Workshop Slapende Honden.
Een behandelmethode voor getraumatiseerde kinderen
4 juni 2018, door A Struik

Doelgroep
Onder andere psychologen, pedagogen, systeemtherapeuten, maatschappelijk
werkers, pleegzorgwerkers, psychotherapeuten, psychiaters. Deze workshop is
geschikt voor EMDR behandelaars omdat het kinderen voorbereidt op EMDR,
maar voor deze workshop is het niet noodzakelijk kennis te hebben van EMDR.
Inhoud
Er zijn getraumatiseerde kinderen bij wie de behandeling van hun trauma’s lastig
is. Deze kinderen willen niet over hun herinneringen praten, hebben
geheugenverlies van hun herinneringen of het kind en/of de verzorgers en/of de
verwijzer schatten in dat het kind mogelijk ontregeld raakt of dissocieert als er over
die herinneringen wordt gesproken. Men is bang om erover te beginnen en het kind
overstuur te maken; we willen geen ‘slapende honden wakker maken’. De methode
Slapende Honden helpt deze kinderen en hun netwerk om er toch over te gaan
praten en hun trauma’s te verwerken. Sinds de methode beschreven werd in
Slapende Honden? Wakker maken (2010) zijn veel behandelaren en instellingen in
binnen en buitenland slapende honden aan het wakker maken. In de tweede druk
(2016) zijn deze ervaringen meegenomen en zijn toepassingen van Slapende
Honden beschreven bij uithuisgeplaatste kinderen en mensen met een
verstandelijke beperking. Deelnemers ontvangen het boek bij aanvang van de
workshop.
Het doel van deze behandelmethode is om vroegkinderlijk, chronisch
getraumatiseerde kinderen zo snel mogelijk ze zover te krijgen dat ze aan
traumaverwerking kunnen beginnen. Aan de hand van zes testen, zes items die een
rol kunnen spelen, wordt een inventarisatie gemaakt van mogelijke redenen
waarom het kind niet wil of kan praten. Met die analyse kunnen interventies
worden ingezet. Voor elk kind kun je een eigen behandeling samenstellen die
precies past bij wat er nodig is. Er zijn oefeningen die in contacten met het kind
kunnen worden toegepast of in ouderbegeleiding of gezinscontacten. Slapende
Honden kan ook richting geven aan beslissingen van (gezins)voogden over
omgang, perspectief en maakt helder wat het kind nodig heeft aan
randvoorwaarden voor behandeling.

De behandelmethode wordt uitgebreid toegelicht en er wordt geoefend met het
vormgeven van een behandeltraject aan de hand van (eigen) casuïstiek. Aan het
einde van de dag hebben deelnemers voldoende theoretische achtergrond en
praktische kennis op gedaan om een behandeltraject (mede) te kunnen op zetten
voor chronisch getraumatiseerde kinderen die traumaverwerking nodig hebben.
Trainer
Arianne Struik is ontwikkelingspsycholoog/systeemtherapeut en EMDRsupervisor. Zij werkte 20 jaar in de kinder- en jeugdpsychiatrie met
vroegkinderlijk, chronisch getraumatiseerde kinderen die thuis wonen, in
pleeggezinnen en residentiele afdelingen. In 2014 verhuisde ze naar Australië waar
ze vanuit haar eigen praktijk werkt en workshops en trainingen geeft in binnen en
buitenland.
Accreditatie en ID nummer
VEN algemeen 5 punten/ vakinhoudelijk 1 punt
FGZP klinisch psychologen 3 punten
NIP KJ NVO: 6 punten
NIP KJ NVO: diag/beh 1,5 punten
NVvP: op verzoek (voorheen 6 punten)
NVRG 6 punten
SKJ 15.50

273201
273201
273201
273201
273201
SKJ198785

Datum en tijd: maandag 4 juni 2018, 09.30-16.30.
Kosten: 325 euro inclusief het boek en lunch.
Locatie: De Amershof in Amersfoort.
Deelname: Opgeven op de website www.ariannestruik.com
Er is een beperkt aantal plaatsen. Uw deelname is pas geldig als u betaald heeft op
ABN te Vught NL12ABNA0409080772, tnv Struik met vermelding van datum van
de workshop en uw naam.
Annuleringsvoorwaarden:
Bij annulering binnen 6 weken voor de workshop krijgt u het volledige bedrag
teruggestort. Van 6 weken tot en met 2 weken krijgt u de helft teruggestort. Binnen
14 dagen vindt geen teruggave plaats. Annulering kan uitsluitend per e-mail:
ariannestruik@hotmail.com

