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NAH / hersenletsel / moeilijk te behandelen / emotionele en gedragsmatige gevolgen

voor (neuro)psychologen die personen met NAH behandelen

Hersenletsel heeft zeer ingrijpende gevolgen voor patiënt en naasten. Oude rollen vervallen
door de lichamelijke, cognitieve en gedragsmatige beperkingen. De patiënt doorloopt een lang
traject van aanpassen waarbij het uiteindelijk doel het hervinden van een nieuwe identiteit is.
Dit gaat niet bij iedereen vanzelf. Emotionele en gedragsmatige gevolgen kunnen zich
opstapelen. Soms is er zelfs sprake van een (meestal negatieve) persoonlijkheidsverandering.
Het wordt dan ook lastig om een goede behandelrelatie te vinden. De patiënt is weinig
coöperatief of wijst voorgestelde oplossingen af. Vaak is er ook sprake van geagiteerd gedrag.
Ook naasten van de patiënt blijven soms overspannen verwachtingen hebben over wat mogelijk
is en blijven teleurgesteld over de interventies van psycholoog of behandelteam en laten dat
ook nadrukkelijk blijken. Andere patiënten (en soms ook de omgeving) laten juist te weinig
initiatief zien. Ze blijven afwachtend, somber en negatief en dit is voor de behandelaar amper te
doorbreken. Elke ervaren psycholoog die werkt met NAH heeft voorbeelden van dergelijke
moeilijk te behandelen patiënten. Kunnen we elkaar iets leren als we deze patiënten en hun
behandelhistorie met elkaar delen?
In deze workshop wordt naast kennisdeling over ‘moeilijke’ patiënten, vooral eigen casuïstiek
besproken. Na inschrijving wordt u gevraagd tijdig geanonimiseerde casuïstiek in te dienen bij
jolien.leclercq@sig-net.be. Een selectie hieruit zal plenair besproken worden, waarbij de
deelnemer zelf kort uitleg geeft over de patiënt en de gesignaleerde problemen tijdens de
behandeling. Deelnemers van geselecteerde casuïstiek worden tijdig geïnformeerd.
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€ 152 - € 122 voor Sig-participanten - minimum 12, maximum 30 deelnemers
dinsdag 16 oktober 2018 / 9u30 - 16u30
Sig, Pachthofstraat 1, 9308 Gijzegem
Uiterste inschrijvingsdatum: 17 september 2018
Informatiemap, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen
Inschrijven via www.sig-net.be > vormingen

