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TWEEDAAGSE WERKEN MET MULTI-STRESSGEZINNEN 

 
Lesgever: Luc Claes, contextueel therapeut

Data:  10/03 en 24/03/2023 

Uren:  09.30u tot 16.30u   

Locatie:  Praktijk Anderskan, Stationstraat 23 bus 13 te 3730 Hoeselt (Bilzen) 

Doelgroep: Voor begeleiders, therapeuten, hulpverleners, zorgkundigen, leerkrachten die vaak in  

contact komen met complexe en vaak multi-stressgezinnen.  

Zowel binnen ambulante als residentiële zorg.  

Inhoud: Meer dan ooit worden vandaag kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen 

geconfronteerd met vaak kleine maar ook grotere en soms uitzichtloze problemen en/of 

conflicten.  Talrijke oorzaken en verklaringen kunnen hier aan de oorsprong liggen.   

De contextuele visie van Nagy biedt ons een grote meerwaarde om deze vaak complexe 

dynamieken (multi-stress) te begrijpen, ermee aan de slag te gaan en terug in beweging te 

brengen op een manier die voor elk, in het gezin passend, is. 

Tijdens deze tweedaagse workshop bieden we naast het theoretisch kader voldoende tijd 

om te ervaren en te oefenen aan de hand van concrete casuïstiek.  Deze ervaringen en 

inzichten helpen u een betere kijk te hebben op uw rol als hulpverlener, partner, ouder,… in 

deze complexe (gezins)dynamieken. 

Doel: Na deze vorming leer je: 

- kijken vanuit de contextuele visie naar (gezin)systemen (een intergenerationele kijk) 

- werken met de verschillende rollen in een gezin(systeem) 

- krijg je zicht op complexe dynamieken en multi-stressfactoren 

(leeftijdsovergangen, diagnoses, echtscheiding, traumatische ervaringen, rouwprocessen, 

nieuw samengestelde gezinnen, plotse veranderingen, …) 

- het aanspreken van hulpbronnen en kansen, balans is beweging 

- kijken en werken vanuit je rol als hulpverlener 

Methode: Interactieve presentatie met oefenen en inbreng van eigen casuïstiek 
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Kosten: € 220 incl. btw (vroegboekkorting tot 31/12 = € 200) 

Inschrijven: Mail naar vormingen@anderskan.be en geef volgende gegevens door: 

- met hoeveel personen je wenst in te schrijven 

- je naam en adres 

- btw-nummer (indien nodig) 

 

Je inschrijving is compleet als je het gepast bedrag overschrijft op rekening BE34 3631 5129 

5990 met vermelding “multistress + (je naam)” 

Het onthaalteam zal je mail zorgvuldig behandelen en je een bevestiging van je inschrijving 

sturen. 

  We hanteren de op dat ogenblik geldende coronamaatregelen. 
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