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uitnodiging
18 november 2017

Prader-Willi Vlaanderen vzw

zaterdag 18 november 2017.

Dit jaar zal Dr. Norbert Hödebeck-Stuntebeck twee interactieve lezingen geven. Tijdens
de lunch zal de nagelnieuwe De Wegwijzer Prader-Willi syndroom gepresenteerd
worden!
Dr. Norbert Hödebeck-Stuntebeck is psycholoog bij Stichting Wittekindshof een grote
voorziening in Bad Oeynhausen, Noordrijn-Westfalen, Duitsland. Hij is er als
projectmanager verantwoordelijk voor het Prader-Willi syndroom.
Onder zijn
coördinatie en supervisie bieden een 100 tal hulpverleners specifieke ambulante
hulp aan 68 personen met het PWS die in kleine leefgroepen wonen. https://
www.wittekindshof.de/spezialisierung/
Sinds 2010 is Norbert ook voorzitter van de adviesraad voor professionele
hulpverleners van IPWSO. Vanuit deze functie organiseert hij gelijklopend met de
Internationale Prader-Willi Vereniging congressen en workshops voor hulpverleners.
http://www.ipwso.org/for-professional-caregivers
Sinds 2015 heeft hij samen met Dr. Hubert Soyer het PWS-ID opgericht. (PraderWilli-Syndrom-Institut Deutschland) Ze organiseren cursussen voor hulpverleners; van initiatie workshops tot 6-daagse
intensieve opleidingen. Die handelen voornamelijk over gedrag en over het optimaliseren van het levenscomfort van
mensen met het PWS. http://www.pws-id.de

Hoe ziet deze dag eruit?

Onze contactdag zal bestaan uit één sessie voor de lunch en na de lunch.
De eerste zal het accent leggen op de jonge kinderen en de tweede eerder op de tieners en de volwassenen.
Uiteraard ben je welkom op beide sessies. Ook al ben je ouder of begeleider van de andere doelgroep, je kan er altijd
waardevolle informatie vernemen. Als je kiest om slechts één sessie te volgen, kan je de overige tijd besteden in de
koffieruimte voor het contact met andere ouders of deelnemers.
Tijdens de lunch : Presentatie "De Wegwijzer Prader-Willi syndroom". Deze kaft geeft een handig overzicht van de belangrijkste
informatie over het Prader-Willi syndroom. De wegwijzer is bedoeld voor ouders en/of verzorgers van een kind of
jongvolwassene met het PWS. Deze uitgave van Stichting Kind en Groei (Nederland) werd aangepast aan de situatie in België
door de leden van de BESPEED (Belgian Endocrine Society for Pediatric Endocrinology and Diabetes) van UCL, UZ Leuven,
VUB en UZ Gent. Dankzij de ondersteuning van Pfizer is dit project gerealiseerd. Elk aanwezig gezin zal een klapper krijgen.

PROGRAMMA :
09:30-10:15

deuren open + koffie/thee

10:15-12:15

sessie I (jonge kinderen)

12:15-13:45

broodjeslunch + Presentatie wegwijzer Prader-Willi Syndroom.
door prof. Beauloye en dr. van der Straaten.

13:45-15:45

sessie II (tieners & volwassenen)

15:45-16:45

slot met een drankje

Vragen van de deelnemers?
Dr. Norbert Hödebeck-Stuntebeck ontvangt graag vooraf specifieke vragen van de deelnemers zodat hij ze kan
verwerken in zijn workshop. Dit kunnen problemen zijn waar je regelmatig tegenaan botst, het kan een
bedenking zijn over hoe je zelf zaken aanpakt maar soms twijfelt of dit wel de beste aanpak is. Elke vraag is
zinvol, aarzel niet ze te stellen.
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Info sessie I

Info sessie II

jonge kinderen 1 tot ongeveer 6 jaar (maximaal 10j)

tieners en volwassenen

Dit deel zal zich richten op de ouders en de professionals
die zorgen voor kinderen van 1 tot 6 (maximaal 10) jaar, de
periode waarin de kinderen meestal in een thuissituatie
verblijven en starten in de kleuterschool, de lagere school of
een andere professionele omgeving.

Dit deel zal zich richten op de ouders en de professionals
van tieners, volwassen en oudere mensen met het PWS,
beginnend op de leeftijd van 10 en oudere. Dit is de periode
in hun leven waar meer en meer professionele omkadering
opdaagt in het leven van mensen met het PWS (school,
werk, leven met anderen, op (groeps)vakantie,… ). Dit kan
ook de periode zijn waar meer uitdagend gedrag ontstaat.

We starten met de verwachtingen en de concrete
vragen van de deelnemers aan deze workshop. Ze
vormen de basis voor de rest van de tijd van de
workshop.
De presentatie en de uitleg zal handelen over het mentale
vermogen, de sociale en de emotionele aspecten die
specifiek en bijzonder zijn voor mensen met het PWS. Dit
zal de basis vormen voor het gesprek over preventie en
oplossingen voor concrete dagelijkse problemen die we
ervaren in de zorg voor kinderen met het PWS, thuis en in
een professionele omgeving.
De focus van deze workshop zal vooral gaan over
preventief handelen. Hoe en waarom het vroeg aanpassen
en het structuren van de leefomgeving van jonge kinderen
met het PWS preventief kan werken.

Simultaan vertaling:
Dr. Norbert Hödebeck-Stuntebeck zal de sessies in het
Engels geven. Er zal simultaan vertaling voorzien worden.
Geef bij je inschrijven ook aan of je hier van gebruik wenst
te maken. Zo kunnen er voldoende headsets voorzien
worden.

We beginnen met de verwachtingen en de concrete
vragen van de deelnemers aan deze workshop. Ze
vormen de basis voor de rest van de tijd van de
workshop.
De presentatie en de uitleg zal handelen over het mentale
vermogen , de sociale en de emotionele aspecten die
specifiek en bijzonder zijn voor mensen met het PWS. Dit
zal de basis vormen voor het gesprek rond preventie en
oplossingen voor concrete dagelijkse problemen die we
ervaren in de zorg voor tieners en volwassenen met het
PWS, thuis en in een professionele omgeving.
De focus van deze workshop ligt op gedragsproblemen, hoe
ze te voorkomen en hoe dit probleemgedrag (dwangmatig,
obsessief gedrag, skin picking, vragen blijven herhalen,
crisissituaties,...) best aan te pakken.

Om in te schrijven mailt of belt u voor 1 november
naar :
jan@praderwillivlaanderen.be
tel.: 0497 63 35 65 (GSM Jan)
Daarbij vermeldt u :

LOKATIE : AP Hogeschool, Meistraat 5,
2000 Antwerpen
INSCHRIJVEN:
Leden Gratis - Niet-leden betalen 25 euro p.p.
broodjeslunch inclusief.
Niet-leden kunnen betalen via Rek. nr: BE35 0013
1865 0837 met als vermelding contactdag 2017 + je
naam + email adres.

Naam deelnemer

: __________________

Leeftijd kind met het PWS : __________________
Welke sessie(s) u wil volgen:
Sessie I (jonge kinderen) 10:30-12:30

JA / Neen

Sessie II (tieners & volwassenen) 13:30-15:30

JA / Neen

Wenst u simultaan vertaling:

JA / Neen

Uw specifieke vragen aan Dr. Norbert HödebeckStuntebeck

: __________________

Indien u verdere informatie wenst : mail
jan@praderwillivlaanderen.be
tel 0497 63 35 65 (GSM Jan).

Dankzij een donatie van de Ronde-Tafel Mol kunnen we
deze dag organiseren.
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