor kinderen en adolescenten zal er ook ruimte worden voorzien voor het uitproberen van 
technieken die kunnen worden toegepast bij kinderen en adolescenten, en het leren gebruiken en scoren van 
de FEEL-kj, een vragenlijst voor het in kaart brengen van emotieregulatie bij kinderen en adolescenten. 

Doelgroep  

De workshop is in eerste instantie bedoeld voor psychologen, psychiaters, toegepaste psychologen en 
orthopedagogen. Er is geen specifieke voorkennis vereist. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt. 

Lesgevers  
Marie-Lotte Van Beveren is als klinisch psychologe en onderzoeker verbonden aan de 
UGent. Naast onderwijsopdrachten op het domein van de ontwikkelingspsychopathologie doet 
ze onderzoek naar de rol van positief temperament en adaptieve emotieregulatie in het 
ontstaan en de instandhouding van depressieve symptomen bij jonge adolescenten. Ze is 
tevens klinisch psycholoog bij het Universitair Psychologisch Centrum ‘Kind & Adolescent’ te 
Gent. 
Marie-Lotte wordt tijdens deze vorming bijgestaan door Dr. Laura Wante. 

Locatie en datum 
Deze vorming vindt plaats op donderdag 16 mei 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain 
- Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 9 u. 
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Praktische inlichtingen 

Inschrijvingen 
Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/ 

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw 
inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers 
ontvangen heeft. 

Deelnameprijs 
Standaard: 150 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

VVKP-leden: 130 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

Betalingswijze 

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en 
dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. 

Annuleringsvoorwaarden 

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale 
deelnameprijs verschuldigd.  

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke 
ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.  

Opmerking 

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de 
deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij 
annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen 
wij u een creditnota bezorgen. 
Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen 
schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de 
lesgever. 

Inlichtingen 
Coördinatie Dienst Vorming: 
 

Ingo Verheye | Stafmedewerker |  09 216 35 77 |  ingo.verheye@fracarita.net 
Vanessa Scheir | Stafmedewerker |  09 216 35 89 |  vanessa.scheir@fracarita.net 
 
Marc Keuleneer | Algemeen directeur  |  marc.keuleneer@fracarita.net    
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Omgaan met mensen  
en ook met mensen met niet-aangeboren hersenletsel 

Vrijdag 17 mei 2019 

Situering 
Mensen met een niet-aangeboren hersenletsel hebben bijna altijd cognitieve stoornissen die in de 
neuropsychologie worden beschreven. Wat de weerslag van deze veranderingen op de emoties echter zijn, is 
veel minder duidelijk. Nochtans toont wetenschappelijk onderzoek dat precies deze emotionele weerslag zowel 
een belangrijke leidraad is bij de behandeling als bij de verdere ondersteuning. En bovendien de kwaliteit van 
leven 3 tot 5 jaar na het oplopen van een hersenletsel voor een belangrijker deel bepaalt dan de cognitieve 
symptomen. Ze zijn ook vaak een verklaring voor het optreden van gedragsveranderingen en moeilijkheden. 

Inhoud 

Eerst wordt het neuropsychologisch circuit, verantwoordelijk voor cognitieve en emotionele 
informatieverwerking toegelicht. Vanuit deze theorie wordt vervolgens aangetoond hoe de rationele en de 
emotionele informatieverwerking op elkaar dienen afgestemd te zijn om executieve vaardigheden als 
probleemoplossend vermogen, abstract denken, oordeelsvermogen, plannen en organiseren mogelijk te 
maken. Tenslotte wordt de weerslag bij een hersenletsel op dit evenwicht toegelicht met adviezen voor 
behandeling en omgang. 

Methodiek 

Theoretische uitleg aan de hand van een PowerPointpresentatie, aangevuld met multipele voorbeelden en 
casusbesprekingen. Ruimte voor inbreng van eigen voorbeelden. 

Doelgroep  
Voor professionelen die werken met mensen met niet-aangeboren hersenletsel. De vorming is toegankelijk 
voor alle geïnteresseerde medewerkers, bv. opvoeders, verpleegkundigen, ergotherapeuten, 
kinesitherapeuten, logopedisten, psychologen, … 

Lesgever  

Dr. Dirk Liessens is werkzaam als psychiater in zowel UPC Sint-Kamillus te Bierbeek als in het 
UZ Gasthuisberg te Leuven.  

 
 

Locatie en datum 

Deze vorming vindt plaats op vrijdag 17 mei 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain - 
Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 9 u. 
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Praktische inlichtingen 

Inschrijvingen 
Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/ 

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw 
inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers 
ontvangen heeft. 

Deelnameprijs 
Standaard: 150 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

VVKP-leden: 130 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

Betalingswijze 

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en 
dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. 

Annuleringsvoorwaarden 

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale 
deelnameprijs verschuldigd.  

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke 
ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.  

Opmerking 

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de 
deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij 
annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen 
wij u een creditnota bezorgen. 
Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen 
schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de 
lesgever. 

Inlichtingen 
Coördinatie Dienst Vorming: 
 

Ingo Verheye | Stafmedewerker |  09 216 35 77 |  ingo.verheye@fracarita.net 
Vanessa Scheir | Stafmedewerker |  09 216 35 89 |  vanessa.scheir@fracarita.net 
 
Marc Keuleneer | Algemeen directeur  |  marc.keuleneer@fracarita.net    
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Luisteren naar psychospirituele noden bij ouderen 
Woensdag 22 mei 2019 

Situering 
Ouderen komen (vaak onverwacht) in een heel nieuwe en kwetsbare levensfase. De oudere en zijn/haar 
omgeving komen in een vaak onbekende wereld terecht waar men de controle uit handen moet geven. Ze 
hebben tevens de moeilijkheid om bepaalde rollen die men vervulde, verder op te nemen. Er zijn meerdere 
verlieservaringen en er heersen onzekerheid en twijfel over de toekomst.  

Men stelt zich de vraag naar de eigen identiteit en zingeving. Existentiële en spirituele vragen komen op de 
voorgrond. 

Inhoud 
 Omgaan met het ouder worden als levensopgave 
 Welke psycho-spirituele vragen stellen ouderen zich? 
 Begeleiding vanuit een visie op de eenheid van de mens (lichaam/ziel/geest) 
 De oudere en zijn/haar spiritueel-existentiële vragen 
 Welke grondhouding neem je best aan in de begeleiding van ernstige (chronisch) zieke ouder?  
 Hoe breng je een gesprek op gang over zingeving en grenssituaties? 

Methodiek 

In deze sessie kijken we naar het gedrag van de zorgverlener in wisselwerking met dit van de oudere en 
zijn/haar omgeving. Zo exploreren we diverse gedragingen en reacties die invloed kunnen hebben op de 
omgang met het ouder worden. We ontwikkelen ook een inzicht in een persoonlijke stijl om met diverse 
situaties om te gaan. Concrete ervaringen en theoretische inzichten wisselen elkaar af. 

We werken met de concrete situaties en vragen van de deelnemers. Er is een afwisseling van situatieanalyse, 
groepsinteractie, individuele en sub-groepsopdrachten. Korte inzichtelijke aanvullingen vullen de ervaring aan 
om zo tot een inhoudelijke samenvatting te komen. We ronden af met enkele persoonlijke leerpunten. 

Doelgroep  
Begeleiders uit de social-profitsector: (geestelijke) gezondheidszorg, het welzijnswerk, ouderenzorg, algemene 
ziekenhuizen. Ook vrijwillige medewerkers zijn welkom. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt. 

Lesgever  

Paul Fivez is master psychologie en freelance psychotherapeut – coach en trainer. Hij 
volgde ook een meerjarige opleiding in de pastorale psychologie en psychotherapie bij 
Prof. Y. Saint Arnaud (Université Saint Paul Ottawa). Verder is hij 30 jaar actief in vorming, 
opleiding en coaching in organisaties in de non-profitsector, onder meer als freelance 
educatief medewerker van Vormingscentrum Guislain. 

 

Locatie en datum 
Deze vorming vindt plaats op woensdag 22 mei 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain 
- Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 9 u. 
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Praktische inlichtingen 

Inschrijvingen 
Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/ 

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw 
inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers 
ontvangen heeft. 

Deelnameprijs 
Standaard: 150 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

VVKP-leden: 130 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

Betalingswijze 

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en 
dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. 

Annuleringsvoorwaarden 

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale 
deelnameprijs verschuldigd.  

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke 
ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.  

Opmerking 

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de 
deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij 
annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen 
wij u een creditnota bezorgen. 
Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen 
schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de 
lesgever. 

Inlichtingen 
Coördinatie Dienst Vorming: 
 

Ingo Verheye | Stafmedewerker |  09 216 35 77 |  ingo.verheye@fracarita.net 
Vanessa Scheir | Stafmedewerker |  09 216 35 89 |  vanessa.scheir@fracarita.net 
 
Marc Keuleneer | Algemeen directeur  |  marc.keuleneer@fracarita.net    
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Muziek, een krachtig middel voor gedragsbeïnvloeding 
Donderdag 23 mei 2019 

Situering 
Van oudsher is bekend dat muziek invloed heeft op de stemmingen van mensen. Verschillende gelegenheden 
en gebeurtenissen kennen ieder hun eigen muziek en hun eigen ritmes. Ook geven mensen uitdrukking aan 
hun gevoel door middel van muziek. 
De laatste 25 jaar krijgen we steeds meer inzicht in het effect van muziek op het brein. Het aantal 
toepassingsmogelijkheden groeit meer en meer.  
In deze vorming krijgt u inzicht in het effect van muziek op het brein in verschillende omstandigheden. U gaat 
zien welke breindelen worden beïnvloed door welke muzieksoort. Ook krijgt u inzicht in de 
toepassingsmogelijkheden in uw dagelijkse praktijk. Dit wordt gecombineerd met de effecten van geur, kleur 
en tastzin. Het is dus een multisensorische aanpak met muziek in het centrum. 

Inhoud en methodiek 
 Welke breinlagen zijn er? 
 Wat betekent dat voor het functioneren? 
 Welke muziek soorten zijn er en wat is hun invloed op stemmingen, emoties en cognitie? 
 Wat is de invloed op de breinlagen en hoe maak je daar effectief gebruik van? 
 Hoe zet men geur, kleur en tastzin in? Hoe gebruikt men deze routines en gewoontes? 
Tijdens de cursus krijgt u veel muziek te horen. U krijgt kennis en inzicht die u in uw eigen werkveld kunt 
toepassen.  

Doelgroep  

Allen die beroepsmatig betrokken zijn bij opvoeding, onderwijs, coaching en therapeutische behandelingen. 
Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.  

Lesgevers  

Erik van Landewijk en Anjo Dimmers hebben een jarenlange ervaring in het 
ontwikkelen en geven van trainingen op het gebied van "Brein en Visie" aan CEO's en hun 
organisaties. Zij werken vanuit neuroscience. Van Landewijk TCC is in 2008 opgericht en 
heeft als visie mensen en organisaties tot volledige bloei te brengen. 

Het is een door het CRKBO erkend opleidingsinstituut.  
 
 

Locatie en datum 
Deze vorming vindt plaats op donderdag 23 mei 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain 
- Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 9 u. 
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Praktische inlichtingen 

Inschrijvingen 
Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/ 

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw 
inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers 
ontvangen heeft. 

Deelnameprijs 
Standaard: 150 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

VVKP-leden: 130 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

Betalingswijze 

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en 
dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. 

Annuleringsvoorwaarden 

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale 
deelnameprijs verschuldigd.  

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke 
ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.  

Opmerking 

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de 
deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij 
annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen 
wij u een creditnota bezorgen. 
Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen 
schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de 
lesgever. 

Inlichtingen 
Coördinatie Dienst Vorming: 
 

Ingo Verheye | Stafmedewerker |  09 216 35 77 |  ingo.verheye@fracarita.net 
Vanessa Scheir | Stafmedewerker |  09 216 35 89 |  vanessa.scheir@fracarita.net 
 
Marc Keuleneer | Algemeen directeur  |  marc.keuleneer@fracarita.net    
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CreArtiest: zinvol creatief werken met ouderen 
Donderdag 23 mei 2019 

Situering 
Ouderen zijn mensen met een pak levenswijsheid en ervaring. Zo moeten we hen ook blijven benaderen. 
Omdat ze onvermijdelijk motorisch en mentaal achteruit gaan, is dit een valkuil. Het is dan ook belangrijk dat 
ouderen zich nuttig blijven voelen, dat we ze kunnen verwonderen en vooral bewonderen.  
Met ouderen creatief aan de slag gaan, kan een uitdaging zijn. Door hun beperkingen bestaat het gevaar dat 
hun creaties kinderachtig overkomen. Dit wil de lesgeefster actief tegenaan. Samen iets kunstzinnig creëren, 
kan zowel aangenaam zijn alsook therapeutisch werken. Het kan hen stimuleren, hun gevoel van eigenwaarde 
opkrikken, hun sociaal leven verrijken en nog veel meer. Ouderen mogen zich niet voelen als kleuters wanneer 
ze iets maken. Ze hebben het recht op een professionele begeleiding en zinvolle dagbesteding. 

Inhoud 

Vanuit haar opleiding is de lesgeefster een zoektocht begonnen naar welke handelingen en technieken 
haalbaar zijn voor ouderen. Dit met altijd een waardevol proces en een mooi eindresultaat voor ogen. Door 
het voorstellen van een aantal geslaagde projecten, wil ze handvatten aanreiken om dit waar te maken. We 
gaan ook aan de slag met een aantal technieken die in dit plaatje passen en effectief ook werken, zelfs bij de 
allerzwaksten.  

Methodiek 
Aan de hand van een interactieve presentatie gaan we door het volgende programma: 
 Theorie  
 Praktijk 
 Projectwerk: kleur / wollige winter warmte / verrassend vilt 
 De kunstkijker 
 Anders decoreren 
 Creatieve verstrooiing  
 Technieken 
 Creatief bewegen 

Doelgroep  

Ergotherapeuten, animatoren en vrijwilligers in welzijns- en zorgcentra. Opgelet, het aantal deelnemers is 
beperkt. 

Lesgever  

Lotte Behets is bachelor technologische en plastische opvoeding. Zij heeft 11 jaar ervaring als 
animatrice in woonzorgcentrum Sint-Jozef te Antwerpen. Ze gaf reeds meerdere opleidingen, 
waaronder Vitalitijd (tijd om vitaal te zijn) en CreArtiest. 

 

Locatie en datum 

Deze vorming vindt plaats op donderdag 23 mei 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain 
- Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 9 u.  
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Praktische inlichtingen 

Inschrijvingen 
Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/ 

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw 
inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers 
ontvangen heeft. 

Deelnameprijs 
Standaard: 150 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

VVKP-leden: 130 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

Betalingswijze 

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en 
dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. 

Annuleringsvoorwaarden 

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale 
deelnameprijs verschuldigd.  

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke 
ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.  

Opmerking 

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de 
deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij 
annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen 
wij u een creditnota bezorgen. 
Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen 
schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de 
lesgever. 

Inlichtingen 
Coördinatie Dienst Vorming: 
 

Ingo Verheye | Stafmedewerker |  09 216 35 77 |  ingo.verheye@fracarita.net 
Vanessa Scheir | Stafmedewerker |  09 216 35 89 |  vanessa.scheir@fracarita.net 
 
Marc Keuleneer | Algemeen directeur  |  marc.keuleneer@fracarita.net    
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WORKSHOP ‘De nieuwe mantelzorger’: andere rol – andere benadering 
Donderdag 6 juni 2019 

Situering 
In het kader van de “vermaatschappelijking van de zorg”, zal de samenwerking en de communicatie tussen 
professionele zorgverstrekkers en mantelzorgers alsmaar belangrijker worden. Daarnaast is klantgerichtheid 
in de zorg ook een steeds belangrijker thema. Naast de cliënt wordt ook de mantelzorger meer en meer gezien 
als een “klant” die transparante zorg verlangt en die ook zelf keuzes maakt tussen zorgaanbieders.  
De visie “de cliënt centraal – de mantelzorger functioneel (soms vanzelfsprekend)” wordt vandaag de dag 
herbekeken en de eigen noden, behoeften en verwachtingen van mantelzorgers van zorg-en dienstverlening 
komen centraler te staan. Verder blijkt dat mantelzorgers verschillende (veranderlijke) rollen opnemen die elk 
gepaard gaan met andere noden en behoeften m.b.t. de zorg en vooral m.b.t. de samenwerking en 
communicatie met de professionele zorgverstrekker.  

Inhoud 
Als professioneel, en dus ook als zorginstelling, sta je meer en meer voor de uitdaging om aan de ene kant 
rekening te houden met de zorgbehoevende cliënt/bewoner en langs de andere kant de mantelzorger. Tijdens 
deze sensibilisatiesessie wordt de visie “de cliënt centraal – de mantelzorger functioneel (soms 
vanzelfsprekend)” verruimd en komt het eigen perspectief, de eigen noden, behoeften en verwachtingen van 
mantelzorgers centraler te staan. Daarbij blijkt dat mantelzorgers verschillende (veranderlijke) rollen opnemen. 
Sommigen zullen zich opstellen vanuit de rol van zorgvrager, anderen vanuit de rol van expert, collega of 
coördinator. Elke rol gaat gepaard met andere noden en behoeften met betrekking tot de zorg en vooral met 
betrekking tot de samenwerking en communicatie met de professionele zorgverstrekker. Verder bevinden heel 
wat mantelzorgers zich in de “sandwichgeneratie”: de generatie die letterlijk vast zit tussen de zorg voor een 
oudere en een jongere generatie, en die daarbij ook nog gaat werken. Dit alles probeert men in balans te 
houden met het eigen gezin en de eigen levenskwaliteit. Hoe kan je deze (veeleisende?) mantelzorger actief 
betrekken, om samen goede zorg te verlenen? 
Tijdens deze workshop ligt de focus op de samenwerking en de communicatie tussen professionele 
zorgverstrekkers en mantelzorgers in de dagdagelijkse praktijk. We gaan na hoe we deze samenwerking vorm 
kunnen geven en kunnen vergemakkelijken, rekening houdend met de verschillende rollen en behoeften die 
mantelzorgers hebben. We gaan na hoe we de belangen kunnen verhelderen binnen elk van die rollen en hoe 
we mantelzorgers vanuit elke rol weer anders kunnen benaderen.   

Methodiek 

Wat komt aan bod  
1. Mantelzorg in beeld – (klantgerichte) visie op mantelzorg  
2. Verschillende rollen van de mantelzorgers, hun noden en behoeften van de zorg 
3. Interventies voor professionelen: Hoe afstemmen met de noden en behoeften van de mantelzorger, 

hoe hen “hetzelfde behandelen” door ze vanuit hun rol verschillend te benaderen?   

Didactisch: Workshop - Thema’s worden aangereikt en interactief verder uitgewerkt - Ervaringsgerichte 
oefeningen - Reflectiemomenten (individueel – kleine groep) - Toepassen op cases - Implicaties naar de 
praktijk van de deelnemer  

Doelgroep  

Voor alle geïnteresseerden, leidinggevenden en hun medewerkers uit de sector (thuis) zorg die in contact 
komen met mantelzorgers. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt. 

Lesgever  

Dr. Erna Claes is doctor in de psychologie, gespecialiseerd in de gezondheidspsychologie en 
gedragstherapie. Ze is al verschillende jaren werkzaam in de gezondheidszorg. Sinds 2004 
doet ze dit ook als mede-zaakvoerder en expert trainer bij Fenrir Consult. Dit initiatief is 
gebaseerd op recente ontwikkelingen in het domein van de mantelzorg en wetenschappelijk 
onderzoek in dit kader alsook op mijn eigen praktijkervaring als hulpverlener in de zorgsector, 
infosessies en workshops als expert trainer voor mantelzorgers en professionelen in de 
(thuis)zorg.  

Locatie en datum 

Deze vorming vindt plaats op donderdag 6 juni 2019, van 13 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain - 
Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 12.30 u. 
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Praktische inlichtingen 

Inschrijvingen 
Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/ 

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw 
inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers 
ontvangen heeft. 

Deelnameprijs 
Standaard: 75 euro per persoon (koffie en infomap inbegrepen) 

VVKP-leden: 65 euro per persoon (koffie en infomap inbegrepen) 

Betalingswijze 

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en 
dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. 

Annuleringsvoorwaarden 

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale 
deelnameprijs verschuldigd.  

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke 
ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.  

Opmerking 

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de 
deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij 
annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen 
wij u een creditnota bezorgen. 

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen 
schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de 
lesgever. 

Inlichtingen 
Coördinatie Dienst Vorming: 
 

Ingo Verheye | Stafmedewerker |  09 216 35 77 |  ingo.verheye@fracarita.net 
Vanessa Scheir | Stafmedewerker |  09 216 35 89 |  vanessa.scheir@fracarita.net 
 
Marc Keuleneer | Algemeen directeur  |  marc.keuleneer@fracarita.net    
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Uitgeblust of opgebrand?!  
Over veerkracht en geestelijke groei voor zorgverleners 

Woensdag 12 juni 2019 

Situering 
Als zorgverlener voel je je vaak verantwoordelijk en erg betrokken bij de ander. Je laat de ander (collega’s, 
zorgvragers, …) niet graag in de steek. Ook moet je je steeds aanpassen aan nieuwe vragen en noden, en 
kom je je eigen grenzen tegen. Nogal wat zorgverleners geraken daardoor opgebrand of uitgeblust.  
Veerkracht is de kracht om rechtop te blijven of in je eigen kracht te staan ook in moeilijke omstandigheden 
of belastende situaties. Je kan zo in je balans of evenwicht blijven of deze sneller weer herstellen. 
Veerkracht vind je in je persoon, je omgang met emoties en gevoelens, in je waarden en je zingeving of 
levensovertuiging. 

Inhoud 
De sessie is gericht op de versterking van je (innerlijke) kracht, je waarden en je zingeving.  

We staan o.m. stil bij de volgende vragen: 
 Wat zijn de oorzaken van burn-out? 
 Hoe je grenzen (h)erkennen en bewaken? 
 Hoe vind je veerkracht in je persoon, je omgang met emoties en gevoelens , in je waarden en je zingeving 

of levensovertuiging? 
 Hoe kan je de balans houden tussen jezelf, je werk, je gehele leven? 

Methodiek 

We werken met concrete situaties en vragen van de deelnemers. Er is afwisseling van situatieanalyse, 
groepsinteractie, individuele en sub-groepsopdrachten. Korte inzichtelijke inbrengen vullen de ervaring aan 
om zo tot een inhoudelijke samenvatting te komen. Er is ook ruimte voor eenvoudige (meditatieve en 
ervaringsgerichte) oefeningen. 

Doelgroep  

Alle medewerkers uit de (geestelijke) gezondheidszorg, welzijnswerk, therapeutische centra, …. De sessie is 
niet uitsluitend gericht op psychotherapeuten. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt. 

Lesgever  
Paul Fivez is master psychologie en freelance psychotherapeut – coach en trainer. Hij 
volgde ook een meerjarige opleiding in de pastorale psychologie en psychotherapie bij 
Prof. Y. Saint Arnaud (Université Saint Paul Ottawa). Verder is hij 30 jaar actief in vorming, 
opleiding en coaching in organisaties in de non-profitsector, onder meer als freelance 
educatief medewerker van Vormingscentrum Guislain. 

 

Locatie en datum 

Deze vorming vindt plaats op woensdag 12 juni 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain 
- Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 9 u. 
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Praktische inlichtingen 

Inschrijvingen 
Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/ 

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw 
inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers 
ontvangen heeft. 

Deelnameprijs 
Standaard: 150 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

VVKP-leden: 130 euro per persoon (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen) 

Betalingswijze 

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en 
dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. 

Annuleringsvoorwaarden 

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale 
deelnameprijs verschuldigd.  

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke 
ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.  

Opmerking 

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de 
deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij 
annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen 
wij u een creditnota bezorgen. 
Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen 
schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de 
lesgever. 

Inlichtingen 
Coördinatie Dienst Vorming: 
 

Ingo Verheye | Stafmedewerker |  09 216 35 77 |  ingo.verheye@fracarita.net 
Vanessa Scheir | Stafmedewerker |  09 216 35 89 |  vanessa.scheir@fracarita.net 
 
Marc Keuleneer | Algemeen directeur  |  marc.keuleneer@fracarita.net    
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