BEREIKBAARHEID
Locatie: Provinciehuis Vlaams Brabant
Provincieplein 1—3010 Leuven
Provinciehuis Vlaams Brabant is vlot bereikbaar met de
wagen en het openbaar vervoer
http: // www.vlaamsb rab ant.b e/b inaries/ routeb eschrijving
-p rovinciehuis-februari-2010_t cm5-7139.p d f

INSCHRIJVING

Indienen inschrijvingskaart, te bekomen via:
info@waimh-vlaanderen.be
Overschrijving van het gepaste saldo - mét
vermelding van de naam van de
deelnemer(s) - op rekeningnummer
001-4188625-47 van WAIMH-

Met het openbaar vervoer:
Het provinciehuis ligt op loopafstand van het trein- en
busstation van Leuven. Het provinciehuis bevindt zich bij
het buitenkomen van het treinstation links. U volgt eenvoudig de promenade.

Vlaanderen vzw

Met de auto:
Rij vanop de E40 de E314 op en neem onmiddellijk afrit
15 richting Leuven centrum. U volgt de weg tot aan de
Leuvense ring, die rijdt u rechts op richting Tienen en
Diest. U rijdt tot voorbij de Tiense Poort. Kies bij het
naderen van het provinciehuis de rechterrijstrook en rij
door, richting station, tot op het einde. Sla vervolgens
rechtsaf en rij stapvoets, met respect voor voetgangers
en fietsers die hier uw pad kruisen, onder de
voetgangersbrug (Roger Van Overstraetenesplanade) tot
aan de spoorweg. Draai nu naar rechts en zet uw tocht
verder langs de sporen, richting provinciehuis.

Deelnameprijs inclusief lunch:
50 euro voor leden Waimh-Vl en Daimh

GPS:
Opgepast: Sommige oudere gps-software herkent het
adres Provincieplein niet. Voer dan als straatnaam
"Tiensevest - kruising met Justus Lipsiusstraat" in.
Parkeergelegenheid
Het provinciehuis ligt op loopafstand van het station van
Leuven. U neemt dus best het openbaar vervoer. Er is
beperkte parkeergelegenheid onder het provinciehuis.
Er is een betalende ondergrondse parkeergarage wat
verderop, richting station, op loopafstand van het
provinciehuis (Parking De Bond).

Accreditering wordt aangevraagd voor
artsen en vroedvrouwen.

35 euro voor studenten

WAIMH
VLAANDEREN VZW
De zorg voor het jongste kind.
"IMH uitgedacht? Uitgedaagd!"
WAIMH-Vlaanderen daagt uit.

90 euro voor niet leden
Aankoop boek Lieve Blancquaert: 34 euro
Lidmaatschap WAIMH-Vlaanderen
bedraagt 30 euro, aanvraag via
www.waimh-vlaanderen.be

STUDIEDAG 24 MAART 2014

TOELICHTING BIJ HET PROGRAMMA

PROGRAMMA
9u00 – 9u30: onthaal

Blancquaert Lieve, Fotograaf, TV-maakster.

9u30 – 9u45: verwelkoming en inleiding
Saskia Desmedt
9u45 – 10u30: Onze zorg voor de kleintjes…
Good enough? Annik Lampo
10u30 – 11u15: Kinderen in de coulissen van het
drama. Over omgaan met verlies en verdriet.
Manu Keirse
11u15 – 11u45: PAUZE
11u45 – 12u30: Van twee naar drie en meer…
Gehechtheid en het systeem-perspectief. Bruno
Hillewaere
12u30 – 12u45: vragen en discussie
12u45 – 13u45: broodjeslunch
13u45 – 14u30: Het zijn de kleintjes die het
verschil maken! Hannelore Maddens
14u30 – 15u15: Voor wie ik liefheb, wil ik heten.
Smeden aan de keten in kansarme gezinnen.
Karen Daniëls
15u15 – 16u00: Birth Day. Lieve Blancquaert
Het boek Birth Day kan bij
aangekocht worden en door Lieve
ter plaatse gesigneerd worden!

SPREKERS

inschrijving
Blancquaert

De World Association Infant Mental Health
(www.waimh.org) wil wereldwijd een forum bieden voor
iedereen die het welzijn en de ontwikkeling van de
allerkleinsten ter harte neemt. Door de veelzijdigheid en
de multidisciplinariteit die inherent zijn aan het IMH
werkveld, bestaat er een voortdurende nood aan dialoog
en kennisontwikkeling.
Waimh-Vlaanderen wil graag voeling houden met wat er
binnen de verschillende sectoren leeft. Daarom dagen
wij enkele sprekers uit om, elk vanuit hun eigen
werkveld, te reflecteren over de kansen en uitdagingen
die zij dagdagelijks ervaren. Vanuit de praktijk, de
academische wereld en het beleid wensen wij te komen
tot een gezamenlijke IMH visie van waaruit de
toekomst voor het jonge gezin zo breed mogelijk
gedragen wordt.
Waimh-Vlaanderen wil zo ook aan ieder van ons een
aanzet geven om stil te staan bij de grenzen en
mogelijkheden die zich aanbieden in ons werk met de
allerkleinsten. Wij nodigen u van harte uit om samen
met ons het IMH-gedachtengoed uit te dagen en uit te
dragen!

16u00 - 16u15: vragen en discussie

Bent u benieuwd naar dit uitdagende
programma?
Dan moet u beslist deelnemen aan
deze studiedag!

Daniëls Karen, maatschappelijk assistente,
werkzaam als coördinator en gezinsbegeleidster
binnen dagopvang de Wurpskes, deelwerking van
Buurtwerk 't Lampeke vzw. Sterke expertise in het
werken met maatschappelijk kwetsbare ouders en
jonge kinderen.
Desmedt Saskia, orthopedagoge en experiëntieel
kindertherapeute. Werkzaam in de
dagbehandeling Infantpsychiatrie van het UZ
Brussel en tevens voorzitter van WaimhVlaanderen.
Hillewaere Bruno, Klinisch psycholoogsysteemtherapeut. Werkzaam in PTC De Viersprong
(Nederland) en betrokken bij het opleidingscentrum
van Rapunzel.
Keirse Manu, emeritus hoogleraar Faculteit
Geneeskunde KU Leuven.
Lampo Annik, diensthoofd Kinder –en
Jeugdpsychiatrie aan het Universitair Ziekenhuis
Brussel (UZ VUB).
Maddens Hannelore, klinisch kinderpsychologe
Werkzaam op Intensieve Neonatale Zorg en
Materniteit UZA, IMH-deskundige.

