NIEUWSF
L
ASH
Prader-Willi
VLAANDEREN

zaterdag 6 oktober 2018
STUDIEDAG - BRUSSEL - 10:00 - 16:00

?

UITDAGEND GEDRAG, hoe ga je er mee om

Sam Dierckx (psycholoog) en Lien Weytjens (orthopedagoge) werken in DVC ’t Zwart Goor en begeleiden
er enkele volwassenen met het Prader-Willi Syndroom (PWS). Mede dankzij de financiële steun van
Prader-Willi Vlaanderen kregen Sam en Lien het voorbije half jaar de kans om een 8-daagse intensieve
(internationale) training rond het PWS te volgen. Verschillende facetten van PWS werden tijdens deze
training uitgebreid onder de loep genomen.
Vele ouders en zorgprofessionals zijn reeds vertrouwd met de medische kant van PWS en het belang van
aangepaste voeding en beweging.

Sam en Lien nemen jullie daarom graag mee in het andere luik van het PWS waarmee iedere ouder of
professional op een bepaald moment geconfronteerd wordt: de specifieke cognitieve, psychische en
emotionele karakteristieken die voor heel wat uitdagend gedrag kunnen zorgen. Dit uitdagend gedrag kan
even divers zijn als de personen met het PWS zelf: blijven vasthangen in bepaalde redeneringen en/of
gedragspatronen, slaan, roepen, gooien, … Op de contactdag van Prader Willi Vlaanderen in 2017 sprak
Dr. Norbert Hödebeck – Stuntebeck reeds kort over een theoretisch model en de verschillende fases in
uitdagend gedrag. Op dit model gaan Sam en Lien dieper in. Ze kunnen helaas geen receptenboek
aanbieden, maar zoemen vanuit theorie en ervaring in op de verschillende aspecten van uitdagend
gedrag en de mogelijkheden om hiermee om te gaan.
In grote lijnen zullen er 3 luiken rond probleemgedrag behandeld worden : •
•
PROGRAMMA:
•
10:00 - 10:30 Onthaal
10:30 - 12:30 Voormiddag sessie
12:30 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:30 Namiddag sessie
15:30 - 16:15 Drankje

Preventie
Wat als het uit de hand loopt?
Reflectie over gedrag:
•
Positief gedrag
•
Negatief gedrag

INSCHRIJVEN:

LOCATIE : KANTOREN PFIZER NV

Leden Gratis - Niet-leden betalen 15 euro p.p. broodjeslunch
inclusief.
Niet-leden kunnen betalen via Rek. nr: BE35 0013 1865 0837
met als vermelding Brussel 2018 + Naam.

Pleinlaan 17 - 1050 Elsene / Brussel

Om in te schrijven mailt of belt u voor 27 september
naar :
jan@praderwillivlaanderen.be
tel.: 0497 63 35 65 (GSM Jan)
Daarbij vermeldt u :
Naam deelnemer(s)

: __________________

Leeftijd persoon met het PWS

: __________________

Meer info over bereikbaarheid locatie
Pfizer. Volgende Pagina.
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PFIZER NV

Pleinlaan 17 - 1050 Elsene
Tel.: + 32 (0)2 554 62 11 - Fax: + 32 (0)2 554 66 60
Website: www.pfizer.be
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Station van Etterbeek /
Villostation

C

Delta: metro / station

D

Villostation
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Hoe kunt u ons bereiken?
Met het openbaar vervoer
Pfizer heeft een mobiliteitsplan uitgewerkt om het aantal auto’s op onze wegen en in de
steden te beperken.
TREIN
Het station van Etterbeek (Elsene) ligt op wandelafstand (5 minuten), op Generaal
Jacqueslaan. Elk uur rijden er verschillende treinen naar:
de Leopoldwijk – (station Brussel-Luxemburg) (3 min.)
Schuman (metro - 6 min.),
het Noordstation (metro, CCN - 14 min.)
het Centraal Station (metro - 18 min.)
het Zuidstation (TGV - 22 min.).
Het station van Delta ligt op wandelafstand (10 minuten), op Invalidenlaan Brug ; lijn
Mechelen – Halle.
Op http://www.b-rail.be vindt u meer informatie over de dienstregeling van de treinen.

TRAM
Er is een tramhalte aan de Generaal Jacqueslaan.
Trams 7 en 25 rijdt hier langs, halte Etterbeekstation of VUB. .
Meer info op http://www.stib.be.
METRO
Het dichtstbijzijnde station is Delta, op
10 minuten wandelafstand. Zie lijn 5.
Meer info op http://www.stib.be.
MIVB-BUS
Verschillende bussen stoppen in de buurt:
Bus 95 (Generaal Jacqueslaan, Triomflaan (in het verlengde van de
Pleinlaan) – 7 minuten te voet
Bus 71 en 72 (Fraiteur halte) – 2 minuten te voet
Meer info op http://www.stib.be.
TEC-BUS
De lijn Conforto Louvain-La-Neuve – Waver – Brussel rijdt langs het station van
Etterbeek.
Meer info op http://www.infotec.be.
BUS DE LIJN
Verschillende bussen stoppen in de buurt :
Bussen bus 341 – 343 – 348 – 349, Fraiteur of Etterbeek station haltes.
Bus 178, stopt aan VUB gebouw M.
Meer info op http://www.delijn.be/nl/

Met de fiets
VILLO
Er zijn drie Villostations in de buurt.
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Station nr. 116 – VUB PLEIN
Pleinlaan (ingang van de VUB)
Station nr. 117 – kerkhof van Elsene
Kroonlaan 449
Station nr. 122 – station van Etterbeek
Generaal Jacqueslaan
Meer info op http://www.villo.be/.
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Met de auto

Vanuit Parijs of Rijsel via de E19
Verlaat de E19 na Nijvel en volg richting Brussel-Oost (Ring 0).
Verlaat de Ring na Waterloo aan het kruispunt R0 en E411.
Volg richting Brussel (Centrum) via de A4 of E411.
Rij eerst over het viaduct en vervolgens door de tunnel.
Sla linksaf aan de verkeerslichten na de tunnel.
Volg de Triomflaan tot aan de Pleinlaan.
Het gebouw van Pfizer (Dome) bevindt zich links.

Vanuit Luxemburg via de E411
Volg richting Brussel (Centrum) tot op het einde van de autosnelweg (A4 of E411).
Rij eerst over het viaduct en vervolgens door de tunnel.
Sla linksaf aan de verkeerslichten na de tunnel.
Volg de Triomflaan tot aan de Pleinlaan.
Het gebouw van Pfizer (Dome) bevindt zich links.

Vanuit Vlaanderen en Nederland via de E40, E19 of A12
Vanaf de luchthaven
Volg de Brusselse Ring richting Namen.
Verlaat de Ring na de tunnel (Tervuren), aan het kruispunt R0 en E411.
Volg richting Brussel (Centrum) via de A4 of E411
Rij eerst over het viaduct en vervolgens door de tunnel.
Sla linksaf aan de verkeerslichten na de tunnel.
Volg de Triomflaan tot aan de Pleinlaan.
Het gebouw van Pfizer (Dome) bevindt zich links.

