
Maandag 17 oktober 2022
UZ Leuven - auditorium Herge

MULTIDISCIPLINAIR CASUSOVERLEG PERINATALE MENTALE GEZONDHEID
Dit casusoverleg biedt de mogelijkheid om samen met collega’s uit verschillende sectoren eigen
casussen te besproken van jonge ouders en/of gezinnen waarbij er sprake is van psychische
problemen en/of moeilijkheden in de ouder-kindrelatie. Het casusoverleg zal gemodereerd
worden door Prof.dr. Titia Hompes.

Een goede start is cruciaal in het leven van een kind
 

Jonge kinderen ontwikkelen zich razendsnel waarbij de eerste ervaringen niet alleen een effect
hebben op hun psychisch welzijn maar ook op hoe hun lichaam en hersenen ontwikkelen. Voor
hulpverleners is het vaak een zoektocht hoe deze jonge kinderen, hun ouders, hun gezin en
andere zorgfiguren zo goed mogelijk te ondersteunen, begeleiden of op te vangen.

 

Dit najaar bieden we een uitgebreid vormingsaanbod waarbij het jonge kind centraal staat. 

V l a a m s - B r a b a n t  n a j a a r  2 0 2 2

Donderdag 29/9, 13/10 en 10/11 van 9u30 tot 12u30
Leuven, vzw Sporen, Oudebaan 263

Donderdag 6/10, 20/10 en 17/11 van 9u30 tot 12u30
Asse, CGG Ahasverus, Muurveld 38

INTERVISIEREEKSEN INFANT MENTAL HEALTH
In deze 3-delige begeleide intervisiereeks denken we samen na over eigen casussen. De focus
ligt op het psychisch welzijn van het kind en de ouder-kind relatie. We kijken met een Infant
Mental Health bril naar wat er besproken wordt. 
Infant Mental Health verwijst naar de zorg voor de psychosociale gezondheid van de baby of het
jonge kind en al wie hem omringt.

   INTERVISIEREEKS IN LEUVEN OLV. LIES HOOIJMAAIJER EN JOKE GABRIEL

   INTERVISIEREEKS IN ASSE OLV SOFIE CREEMERS EN JOKE GABRIEL

Donderdag 20 oktober 2022 13u-14u30

Dinsdag 7 februari 2023 13u30-15u

WEBINARS ROND HET JONGE KIND
   ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN (COS LEUVEN)

   EMOTIEREGULATIE BIJ KLEUTERS (KLEINE K UZ LEUVEN)

Deelname is gratis. Verder informatie en mogelijkheid tot inschrijven volgt op een later moment.

HET JONGE KIND
VORMING & INTERVISIE

Maandag 28 november 2022
Kortenberg, Congrescentrum UPC KU Leuven

NETWERKDAG VLAAMS-BRABANT
‘Samen bouwen aan een warm nest voor jonge gezinnen'
Op deze netwerkdag willen we kijken hoe we jonge gezinnen kunnen omringen met
helpende en steunende handen. Handen die elkaar vinden en een stevig weefsel vormen
rondom deze jonge nestjes om zo samen ieder kind de kans te geven die het verdient.

Op het programma staan een interessante lezing van Tessa Rooseboom rond het belang
van de eerste 1000 dagen evenals een aantal interactieve workshops onder begeleiding
van een expert waarin subthema's uitgewerkt worden die relevant zijn in de begeleiding
van jonge kinderen, hun ouders en gezinnen.
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