Heb ik een probleem dan?
Ziektebesef en interventies bij een hersenletsel
Namiddagseminarie rond hulpverlening aan mensen met NAH

22.01.2021

EVEN SITUEREN
Een jaar na het oplopen van een hersenletsel heeft bijna de helft van de mensen geen of beperkt ziekte-inzicht. Dat betekent dat hun omgeving
belemmeringen in hun functioneren ziet maar dat zij zelf geen problemen ervaren. In deze workshop leer je cliënten op basis van hun ziekte-inzicht
onder te verdelen in voorbijgangers, zoekers en klanten. Hierbij maak je kennis met de SADL-3: een instrument om per levensgebied te bepalen wat
de mate van inzicht is bij een cliënt. Dit instrument is ontwikkeld in samenwerking met Maastricht University. Tot slot worden passende interventies
gepresenteerd om stap voor stap de mate van inzicht te vergroten en hopelijk bij een hulpvraag uit te komen.

OVER DE SPREKER
Arno Prinsen werkt ruim 27 jaar met mensen met een hersenletsel. Tijdens zijn studie psychologie eerst als begeleider, later als psycholoog bij diverse zorginstellingen. Daarnaast is hij jarenlang docent op het gebied van hersenletsel, in Nederland, België en Luxemburg. Tot slot schrijft hij over
hersenletsel, met name over de impact van het gebrek aan ziekte-inzicht. Hij is auteur van de boeken “Heb ik een probleem dan?” en “Ga toch
weg! Behandeling van ziekte-inzicht bij hersenletsel”.

DATUM
Vrijdag 22.01.2021
PROGRAMMA
13u00 Onthaal en koffie
13u30 Lezing door Arno Prinsen (deel 1)
15u00 Koffiepauze
15u30 Lezing door Arno Prinsen (deel 2)
16u30 Einde van het seminarie

DOELGROEP
Dit seminarie richt zich naar alle hulpverleners, artsen , lesgevers en studenten in de welzijns– en gezondheidszorg.

DEELNAMEPRIJS
De prijs bedraagt 35 euro, onthaal- en pauzekoffie inbegrepen (te betalen na ontvangst van de toegezonden factuur).
Collega’s PXL: 25 euro
Studenten: 10 euro (te betalen na ontvangst van de toegezonden factuur)

LOCATIE

Hogeschool PXL: PXL- Congress, Gebouw D, Elfde Liniestraat 23 te 3500 Hasselt
INSCHRIJVEN
Inschrijven kan via onderstaande link:
https://ins.pxl.be/Seminar/92440201
Info: Annemie Pachen / annemie.pachen@pxl.be / 0499 643133
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