HERNEMING

Basistraining ADOS-2
WORKSHOP (3 DAGEN)

Start

MA 16 / 4 / 18

SIG GIJZEGEM

CODE 070

ASS / Diagnostiek
In de eerste plaats voor psychologen, orthopedagogen en kinderpsychiaters met
ervaring met jonge kinderen met autisme. Ook andere disciplines zijn welkom.
Belangrijk: Maak vóór inschrijving uw ervaring kenbaar via de invulfiche (zie verder).

De ADOS-2 is een herziene versie van de ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule),
waarin naast de nieuwe scoringsalgoritmes (aangepast aan DSM-5) ook een aantal
inhoudelijke aanpassingen en verduidelijkingen zijn opgenomen. Deze basistraining is bedoeld
voor mensen die de ADOS-2 willen gebruiken in de klinische praktijk, niet voor wetenschappelijke doeleinden. Deze basistraining voor klinisch gebruik bestaat uit een workshop van drie
dagen. Tijdens de eerste twee dagen van de basistraining geven we algemene informatie en
achtergrond over de ADOS, en bespreken we specifiek de afname en scoring van de modules
1 tot 4. Op de derde dag, een terugkomdag, worden twee video’s bekeken en gescoord. Om
zoveel mogelijk op te steken van deze derde dag, voorzien de deelnemers best wat tijd tussen
dag 2 en 3 om met de verschillende modules te oefenen.
We verwachten dat deelnemers aan deze workshop een ADOS-kit, incl. ADOS-2 handleiding en
scoreboekjes, in hun bezit hebben, en deze op voorhand doorgenomen hebben. Deze training
is een basistraining, ter kennismaking met het instrument. Op vraag kunnen ook verdiepingstrainingen georganiseerd worden, waarbij afname en scoring getoetst worden.
Belangrijk: Wie aan deze workshop wil deelnemen, moet zijn of haar ervaring aantonen via
een invulfiche. Neem bij interesse contact op met Jolien Leclercq, via jolien.leclercq@signet.be. Zij geeft meer info en kan u de invulfiche bezorgen.
Dr. Petra Warreyn is post-doc wetenschappelijk medewerker bij de Onderzoeksgroep
Ontwikkelingsstoornissen van de UGent. Ze doet vooral onderzoek naar vroege kenmerken
van ASS bij jonge kinderen met een verhoogd risico op de stoornis, en naar vroege
behandelingsprogramma’s.
Anne Vanderlinden is als orthopedagoog verbonden aan het Centrum voor
Ontwikkelingsstoornissen en het ExpertiseCentrum Autisme (RCA) te Leuven.
In samenwerking met UGent.

€ 995 - Minimum 12, maximum 16 deelnemers
maandag 16 en dinsdag 17 april, donderdag 21 juni 2018 / 9u - 16u30
Sig, Pachthofstraat 1, 9308 Gijzegem
Informatiemap, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen
Inschrijven via www.sig-net.be > vormingen

