
Vorming

Tweedaagse vorming 
Eerstelijnszorg voor psychologen en orthopedagogen

Netwerk GGZ Kempen organiseert in samenwerking met The Human Link een tweedaagse 
vorming ‘Eerstelijnszorg voor psychologen en orthopedagogen’. De vorming staat zowel 
open voor reeds actieve eerstelijnspsychologen en -orthopedagogen als voor geïnteresseerde 
psychologen en orthopedagogen. De vorming wordt gericht op het verwerven van volgende 
kennis, houding en vaardigheden:

• Vlug breed diagnosticeren - belangrijke transdiagnostische factoren
• Brede basiskennis van psychische gezondheid, psychisch functioneren, 

psychologische interventies 
• Basisvaardigheden gesprekstechnieken: volgen en sturen
• Specifiek ELP conceptueel kader
• Gericht op samenwerking en zelfredzaamheid 
• Motiverende en activerende methoden
• Focus op remoralisatie: in korte tijd juist dat te bewerkstelligen waardoor de 

persoon terug op eigen kracht voort kan
• Of de persoon zo snel mogelijk doorverwijzen naar het juiste kanaal

PROGRAMMA

Hoofdlijnen

•  Informeren van familie
•  Ondersteunen van familie
•  Actief betrokken worden in het zorgtraject

Dag 1: conceptualisatie van kortdurende begeleiding 

• Wat is eerstelijnspsychologie?
• Kader ter introductie en randvoorwaarden
• Het KOP-model voor kortdurende interventies
• Casusconceptualisatie
• Concretisatie
• Demoralisatie en remoralisatie

Dag 2: van conceptualisatie naar zelfredzaamheid en doelen

• (Behandel)doelen opstellen aan de hand van de KOP
• Belang van de therapeutische relatie en vaardigheden
• Belang van psycho-educatie 
• Toepassingen van mogelijke interventies
• Kernkwadrant, balansoefening …
• Betrekken van en steun creëren vanuit context
• Advies geven naar andere disciplines en doorverwijzen indien nodig

PRAKTISCHE INFORMATIE

PRIJS: €250,00 (incl. catering)

Terugbetaling bij instappen ELP-project !!

Psychologen of orthopedagogen die na het volgen van de vorming beslissen om mee 
in het ELP-project te stappen, en dit vóór 15 december 2021, krijgen het volledige 
inschrijvingsgeld terugbetaald! 

Annulatievoorwaarden !!

• Indien je langer dan een maand op voorhand annuleert, zullen we je vragen om 
10% van de kostprijs te betalen.

• Voor een annulering 4 weken voor aanvang, zal je zelf instaan voor 50% van de 
kostprijs.

• Bij annulatie in de laatste 2 weken, zijn we genoodzaakt om de volledige kostprijs 
te vragen gezien het dan bijna onmogelijk is om nog andere mensen te vinden die 
deze plaats kunnen opvullen.

PLANNING

De vorming wordt op 2 verschillende momenten georganiseerd, schrijf je in voor één van de 2 
reeksen! 

Reeks 1: 
13 en 20 september 2021  (9u30 - 16u)

Reeks 2: 
16 en 23 november 2021 (9u30 - 16u)

INSCHRIJVEN

Inschrijven kan via ELPZ@ggzkempen.be of via het nummer 014 57 93 51
Elke vorming telt slecht 15 plaatsen, wees er dus op tijd bij! 

LOCATIE

De Casteleer 
Pastorijstraat 38, 2460 Kasterlee

Netwerk GGZ Kempen

https://www.thehumanlink.be/
mailto:ELPZ@ggzkempen.be

