
Je hebt de keuze om de webinar(s) live te volgen of 
uitgesteld te kijken. Wat is het verschil? En wat verstaan
wij onder een webinar?

#webiwasda?

Zomerwebinars
Na onze succesvolle

eindejaarswebinars 2020
stellen we graag onze

zomerwebinars 2021 voor!

Rode draad door deze
webinarreeks is 'Geestelijke

gezondheidszorg bij
kinderen en jongeren'.

Inschrijven? Klik op de titel van de webinar naar keuze, en nadien op de
knop 'registreer', je kan je voor meerdere webinars inschrijven

Live-webinar: max. 100 deelnemers

Uitgesteld kijken: geen limiet van deelnemers, inschrijven wel
noodzakelijk

Prijs: €10 per webinar (zowel voor de live-webinar als het uitgesteld
kijken) - direct online te betalen

Nog vragen? crosslink@pangg0-18.be

Webinar: een lezing omtrent een bepaald thema die je kan volgen

op je eigen  laptop, PC, tablet of GSM. Als kijker ben je voor niemand

zichtbaar of hoorbaar. Je hoeft geen programma te downloaden, je

dient enkel op de link te klikken die wordt verstuurd na betaling.

Live-webinar: je volgt de webinar live terwijl de spreker zijn lezing

geeft. Er is ruimte om vragen te stellen aan de spreker via Q&A

(Vraag en Antwoord). Je krijgt nadien eveneens de opname

doorgestuurd die enkele weken beschikbaar blijft.

Uitgesteld kijken: je kijkt naar de opgenomen webinar op een zelf

gekozen tijdstip. Er is geen ruimte voor vragen. De webinar wordt

verspreid daags na de live-uitzending, deze zal enkele weken

beschikbaar blijven om te bekijken. 

Dinsdag 1 juni van 13u30-15u30
Kadodder
(Opvoedings-)ondersteuning aan
ouders met een
licht verstandelijke beperking
In gezinnen waar één of beide ouders op een licht

verstandelijk beperkt niveau functioneert, is het

opvoeden van kinderen niet altijd even gemakkelijk. Ook

de ondersteuning van deze gezinnen stelt de begeleider

vaak voor specifieke uitdagingen. Dit kan bijzonder

boeiend en verrijkend zijn, maar het maakt begeleiders

wel eens onzeker: “wat ik ook doe, er verandert niets”, “is

dit alles wel voldoende voor de kinderen? ”,…

In deze webinar staan thuisbegeleiders van Kadodder

vanuit praktijkvoorbeelden stil bij de eigenheid van deze

gezinnen: wat is kenmerkend voor deze ouders, goed

wetende dat elke ouder met een verstandelijke beperking

op zijn manier uniek is. En hoe kan je in de ondersteuning

helpend zijn voor deze mensen, wat zijn mogelijke

handvatten?

De webinar is bedoeld voor professionals die in hun

begeleidingswerk in meer of mindere mate te maken

krijgen met ouders met een verstandelijke beperking en

concrete tips zoeken om met deze doelgroep aan de slag

te gaan.

Dinsdag 15 juni van 10u-12u
Laurence Claes
Wat als zelfzorg zoek is?
Diagnostiek en behandeling
van zelfverwondend gedrag
In deze webinar staan we stil bij de definitie,

de prevalentie, de comorbiditeit en

verklaringsmodellen van zelfverwondend

gedrag binnen de context van de adolescentie.

De rol van de identiteitsontwikkeling krijgt

speciale aandacht. Deze inzichten leiden ons

naar de diagnostiek en de behandeling van

zelfverwondend gedrag. We staan stil bij

thema’s als motivatie, assessment,

interventies, wondverzorging,

besmettelijkheid van het gedrag,… en het

betrekken van de context (school, gezin)! Op

basis van deze aanpak, hopen we – samen met

de jongere en zijn context - van

zelfbeschadiging naar zelfzorg te komen!

Tijdens deze webinar overlopen we de vroege signalen van ASS met specifieke

aandacht voor diverse ontwikkelingspaden zoals regressie. We staan stil bij het

belang van het herkennen van deze vroege signalen en de voordelen van een

vroegtijdige diagnose. We geven een overzicht van het onderzoek bij kinderen met

een verhoogde kans op ASS, zoals de jongere broertjes en zusjes van kinderen met

ASS. We presenteren ook enkele bevindingen uit onze eigen Babystudie, een

longitudinale follow-up studie bij jongere broertjes en zusjes van kinderen met ASS,

die reeds enkele jaren liep binnen onze onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen

aan de Universiteit Gent.

Tijdens het webinar trachten we o.a. volgende vragen te beantwoorden: Hoe

praat je met een jongere over zijn zelfmoordgedachten? Wat zeg je wel, wat niet?

Wat vraag je wel, wat niet? Hoe krijg je zicht op de mate van suïcidaliteit? Hoe

kan je voldoende erkenning geven voor negatieve gevoelens en tegelijk de

jongere uit de put krijgen? Wat is een veiligheidsplan en hoe maak je dat samen

met een suïcidale jongere? Hoe werk je samen met ouders?

Dinsdag 22 juni van 10u-12u
Suïcidepreventie bij jongeren

Donderdag 24 juni van 9u30-11u30
TIARA Gent
Vroegdetectie bij autismespectrumstoornis (ASS)

Woensdag 9 juni van 10u-12u
Winny Ang
Cultuur en psychopathologie:
tussen meten, weten en begrijpen
Hulpverleners worden meer en meer geconsulteerd door

cliënten met verschillende culturele achtergronden wat

specifieke uitdagingen met zich meebrengt. Cultuur is een

complex concept dat doorheen al ons doen en laten

doorschijnt . Het is als het (on)bewuste web van

betekenissen dat duiding geeft aan de dingen en de

mensen rondom ons, ook aan het gedrag dat samengaat

met ziek zijn en gezond zijn.

Het is heel belangrijk om aandacht te besteden aan hoe

cultuur een invloed heeft op verklaringsmodellen van de

cliënten: met name concepten als ‘normaliteit’ en

‘pathologie’, ziekteverklaringen, verloop van een

pathologie. Kortom, het is van belang voor alle aspecten

van diagnostiek en behandeling. In deze webinar richten

we ons naar “cultuursensitieve diagnostiek” aan de hand

van de Culturele Formulering vanuit praktijkvoorbeelden.
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