
PRAKTISCH 
  

 Waar 
Karus, campus Gent 
Zaal Salto 
Beukenlaan 20 
9051 Sint-Denijs-Westrem 

 

Wanneer 
Vrijdag 24 juni van 9u tot 17u 
Vanaf 17u tot 20u00: anti-file fuif / netwerken 

 
 Inschrijven 
    Inschrijvingsformulier via www.dgtvlaanderen.be    
    of www.karus.be  
 
 Kostprijs 
   DGT-Vlaanderen Leden: 80€ 

Niet-leden: 120€ 
 

Inclusief broodjeslunch 
 
Lid worden? Surf naar www.dgtvlaanderen.be 
 
Accreditering is aangevraagd.  
 
 

. Je inschrijving annuleren, met terugbetaling van je inschrijfgeld, is 
mogelijk tot tien dagen voor het event. Neem hiervoor contact op met 
Valerie Fonteyne. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemene contactgegevens Campus Gent: www.karus.be 

09 222 58 94 
info@karus.be 

    

Beukenlaan 20 

9051 Sint-Denijs-Westrem 

 

 
 

 
DGT studiedag 

“De kip 
én  

    het ei” 
DGT over de  

generaties heen 

 24 juni 2022
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Al
ge

m
ee

n                                                                                                      8.30  | Onthaal 
9.00  | DGT Vlaanderen bestaat! 
    dr. Ann Berens, voorzitter vereniging ‘DGT   
    Vlaanderen’.    
 

9.15  | Voorstelling en achtergrond van een        
    Emotieregulatie training, EuREKA, voor jongeren                                                                                                                        
    Elisa Boelens & Laura Wante (UGent) 
 

10.05 | Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen:   
     gewoon behandelen natuurlijk! 
     Dr. Arjan Videler 
 

10.50 | Koffiepauze  
    
11.15 | Debat: Ethiek met oa. Dr. Roland Sinnaeve 
      & Dr. Stefaan Baeten     
                                                                                                                                               
12.00 | Dialectical interventions: Helping parents   
      helps their adolescent children and helping       
      adolescents helps their parents.                                   
      Prof. Alan Fruzzetti (via Zoom)                                                                                                                                          

13.00 | Broodjes lunch 

                                                                                         14.15 | Workshop A 
                                                                                                            Keuze uit vijf workshops 

                                                                                                  15.15 | Pauze 
 

15.40 | Workshop B 
          Keuze uit vijf workshops 
 

16.45 | Afsluiten  
17.00 | Receptie + DJ  
20.00 | Einde 
 
 

 

Workshops  

1. Laure Wante & Elisa Boelens: EuREKA, Emotieregulatie- 
training voor jongeren.                                                                 
De verschillende stappen uit het protocol zullen worden 
overlopen. Daarnaast wordt een introductie tot praktische 
oefeningen gegeven.  

2. Sarah Cornelis & Annelies Van Acker: Wat met de Kuikens 
in het nest?                                                                                   
Benieuwd hoe je als volwassenhulpverlener de kindreflex 
kan implementeren in je werkethiek?  We nemen jullie 
tijdens deze workshop mee naar de basis van de video 
interactie begeleiding (VIB), waarbij de kracht schuilt in het 
versterken van het mentaliserend vermogen binnen de 
ouder-kinddyade. 

3. Hilde Hellemans & Kathleen Nieulandt: Dialectisch op stap 
met families…                                                                 
Consultatie-aan-de-cliënt-principe in theorie en in praktijk: 
hoe werken we samen met familie en netwerk binnen een 
DGT-behandelsetting? 

4. An Desloover: Ieder zijn plek. Hoe besef van rangorde in 
familiesystemen bevrijdend werkt.                             
Biosociale elementen in generaties valideren door zelf aan 
de slag te gaan met meditatie, metaforen en brieven.  

5. Annie Nuyts: ZorgSaam zijn voor kinderen binnen DGT.       
In deze workshop willen we enkele eenvoudige handvatten 
geven hoe we kinderen kunnen betrekken in het DGT traject 
van hun ouders en hoe we ouders kunnen coachen in hun 
ouderrol.  

 

 

                       
 

 Voor verdere info of vragen        Roald 
Van der Eecken:                                                                                                                                                            

 
 

  
 

Voor meer info of vragen: 
 

Roald Van Der Eecken: Roald.Van.Der.Eecken@karus.be 
Valerie Fonteyne: valerie.fonteyne@karus.be 
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