sig-net.be
Eetproblemen en autisme
Type vorming

Workshop

Code

114

Wanneer

08/11/2022

Uur

09:00 tot 16:00

Waar

Online

Prijs

€ 191,00 - € 153,00 voor participanten

Uiterste inschrijvingsdatum

25/10/2022

Aantal uren vorming

6,00 uur

Extra info
Trefwoorden
Eetproblemen - autisme - concrete tips voor de praktijk

Inhoud
Eten is niet altijd even vanzelfsprekend voor mensen met autisme.
Deze online workshop duidt de sensorische, cognitieve en sociale aspecten van een eetmoment die je vlug over het hoofd ziet, maar
die voor iemand met autisme moeilijk kunnen zijn.
Je krijgt een heldere vertaling van de inzichten naar concrete tips voor de praktijk die eten een stuk vlotter kunnen doen verlopen.
Komt aan bod in deze workshop:

Eetproblemen door hyper- en/of hyporesponsiviteit
De gevolgen van contextblindheid bij eetproblemen
Praktische aanpak bij eetproblemen
Komt NIET aan bod in deze workshop:

Motoriek als oorzaak bij eetproblemen
Allergieën, voedingssupplementen en diëten
Door wie?
Thomas Fondelli
Autisme Centraal
Freelance vormingsmedewerker en psycholoog
Thomas is als psycholoog in het Zeepreventorium verbonden aan de leefgroepen van de baby's, peuters en kleuters met een
chronische medische aandoening. Daarnaast werkt hij als psychotherapeut in een eigen praktijk. Hij is auteur van het boek 'Autisme
en eetproblemen' en coauteur van het boekje 'Syndroom van Asperger, een antwoord op 101 vragen'.

Voor wie?
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Alle betrokkenen bij eetbegeleiding en/of behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme.

Over wie?
0 - 50 jaar

Praktisch
Documentatie en hosting door Sig-medewerker inbegrepen
Uurregeling van de dag:

9.00 u – 10.15 u
Pauze
10.30 u – 12.00 u
Pauze
13.00 u – 14.15 u
Pauze
14.30 u – 16.00 u
ZOOM
Via het platform Zoom volg je deze online vorming. Je krijgt een e-mail met een link naar de vorming op 7/11 en wat praktische
informatie. Kreeg je op 7/11 voor 14.00 u nog geen link via e-mail? Neem dan contact op met Kim Van Daele
via kim.van.daele@sig-net.be
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