VLAAMSE WETENSCHAPPELIJKE VERENIGING VOOR JEUGDGEZONDHEIDSZORG

VORMINGSAANBOD VWVJ VOOR HET WERKJAAR 2019-2020
1. Standaard Groei (thema lengte): workshops voor verpleegkundigen
Nauwkeurig wegen en meten zijn vaardigheden die erg vertrouwd en goed verworven zijn door de
verpleegkundigen. De nieuwe richtlijnen voor de interpretatie van de lengte en het groeipatroon zijn dit allicht
minder. Deze workshop biedt een gelegenheid om samen te oefenen op lengte en gewichtsmetingen en
echte groeicurven uit jullie dagelijkse praktijk. Het is meteen een gelegenheid om jullie vragen te bespreken
over zowel de klinische interpretatie van lengte en gewicht als over de wijze waarop je ouders over de
resultaten kan informeren en een overdracht naar de arts kan realiseren.
We organiseren de workshops graag dichtbij. Daarom organiseren we dit regionaal:
In Leuven (of
Hasselt)

Donderdag 12 december 2019

In Gent

Vrijdag 7 februari 2020

In Antwerpen

Dinsdag 5 mei 2020
Van 9.30u tot 13u.

In een workshop werken we graag actief en interactief. Daarom is een groepsgrootte van 40 à 50 personen een
maximum. Bij grote interesse organiseren we graag een extra sessie in juni 2020.
Prijs: 50 € voor niet leden – 40 € voor leden – 20 € voor studenten die VWVJ-lid zijn.

2. Standaard Gewicht: workshops voor artsen en verpleegkundigen
De aanbevelingen van de standaard gewicht en vroegdetectie van eetproblemen zijn complex en moeilijker in
praktijk te brengen dan de overige standaarden. Een belangrijke reden is de emotionele lading die op het
onderwerp rust. Samen met vzw.Eetexpert doet de VWVJ een aanbod om vertrouwd te raken met de nieuwe
aanbevelingen en tegelijk te reflecteren en te oefenen in de communicatieve aspecten van praten over
overgewicht, ondergewicht of het vermoeden van een voedings- of eetprobleem.
In Antwerpen

vrijdag 25 oktober 2019

In Gent

Vrijdag 29 november 2019

In Leuven

Vrijdag 13 maart 2020

In Hasselt

Vrijdag 24 april 2020
Van 9.30 tot 16.30u.

Om vlotte interactie te garanderen houden we de groepsgrootte op een 50-tal deelnemers per sessie.
Prijs: 90 € voor niet leden – 70 € voor leden – 30 € voor studenten die VWVJ-lid zijn.

3. Workshop voor artsen: wat hebben we te bieden in een bijkomend
aanbod na triage door de verpleegkundige?
Preventieve gezondheidszorg voor opgroeiende kinderen en jongeren wordt door het CLB aangeboden volgens
de principes van het proportioneel universalisme. Dit is een mond vol om te zeggen dat de systematische
contacten een aanbod is waarvan alle kinderen van de respectieve klasjaren of leeftijden kunnen genieten en
dat de mate en intensiteit van nazorg en dienstverlening varieert naargelang de nood en kwetsbaarheid van de
kinderen en hun gezin. Met dit organisatiemodel streven we naar het temperen van ongelijkheden in welzijn en
gezondheid als gevolg van sociale ongelijkheden.
Om dit waar te maken, heeft de CLB-arts nieuwe taken op te nemen die voor de Standaard Groei (lengte,
puberteit, gewicht, voedings- en eetproblemen) al in een ‘bijkomend aanbod is uitgeschreven.
Welke competenties heeft de arts nodig om dit waar te maken? Hoe realiseren we dit concreet? Welke
klinische en gespreksvaardigheden heb je daarvoor nodig? Kortom al je vragen in dit verband kunnen worden
besproken en casuïstiek kan worden voorgelegd. Denk hierbij ook aan moeilijk te interpreteren groeicurves,
gewichtsevoluties enzovoort…
We stellen voor om samen te komen …
In Gent

Vrijdag 17 januari 2020

In Leuven

Woensdag 25 maart 2020
Van 9.30u tot 13u.

Een workshop hoort interactief te zijn en daarom wordt het aantal deelnemers gehouden op een 40-tal.
Prijs: 50 € voor niet leden – 40 € voor leden – 20 € voor studenten die VWVJ-lid zijn.

4. Werkgroep voor jeugdverpleegkundigen actief in het CLB
Deze werkgroep bestaat al enkele jaren. Verpleegkundigen komen samen en bespreken aspecten van hun
dagelijkse werking. De laatste hand wordt gelegd aan een update van het beroepsprofiel van de
jeugdverpleegkundige. Door samen te komen, ervaring uit te wisselen en van elkaar te leren, word je gesterkt
in je professioneel leiderschap.
De samenkomsten zijn gepland:
Brussel

2 oktober 2019

Regionaal

20 november 2019
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Regionaal

12 februari

Brussel

10 april 2020
telkens op woensdag
van 14u-18u

Prijs: gratis voor VWVJ-leden

5. Werkgroep voor jeugdartsen die actief zijn in het buitengewoon
onderwijs
Vorig schooljaar startte een werkgroep met CLB-artsen die opdrachten uitvoeren in het buitengewoon
onderwijs. De groep stelde een knelpuntenanalyse op om zicht te krijgen op de aspecten van PGZ voor deze
specifieke doelgroep die voor verbetering vatbaar zijn. Deze situeren zich op het vlak van de materialen,
procedures en methoden (oa. de standaarden), op het vlak van de organisatie van het werk in het CLB (schoolen taakverdeling voor artsen) en de maatschappelijke context (gebrek aan coördinatie in dienstverlening voor
kinderen met beperkingen). Elk knelpunt zal stap voor stap worden gedocumenteerd en zo mogelijk aangepakt.
Dit is een meerjarenplan maar de opdracht wordt per jaar uitgetekend.
Hierbij is jullie ervaring en visie onmisbaar. Intekenen doe je éénmalig voor de vier bijeenkomsten die gepland
staan op volgende data:
telkens op
woensdag
van 13.30u17u
plaats nog te
bepalen

25 september 2019
18 december 2019
19 februari 2020
27 mei 2020

Leden van de VWVJ kunnen de verslaggeving raadplegen op de pagina van de werkgroep.
Prijs: gratis

6. Vorming voor artsen: praten over mentale gezondheid en suïcide
Hoe moedig je jongeren aan om te praten over hun zorgen, hun mentale gezondheid of zelfs gedachten van
suïcide tijdens een systematisch contact of tijdens gesprekken in het kader van een traject? Hoe herken je
signalen van suïcidegedachten? Hoe werk je aan het verhogen van veerkracht bij deze jongeren?
De begeleider, Sara Van Rossem, werkt in het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg PassAnt waar ze
groepsgesprekken met jongeren begeleidt. Suïcidepreventiewerking is haar opdracht. Ze zal op bovenstaande
vragen samen met de deelnemers een antwoord bieden.
De vorming staat gepland op donderdag 28 november 2019 van 9.30u-16.30u en gaat door in Leuven.
Het aantal deelnemers is op 15 gesteld.
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Prijs: 90 € voor niet leden – 70 € voor leden – 30 € voor studenten die VWVJ-lid zijn.

7. Intervisie stagementoren voor verpleegkundigen
Op 25 mei 2019 werd uitgebreid van gedachten gewisseld over de kenmerken van een kwaliteitsvolle stage
voor verpleegkundigen in een CLB. Het intervisiemoment biedt de gelegenheid aan eenieder die als mentor
betrokken is in de begeleiding van een verpleegkundige in opleiding, om ervaringen en leerpunten uit te
wisselen.
De intervisie gaat door op donderdag 23 januari in Brussel van 9.30u – 12.30u.
Prijs: 50 € voor niet leden – 40 € voor leden – 20 € voor studenten die VWVJ-lid zijn.

8. Studiedag voor verpleegkundigen: Ontwikkeling van de jonge
kleuter (deel 1): motoriek, taal en spraak, executieve functies
Wegens groot succes van de studiedag van 22 maart 2019 wordt deze in een licht aangepaste versie herhaald.
We hielden hierbij rekening met de feedback van de deelnemers: iets minder onderwerpen zodat elk thema
wat dieper kan worden uitgewerkt. Welke thema’s worden hernomen? Vooreerst de motoriek van een jonge
kleuter en hoe je een indruk krijgt van de ontwikkeling door observatie. Toelichting bij executieve functies. Dit
bleek een moeilijk onderwerp maar niet minder interessant. De kennisoverdracht zal worden doorspekt met
voorbeelden uit de praktijk van het systematisch contact. Je zal leren hoe je de rijping van de executieve
functies kan inschatten. Als laatste thema komt de spraak en taalontwikkeling aan bod. De kleine conversatie
die je hebt met de kleuter of het gesprek tussen mama of papa en de kleuter, laten je toe om een inschatting te
maken van de taalontwikkeling.
Hoe kan je dit alles integreren tijdens het consult? Van de verwelkoming , over het onderzoek, het gesprek met
de ouders tot de afronding van het contactmoment krijg je aanwijzingen, uitingen van de motorische, taal- en
spraakontwikkeling en de executieve functie. We maken voor jullie de ‘film’.
De dag wordt in Brussel georganiseerd op 15 november 2019 van 10u-16u.
De doelgroep bestaat uit verpleegkundigen die de studiedag van 22 maart hebben gemist.
Het maximum aantal deelnemers is 200.
Prijs: 90 € voor niet leden – 70 € voor leden – 30 € voor studenten die VWVJ-lid zijn.

9. Studiedag voor verpleegkundigen: Ontwikkeling van de jonge
kleuter (deel 2): de sociaal emotionele ontwikkeling
Het hele ‘ontwikkelingsplaatje’ wordt vervolledigd met de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind
waarbij bijzondere aandacht besteed wordt aan ‘gehechtheid’: wat veilig en onveilig is en hoe je signalen van
een onveilige gehechtheid kan herkennen tijdens het contactmoment met de eerste kleuter en de ouder(s).
Gehecht zijn, legt een gezonde basis voor de mentale en emotionele ontwikkeling van een kind. Welk gedrag
en interactie kan je verwachten van een kleuter van 3 à 4 jaar, in interactie met jou als onbekende onderzoeker
en in interactie met mama of papa? Vertrekkende van de basiskennis over de sociaal-emotionele ontwikkeling
verleggen we het visier naar het consult, jou observatie en interpretatie na het gesprek met de ouders.
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Ook deze dag gaat door in Brussel op 2 april 2020 van 10u-16u.
Het maximum aantal deelnemers is 200.
Prijs: 90 € voor niet leden – 70 € voor leden – 30 € voor studenten die VWVJ-lid zijn.

10. Voor verpleegkundigen in het SPARK-onderzoeksproject
Voor de verpleegkundigen die betrokken zijn in het haalbaarheids- en valideringsonderzoek SPARK zijn
volgende data geprikt voor de trainingen:
In Antwerpen

dinsdag 14 januari 2020

In Antwerpen

donderdag 7 mei 2020

In Kortrijk of Brugge

Dinsdag 12 mei 2020

Van 9.30u tot 12.30u.
Prijs: gratis
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VOOR WIE GRAAG DE OVERZICHTSKALENDER RAADPLEEGT
Voor enkele initiatieven is nog geen locatie vastgelegd. Deze informatie wordt aangevuld zodra deze gekend is.

Datum

Plaats

Uren

Doel

25/09/2019

Leuven

13.30u-17u

2/10/2019

Brussel

14u00-18u00

25/10/2019

Antwerpen

9u30-16u30

15/11/2019

Brussel

20/11/2019

Regionaal

14u00-18u00

Werkgroep verpleegkundigen

28/11/2019

Leuven

9u30-16u30

29/11/2019

Gent
Leuven of
Hasselt

9u30-16u30

Praten over mentale gezondheid en suïcide
Standaard Gewicht i.s.m.
vzw Eetexpert

12/12/2019
18/12/2019
14/01/2020

Antwerpen

17/01/1900

Gent

23/01/2020

Brussel

7/02/2020

Gent

12/02/2020

Regionaal

19/02/2020

10u-16u

Wergroep artsen BuO
Werkgroep verpleegkundigen
Standaard Gewicht i.s.m.
vzw Eetexpert
Voor verpleegkundigen: Ontwikkeling van de jonge
kleuter: motoriek/executieve functies/taal-spraak

9u30-13u

Workshop groei voor verpleegkundigen

13.30u-17u

Werkgroep artsen in BuO
SPARK-Training voor deelnemers aan het
onderzoeksproject

9u30-12u30
9u30-13u
9u30-12u30
9u30-13u
14u00-18u00

Workshop ‘bijkomend aanbod’ voor artsen
Intervisie stagementoren voor verpleegkundigen in
opleiding
Workshop groei voor verpleegkundigen
Werkgroep VPK

13.30u-17u

Werkgroep artsen in BuO
Standaard Gewicht met eetexpert

13/03/2020

Leuven

9u30-16u30

25/03/2020

Leuven

9.30u-13u

2/04/2020

Brussel

10u-16u

10/04/2020

Brussel

14u00-18u00

Werkgroep verpleegkundigen

24/04/2020

Hasselt

9u30-16u30

Standaard Gewicht met eetexpert

5/05/2020

Antwerpen

9.30u-13u

7/05/2020

Antwerpen

9u30-12u30

12/05/2020

Kortrijk/Brugge

9u30-12u30

Workshop groei voor verpleegkundigen
SPARK-Training voor deelnemers aan het
onderzoeksproject
SPARK-Training voor deelnemers aan het
onderzoeksproject

13.30u-17u

Werkgroep artsen in BuO

27/05/2020

Workshop bijkomend aanbod voor artsen
Voor verpleegkundigen: Hechting en sociaalemotionele ontwikkeling

INSCHRIJVEN?

Deze verlopen via de VWVJ-site:
-> voor de vormingen tot en met januari 2020: inschrijvingen open vanaf maandag 2 september 2019
-> voor de vormingen vanaf februari 2020: inschrijvingen open vanaf maandag 18 november 2019
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