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PREVENTIE - BEHANDELPLAN - NAZORG
Vanuit tekeningen rond een hulpvraag
Nascholingsdag voor Tekentherapeuten en coaches
die met kinderen, adolescenten en/of volwassenen werken.
Preventie is zorgen dat je gezond en in balans blijft.
Vanuit een tekening kun je zien welke preventie
verwaarloosd is, en waar alvast aan gewerkt kan
worden, voordat iemand in therapie kan.
Een soort snel consult, ook digitaal mogelijk.
Het zorgvuldig lezen van de tekening is daarom zo
belangrijk, om advies uit te brengen.
Zien, benoemen en vertalen wat er nodig is,
gaan we oefenen a.d.h. van eigen tekeningen.
We gaan ervan uit dat we zelf drager zijn van ons medicijn,
maar niet bij het medicijnkastje kunnen. We voelen soms niet
wat we echt nodig hebben voor ons lichaam, in ons gevoel,
manier van emotioneel reageren, de manier van denken,
door het vasthouden van overtuigingen en comfortabele
patronen of simpelweg door onze levensomstandigheden.
Excuses genoeg voor je klachten!
Na het samenstellen van een teken therapeutisch behandelplan, rolt er als vanzelf
een tijd van nazorg uit. Hoe bied je dat aan, wat kost het, wie vergoed het
en vanuit welke noodzaak kan de cliënt hier gebruik van maken.
Een kind tekent gewoon wat er met hem aan de
hand is en daarom is tekentherapie zo effectief.
Breng op deze dag tekeningen mee die we gaan lezen
in kracht/zwakte en het K.I.E.S.T model, om tot een
hulpvraag te komen en een behandelplan te ontwerpen
uit de ingrediënten van de tekentaal.
Lisa doet dit enkele malen voor.
Één tekensessie kan al genoeg zijn om met de goed vertaalde inzichten verder te kunnen.
Welk advies geef je aan de ouders en welk huiswerk kan het kind aan.

Een behandelplan bestaat meestal uit 6 sessies waarbij de
1 sessie uit een onderzoek bestaat rond de hulpvraag.
ste

We bekijken het uitleven, (lichamelijk/motorisch)
inleven (psychologisch/ voedende beelden)
en structureren (mentaal bewustmakend) in zo’n behandelplan,
zodat we er zeker van zijn dat we holistische werken.

In deze studiedag staan we stil bij de eerste indruk hoe de cliënt zich
in zijn tekening profileert en hoe die informatie bij jou binnenkomt.
Heb je al een effectieve strategie
vanuit je eerste indrukken?
Waar let je vooral op?
Neem ook tekeningen mee
die je vanuit de hulpvraag liet maken.
We werken centraal maar
ook in kleine groepjes
met gerichte onderzoekjes
en handvatten.

21 oktober 2018
van 10 - 18 uur
Kosten: € 75,inclusief certificaat,
soep, koffie, thee, lekkers en fruit.
Zelf brood meenemen.
Locatie:
De KOLAM
Tekenschool voor kunst en communicatie
Laarstraat 77
7201 CC Zutphen
tel. 0575-540773

Aanmelden via www.kolam.nl

