PRAKTIJKLABO
Omgaan met personen met een persoonlijkheidsstoornis bij de
behandeling van eet- en gewichtsproblemen
Leuven, 21 maart 2019
Wil je anders leren omgaan met personen met een persoonlijkheidsprobleem in je werk?
Wil je concrete reacties voorbereiden bij jouw cliëntvragen?
Wil je jezelf trainen in het uitwerken van een behandelplan voor deze groep?
Programma
Persoonlijkheidsstoornissen (PS) kennen een hoge comorbiditeit bij personen met een eet- en/of
gewichtsprobleem. De voorbije jaren gaf prof. dr. Laurence Claes reeds enkele workshops en een praktijklabo
rond dit thema. Deze vormingen werden steeds met veel enthousiasme onthaald, waardoor een vervolg hierop
niet kon ontbreken.
In dit praktijklabo krijgen deelnemers de kans om concrete reacties voor te bereiden en zich te bekwamen in het
uitwerken van behandelplannen. Er zal ook stilgestaan worden bij de invloed van een PS op de interactie tussen
de hulpverlener en de cliënt, én hoe hier best mee kan worden omgegaan.
Doelgroep
Deze vorming richt zich tot gevorderde hulpverleners met interesse in de comorbiditeit tussen eet- en
persoonlijkheidsproblemen.
Van de deelnemers wordt verwacht dat ze voldoende theoretische kennis hebben rond persoonlijkheidsstoornissen (er wordt geen basisintroductie voorzien in dit praktijklabo) en dat zij twee weken op voorhand
geanonimiseerd casusmateriaal (korte achtergrond + specifieke vragen) bezorgen aan prof. dr. Laurence Claes
(via Eetexpert, secretariaat@eetexpert.be).
Wil je je kennis rond persoonlijkheidsstoornissen even opfrissen? In bijlage vind je de PowerPointpresentatie van
een eerdere vorming.
Docent
Prof. dr. Laurence Claes: Klinisch psycholoog & gedragstherapeut, is hoogleraar aan de KU Leuven, Faculteit
Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Onderzoeksgroep Klinische Psychologie en aan de Universiteit
Antwerpen, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (CAPRI). Ze doet onderzoek op vlak van
diagnostiek en behandeling van eetstoornissen, impulscontroleproblemen en persoonlijkheid.
Praktische informatie
Wanneer:
21/03/2019, van 13u30 tot 16u30
Waar:
Van den Heuvel Instituut (VHI) lokaal 01.64, Dekenstraat 2, 3000 Leuven
Kostprijs:
Abonnees Eetexpert:
40€
Niet-abonnees Eetexpert:
60€
Inschrijvingsmodaliteiten: Inschrijven kan op onze website via onze vormingsagenda
(http://www.eetexpert.be/vorming/agenda). De ontvangst van je inschrijvingsbevestiging geldt
als inschrijving en is jouw akkoord om tijdig te betalen. We rekenen erop dat je asap en uiterlijk
2 weken voor de vorming betaalt op rekeningnummer BE20 7340 1588 3656 van Eetexpert.be
vzw, met vermelding ‘Prakrijklabo 21/03/2019 + uw naam’. Annuleringsvoorwaarden: zie
website.
Organiserend comité: Prof. dr. C. Braet, Prof. dr. L. Claes, Prof. dr. P. De Cort, I. Ulens, A. Vandeputte.
Over Eetexpert:
Eetexpert.be vzw ondersteunt in opdracht van de Vlaamse minister van welzijn, volksgezondheid
gezin, alle Vlaamse zorgverstrekkers, beleid en pers bij hun inzet rond eet- en gewichtsproblemen.
Het kenniscentrum werkt multidisciplinair en vertegenwoordigt geen enkele specifieke
belangengroep. - www.eetexpert.be

