Post HBO cursus
Autisme in en gerelateerde eetproblemen in de
verstandelijk gehandicaptenzorg
Voor deze scholing is het gelukt Thomas Fondelli (België), expert op het terrein van autisme en
eetproblemen, naar Nederland te halen. Thomas Fondelli is psycholoog en psychotherapeut. Hij
werkt deeltijds in een medisch pediatrisch revalidatiecentrum, waar hij is verbonden aan de
leefgroepen voor kinderen tussen 0 en 5 jaar. Hij combineert dit met een eigen praktijk waar hij
voornamelijk jongeren ziet met een diagnose binnen het autismespectrum. Daarnaast is Thomas
Fondelli verbonden aan Autisme Centraal.
Fondelli zal tijdens deze studiedag bespreken hoe een autistische manier van waarnemen en denken
invloed kan hebben op het ontstaan of voortbestaan van eetproblemen.
Vervolgens zal hij een kader aanreiken van waaruit een behandelplan kan opgesteld worden. Tijdens
de dagen wordt goede interactie tussen deelnemers en sprekers op prijs gesteld. Daarom wordt
gewerkt met een groep van maximaal 25 deelnemers.
Deelname aan deze scholing is voor iedereen mogelijk, DVG leden krijgen voorrang.

Praktische informatie
Datum:

Dinsdag 3 november 2020

Tijd:

09.15 uur – 17.00 uur

Locatie:

Cursus- en vergadercentrum de Domstad
Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht

Accreditatie:

Geaccrediteerd voor 10 punten bij ADAP

Voorbereiding:

Bestudering van literatuur en uitwerking van een casus (±4 uur)

Kosten:

DVG leden €225,- (ex 21% btw) → €272,75 incl. btw
Niet DVG leden €250,- (ex 21% btw) → €302,50 incl. btw

Inschrijving:

Inschrijven kan al met bijgevoegd inschrijfformulier. Het formulier ingevuld
retourneren naar scholing@dietistvg.nl. Na inschrijving ontvangt u een
bevestigingsmail en factuur voor het verschuldigde inschrijfgeld.

Annulering:

Scholing 3 november: Annulering van de aanmelding kan kosteloos tot 15
september 2020. Na die datum wordt tot 2 weken voor aanvang van de
opleiding alsnog € 80,- onkosten in rekening gebracht. Vanaf 3 november
2020 kan geen restitutie van kosten meer worden gegeven.

Voor meer informatie: Stoarm realiseert / Geke Zandringa
scholing@dietistvg.nl
06-54942427

Programma scholing
9.00-9.15 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee
09.15 uur

Welkom en inleiding door de dagvoorzitter

09.30 uur

Autisme en eetproblemen: een theoretisch kader
Thomas Fondelli

10.30 uur

Pauze

10.45 uur

Autisme en eetproblemen: verhelderen van de eetsituatie
Thomas Fondelli

12.30 uur

Lunch

13.15 uur

Autisme en eetproblemen: van gewenning tot eten
Thomas Fondelli

14.00 uur

De praktijk en casuïstiek

14.45 uur

Pauze

15.00 uur

Vervolg de praktijk en casuïstiek

16.45 uur

Afsluiting

