
Datum:
10 april 2018 

Locatie:  
MFA ’t Berflo, Apolloplein 1, Hengelo

tijD:  
19:00 - 19:30 uur 
Inloop met koffie en thee

19:30 - 21:00 uur  
Lezing

21:00 - 21:30 uur
Even napraten met een drankje

toegang gRatiS!
Gratis tickets zijn te bestellen via 
Eventbrite.

(klik hier om uw tickets te bestellen)

BaLanSCollege Tour
HENGELO • DINSDAG 10 APRIL 2018 • 19.30-21.30

Druk gedrag en 
de hersenen
Ouder(s)/verzorger(s) en professionals uit het onderwijsveld 
ontmoeten elkaar op een inspirerende avond!

Op dinsdag 10 april komt de Balans Collegetour naar Twente.  
Oudervereniging Balans, Kerngroep Twente, organiseert samen  
met de Attendiz Academie en LOES een informatieve avond over 
Druk gedrag en de hersenen. Gastspreker op deze avond is 
Patrick de Zeeuw.

prOgramma
Deze avond is georganiseerd door  

Oudervereniging Balans, afd. Twente 
i.s.m. Attendiz Academie en LOES.

Info: academie@attendiz.nl   

PatRicK De ZeeuW 

Patrick de Zeeuw is GZ-
psycholoog en senior onder-
zoeker bij Karakter kinder- en 
jeugdpsychiatrie. Naast zijn werk 
als behandelaar voor kinderen, 
jongeren en hun gezinnen heeft 
hij zich in zijn onderzoek gericht 
op de interactie tussen kind-
factoren en omgevingsfactoren 
bij het ontstaan (en in stand 
blijven) van ADHD en gedrags-
problemen.

oVeR De LeZing
Waarom ontsteekt de ene leerling in woede 
en geeft de ander kalm antwoord? Waarom 
raakt het ene kind snel afgeleid, maar kan het 
andere kind zich eindeloos concentreren? 
Hoe functioneren de hersenen van kinderen 
met aandachtsproblemen of gedrags-
problemen? Verwerken zij informatie echt 
anders? Zien hun hersenen er echt anders 
uit, of zit het ingewikkelder in elkaar? Is het 
niet gewoon een schreeuw om aandacht? 
Je hoort veel over de hersenen en de relatie 
tot gedragsproblemen: maar hoe moet 
je al die pakkende uitspraken op waarde 
schatten? Wat heb je eraan in de praktijk? 
En zelfs als je er wat aan hebt, hoe kun je 
kalm en beschikbaar blijven voor je kind 
terwijl je zelf ook overspoeld wordt? 
Een avond over de ontwikkeling en de 
hersenen van kinderen en over aandacht 
hebben voor wat er nou eigenlijk echt 
gebeurt: bij een kind… en bij jezelf! Alvast 
een geruststelling vooraf: wat dat allemaal 
met Fiat Panda’s en gourmetten te maken 
heeft, dat wordt vanzelf duidelijk.

Landelijke vereniging voor kinderen met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag.
Weltevreden 4A | 3731 Al De Bilt | +31 (0)30 225 50 50 | info@balansdigitaal.nl | balansdigitaal.nl.

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-lezing-druk-gedrag-en-de-hersenen-43974516964

