Masterclass: Autisme spectrum stoornis met comorbide gedrags- en of
stemmingsproblemen:
Gedurende deze masterclass behandelen we de diverse varianten binnen het autisme
spectrum. Aan bod komen:
• Oorzakelijke factoren, breinfuncties en omgevingsfactoren.
• Het herkennen van de meest voorkomende kenmerken in de alledaagse praktijk.
• De ontwikkelingsstimulerende best practice op maat.
• Veel voorkomende comorbide problemen, zoals oppositioneel gedrag
/ gedragsstoornissen, angst en somberheid / depressies.

Door wie?
De training wordt gegeven door Giel Vaessen. Giel heeft 45 jaar ervaring in de hulpverlening en het
speciaal onderwijs, waarvan het grootste gedeelte in de kinder- en jeugd psychiatrie. Hij was hier
werkzaam als groepswerker, teamleider, behandelcoördinator en systeemtherapeut. Vervolgens als
zorgcoördinator in het Rec IV. Sinds 2002 geeft hij tevens praktijk gerichte cursussen over jongeren
met psychosociale problematieken en hun gezinssystemen. Momenteel werkt Giel 1 dag per week bij
Care4kidz als opleider naast zijn eigen bedrijf.
Voor wie?
Hulpverleners in de jeugdzorg en docenten/leerkrachten met minimaal een HBO of MBO niveau 4
achtergrond.
Leeruitkomsten van de training?
•
•
•
•
•
•

De cursist heeft basale kennis van de normale breinontwikkeling en de huidige kennis
omtrent de breinontwikkeling bij jongeren met een autisme spectrum problematiek.
De cursist heeft kennis van de normale theory of mind ontwikkeling en de afwijkende t.o.m.
en welke invloed dit heeft op sociaal verkeer.
De cursist heeft kennis over de centrale coherentie problematiek bij jongeren met een
autisme spectrum problematiek in de huidige schoolse- en sociale context.
De cursist heeft kennis over de zintuiglijke prikkelverwerkingsproblematiek bij jongeren met
een autisme spectrum problematiek.
De cursist heeft kennis over communicatieproblemen bij jongeren met een autisme
spectrum problematiek.
De cursist heeft kennis van oppositioneel gedrag en oppositionele gedragsstoornissen,
angsten, somberheid / depressies, vaak als gevolg van onvoldoende best practice rondom de
zojuist genoemde symptomen.

•
•
•
•

De cursist heeft kennis van de behandeling en begeleiding van jongeren met een autisme
spectrum stoornis en bijkomende problemen. Hij of zij weet de best practice gedifferentieerd
en op maat te vertalen naar de praktijk van alledag.
De cursist heeft basale kennis over de werking en bijwerking van medicatie.
De cursist is in staat om de krachten van de jongere en zijn gezinssysteem te benutten.
De cursist is in staat om het netwerk van de jongere te mobiliseren m.b.t. een transfer van de
noodzakelijke aanpak.

Accreditatie:
De training Autisme spectrum stoornis met comorbide gedrags- en of stemmingsproblemen is
geaccrediteerd bij het SKJ voor 14 punten onder kenmerk: SKJ205415
Waar?
De trainingen vinden plaats in ’t Westhoes te Kerkrade (www.westhoes.nl). ’t Westhoes kent
voldoende parkeermogelijkheden. Het adres is: Anemonenstraat 16, 6466 SZ te Kerkrade.
Wanneer?
De training bestaat uit 4 dagdelen, onderverdeeld in 2 dagen.
•
•

Dinsdag 3 maart 2020 en dinsdag 10 maart 2020 (09:00 – 16:00 uur)
Dinsdag 22 september 2020 en dinsdag 6 oktober 2020 (09:00 – 16:00 uur)

Kosten:
De kosten voor de deelname aan de training bedragen 375€.
Incl. lunch en BTW.
Iedere deelnemer ontvangt tijdens de training tevens het boek ‘Autisme… En nu?’ (ISBN:
9789044125979), geschreven door Giel Vaessen.

Voor informatie en aanmelden, mail naar: opleidingen@care4kidz.nl

