
Vormingsaanbod 2022 
Team verslavingszorg 

Vorming motiverende gespreksvoering 

Fien Engels en Ellen Van Eynde/ Heidi Deswert 
team verslavingszorg CGG Kempen 

Datum 

 Kostprijs 

Locatie 

 

Aantal deelnemers 

Elke hulpverlener worstelt wel eens met cliënten die niet lijken te willen veranderen, al is hun gedrag  

schadelijk voor zichzelf of anderen uit hun omgeving. Vaak gaan we - met de beste bedoelingen - bij deze 
cliënten over tot adviseren, argumenteren of overtuigen. Dit werkt meestal averechts, waardoor we ook 
zelf onze motivatie dreigen te verliezen… Hoe kunnen we cliënten helpen om zich bewust te worden van 
hun problemen en deze vervolgens daadwerkelijk aan te pakken? 

 

Motiverende Gespreksvoering (MG) biedt ons waardevolle inzichten en een praktische leidraad om mensen 
zelf op ontdekking te laten gaan naar hun drijfveren en motieven. Het is een veelgebruikte en effectieve 
methode die zijn oorsprong heeft in de verslavingszorg.  

 

In deze tweedaagse, interactieve training verdiepen we ons in deze materie én ervaren we aan de hand van 
concrete oefeningen en andere actieve werkvormen hoe je als hulpverlener de mate van bereidheid bij je 
cliënt kan beïnvloeden. 

20 en 25 oktober van 9u30 tot 16u30 

€80 , broodjeslunch inbegrepen 

CGG Kempen  

Dorp 30, Oud– Turnhout 

Min 12/ max 15 deelnemers 



Psychofarmaca 

Kaatje Popelier 
Stafmedewerker VAD 

Datum 

 Kostprijs 

Locatie 

 Aantal deelnemers 

In Vlaanderen ligt het gebruik van psychoactieve medicatie hoog. Het wordt voor verschillende redenen 
gebruikt of voorgeschreven. Misschien begeleid je iemand die psychoactieve medicatie gebruikt of wil je je 
er graag meer in verdiepen.  

 

Deze webinar is een eerste kennismaking met psychoactieve medicatie. Je komt meer te weten over de 
verschillende soorten psychoactieve medicatie, wat hun risico's zijn, wie de kwetsbare groepen zijn en wat 
specifieke aandachtspunten zijn. Als laatste staan we stil bij wat je rol in het voorkomen van onoordeelkun-
dig gebruik kan zijn. Ben je benieuwd? Schrijf je dan nu in op dit webinar.  

3 oktober van 9u30 tot  12u30 

€25 

Webinar 

Min 10 deelnemers 

Trauma en verslaving 

Dr Nele Gielen 
Psychotraumatoloog traumazorg.net 

Datum 

 Kostprijs 

Locatie 

 Aantal deelnemers 

Of het nu gaat om pleegzorgmedewerkers, leerkrachten, politieagenten, begeleiders in asielcentra of pro-
fessionals in eender welke andere sector, trauma komt overal voor. Het komt de zorg of het werk ten goede 
wanneer de kennis over trauma verrijkt wordt.  

 

Nele Gielen is psychotraumatoloog en seksuoloog. Ze deed een doctoraatstudie naar trauma en verslaving 
en heeft al jaren ervaring als traumabehandelaar binnen de verslavingszorg. Tijdens de vorming zal zij na-
der stil staan bij hoe om te gaan met trauma in de hulpverlening. 

28 oktober van 10u tot 13u 

€25 

Webinar 

Min 20 deelnemers 



Inschrijven kan tot 2 weken voor de datum van de vorming via de digitale 
inschrijvingslink hieronder of aan te vragen via info@cggkempen.be 

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en een factuur. 

Accreditering werd aangevraagd. 

 

Om in te schrijven:  

KLIK HIER 

Gokken 

Ronny Willemen 
hulpverlener Zorggroep Zin 

Datum 

 Kostprijs 

Locatie 

 Aantal deelnemers 

Gokje wagen? Sociaal.net schrijft het volgende over gokken:  

‘Gokken kan je elke minuut van de dag. Nooit eerder was er zoveel reclame voor kansspelen. Nooit werd 
zoveel geld vergokt. Belgen spelen elk jaar voor 1.5 miljard euro op bingotoestellen,  

weddenschappen, lottospelen, goksites, in speelautomatenhallen en casino’s.  

Een pak spelers komen in problemen. Alleen weten we het niet. Gokken is een onderschat fenomeen.’ 

 

Ronny Willemen is online hulpverlener binnen zorGGroep Zin en Online team.  

In deze webinar geeft hij info over kansspelen, gokstoornis en behandeling. 

1 december van 10u tot 13u 

€25 

Webinar 

Min 8/ max 50 deelnemers 

https://forms.gle/CCYme5sL9eQndGfg6

