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Traumasensitief handelen in gezondheidsberoepen
PSYCHISCHE HULP AAN KINDEREN en JONGEREN MET FYSIEKE TRAUMATA
In het ziekenhuis, op de spoeddienst of bij (narcose voor) operaties…
Als huisarts, verpleegster, gynaecoloog, tandarts, kinesist, thuisverpleger, …
Jullie komen met heel veel mensen in contact die fysiek leed ondergaan, je moet hen
pijn doen in de verzorging of behandeling: een medisch trauma met risico op
psychisch trauma…
Misschien kwam je ook al kinderen en jongeren, of volwassenen tegen die uit
eerdere ervaringen heel angstig zijn voor de medische handelingen die je verwacht
wordt uit te voeren… Hoe pak je dat dan allemaal best aan?
In deze avondsessie staan we stil bij
- herkennen van signalen
- begrijpen van reacties
- om vandaaruit ook gepast traumasensitief te reageren
- toegepast op verschillende concrete situaties
- met ruimte voor voorbeelden uit je eigen werkpraktijk
Er zullen concrete handvaten geboden worden die helende alternatieven zijn voor
het goedbedoelde ‘kom laten we vlug doormaken zodat iedereen er zo snel mogelijk
vanaf is’. Praktische tips die zonder veel extra moeite een wereld van verschil
maken!
Ja, ik schrijf in!
€60p.p

Over Leentje Rymen
Als klinisch orthopedagoog (KULeuven) werk ik al meer dan
20 jaar rond moeilijke opvoedingssituaties in gezinnen,
waarvan de laatste 15 jaar ook als (gezins)therapeut.
Neurologische aspecten van de psychologie, het menselijk
brein en de impact van ons lijf op onze psyche (en
omgekeerd!) hebben me altijd al enorm geïnteresseerd en is
nergens zo duidelijk dan als we het hebben over traumata
(fysiek en psychisch). Ik specialiseerde me extra in
psychotrauma (traumatoloog VUBrussel en enkele
behandelmethoden zoals EMDR) en merkte dat kennis in
traumasensitief handelen in het dagelijks leven zeer beperkt
is ondanks de hoopvolle onderzoeksgegevens. Graag draag
ik via deze vorming mijn steentje bij zodat jullie in jullie
medisch beroep de veerkracht van eenieder kunnen
aanspreken!

