Aan de leden van de NGVH
Bussum, 18 maart 2016

Geachte collegae,
Graag nodigen we jullie van harte uit voor de workshop ‘Trauma en
vluchtelingen’. Deze workshop wordt verzorgd door dr. Aram Hasan, psychiater
oprichter CoTeam en zal plaatsvinden op 16 april aanstaande van 13.30 uur
17.00 uur, aansluitend aan de lunch na de ALV.
In deze workshop richt dr. Hasan zich op :
1. Speciale aandachtspunten bij behandeling van trauma bij vluchtelingen
2. Waar moet je op letten bij diagnostisering en behandeling?
3. Wat werkt en wat niet?
4. Wat is er anders dan bij de behandeling van trauma bij autochtone
Nederlanders?
5. Welke interventies zijn effectief?
6. Wat zijn de aandachtspunten in het contact en de communicatie?
7. Wat zijn veel voorkomende problemen bij de behandeling van
vluchtelingen en niet-westerse allochtonen en hoe ga je daarmee om?
De inhoud van de workshop wordt verlevendigd met videofragmenten en
casussen.
Aram Hasan geldt als een autoriteit op zijn vakgebied. Op zijn website
aramhasan.com vindt u diverse links naar krantenartikelen en items in tv programma’s. In Trouw van zaterdag 12 maart jl. stond ook een artikel over en
van hem. U kunt het nog teruglezen op deze l ink:
https://blendle.com/i/trouw/een-bijsluiter-bij-angst-waan-en-woede-in-hetwesten/bnl-trn-20160312-6040610.
Als Koerd uit Syrië vluchtte hij 15 jaar geleden met zijn vrouw en twee kinderen
naar Nederland en weet dus als geen ander hoe het is om vluchteling te zijn.
Inmiddels is hij genaturaliseerd tot Nederlander en beschouwt hij Nederland als
zijn thuis.
Kosten voor de workshop (i nclusief lunch) bedragen € 25,--. U kunt zich
inschrijven door voor 9 april aanstaande een mail te sturen naar
secretariaat@ngvh.nl o.v.v. Workshop Trauma en vluchtelingen en uw naam.
Voor deze workshop ontvangt u 3 punten voor uw logboek.
We hopen op veel aanmeldingen!
Met vriendelijke groet,
Namens NGVH-bestuur en de deskundigheidscommissie,
Jacqueline Nijveld
Secretaris

