Pre-conference workshop
Bruce Perry geeft unieke workshop op 3 april 2014 in Amsterdam

UITNODIGING

donderdag 3 april 2014
Beurs van Berlage Amsterdam

Organisatie Stichting WKK i.o. (Stichting wetenschapsbevordering KP/KNP)

Accreditatie is verleend door de
FGzP en Vereniging EMDR Nederland

Voorwoord
Bruce Perry, (M.D., PhD., psychiater,
hoogleraar psychiatrie en gedragswetenschappen, Feinberg School of Medicine,
Northwestern University, Chicago) licht zijn
‘Neurosequential model of therapeutics’ toe:
wat doen psychotraumatische ervaringen met
het brein in neuropsychologische zin en wat zijn
de gedragsmatige consequenties en gevolgen
voor therapie (bijvoorbeeld minder verbaal
werken).
Perry zal een overzicht geven van de
belangrijkste grondbeginselen van de
neurologische ontwikkeling bij het kind om zo
te onderzoeken hoe ervaringen de functionele
en fysieke organisatie van de hersenen sturen.
Verder wordt er tijdens deze inleiding aandacht
besteed aan de belangrijkste functies van de
hersenen, de hiërarchie in de ontwikkeling van
de hersenen, en de relatie tussen belangrijke
hersenfuncties en sleutelmomenten in de
ontwikkeling van het kind.
Na deze inleiding zal Bruce Perry uitgebreid
gelegenheid geven om vragen te stellen en
casuïstiek voor te leggen.

Doelstellingen van de workshop:

Programma donderdagmiddag 3 april 2014

1. Een overzicht geven van de grondbeginselen
van de neurologische ontwikkeling om zo de
rol van ervaringen in de ontwikkelingen en
organisatie van de hersenen te verkennen.
2. Nieuw onderzoek bespreken van de
negatieve effecten van mishandeling,
verwaarlozing en trauma op de ontwikkeling
van de hersenen bij kinderen.
3. Het bespreken van de klinische implicaties
van deze nieuwe bevindingen bij misbruikte
kinderen, mede aan de hand van door
deelnemers ingebrachte casuïstiek.
4. De rol van landelijk beleid en van
preventieve maatregelen bij emotionele,
gedragsmatige, cognitieve, sociale en fysieke
schade als gevolg van mishandeling uiteen
zetten.

13.00 – 13.30 uur

Inloop/registratie met
broodjes

13.30 – 13.35 uur

Opening door de midddagvoorzitter Tony Bloemendaal

13.35 – 15.30 uur

Inleiding Perry, vragen en
bespreken casuïstiek

15.30 – 16.00 uur

Pauze

16.00 – 17.00 uur

Bespreken casuïstiek vervolg

17.00 – 18.00 uur

Borrel

Voor deze workshop zijn een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar en is bestemd voor
klinisch psychologen, psychiaters,
psychotherapeuten, gz-psychologen,
verpleegkundig specialisten, zowel in de jeugd
als in de volwassenenzorg die werken met
getraumatiseerde patiënten.

18.00 uur

Afsluiting

Degenen die casuïstiek in willen brengen
worden verzocht dit vooraf te melden bij de
middagvoorzitter middels een e-mail aan
joshua@zonderzorg.nl

Informatie
Doelgroep
De workshop is bestemd voor klinisch
psychologen, psychiaters, psychotherapeuten,
gz-psychologen, verpleegkundig specialisten,
zowel in de jeugd als in de volwassenenzorg
die werken met getraumatiseerde patiënten.

Inschrijving
Aanmelden voor de workshop kan via de
website van het organisatiebureau
ZonderZorg: www.zonderzorg.nl/jaarcongres

Datum & Locatie
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 3
april 2014 in de Beurs van Berlage gelegen in
het centrum van Amsterdam.

Accreditatie
- FGZP herregistratie klinisch psychologen,
5 punten
- FGZP herregistratie klinisch
neuropsychologen, 5 punten
- Vereniging EMDR Nederland, 3 punten

Deelnamekosten
De kosten voor deelname bedragen € 200,per deelnemer. Bij deelname aan zowel het
zesde jaarcongres als de pre-conference
workshop geldt een korting van € 50,-. Een
eventuele korting op de congresbijdrage valt
niet te combineren met deze korting. Dit
bedrag is inclusief lunch en consumpties.
Betaling vindt plaats via een eenmalige
machtiging voor automatische incasso.

Annuleren
Tot 1 maart 2014 kunt u, uitsluitend
schriftelijk, annuleren. Wij berekenen dan
€ 50,- administratiekosten. Bij annulering ná
1 maart bent u het volledige
inschrijvingsbedrag verschuldigd.

Meer informatie
Voor meer informatie over de workshop kunt u
contact opnemen met Danza Onvlee of Joshua
Geelen van het organisatiebureau ZonderZorg:

Danza Onvlee
Joshua Geelen
020 - 623 97 44
danza@zonderzorg.nl
www.zonderzorg.nl/jaarcongres

