Affectregulerende vaktherapie

Zoals jullie misschien weten zijn wij vanuit de NVBT in juni 2015 gestart met een werkveldgroep
voor en door beeldend therapeuten die werken volgens affectregulerende kaders. Deze
werkveldgroep valt onder het FVB kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie (ArVT) die
zich richt op het ontwikkelen, beschrijven en onderzoeken van de methode Affectregulerende
Vaktherapie. Het netwerk verenigt vaktherapeuten van verschillende disciplines (beeldend,
muziek, drama, dans en PMT) die werken met cliënten uit verschillende zorgprogramma’s:
kinder- en jeugdpsychiatrie, kinderen met een licht verstandelijke beperking en jeugdzorg.
Hierbij een nieuwsflits met de laatste ontwikkelingen van de werkveldgroep ArVT beeldend en
discipline overstijgend het kennisnetwerk ArVT!

Methode presentatie in Amersfoort groot succes!
Op vrijdag 8 april heeft het FVB Kennisnetwerk ArVT haar methode gepresenteerd en onderzoek
naar het effect van ArVT geïnitieerd. De opkomst was overweldigend! De verwachtte 20
geïnteresseerden bleken er 45 te zijn en op het laatst moest er uitgeweken worden naar een
grotere ruimte op Hogeschool Utrecht (HU).
Er waren verschillende sprekers die over onder andere de volgende thema’s vertelde: het
ontstaan van het Kennisnetwerk en het schrijfproces van de methode, de visie van het
Kennisnetwerk ArVT, promotie onderzoek naar ArVT en de mogelijkheid om een training ArVT
te volgen.
Op 16 juni 2016 wordt deze ochtend gedeeltelijk herhaald te Groningen. Wil je hierbij aanwezig
zijn? Stuur een e-mail naar Lise Leigh-Zwitser, coördinator regiobijeenkomst GroningenDrenthe: lisemaya1@hotmail.com.
Kijk hier voor meer informatie over de NVBT regio-avond Groningen-Drenthe.
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ArVT methode gepubliceerd op de FVB site
Op de site van de FVB staat de methode Affectregulerende Vaktherapie beeldend voor kinderen
(4-12 jaar) met een problematische gehechtheid gepubliceerd! Auteurs zijn Wijntje van der
Ende, Sanne van der Vlugt, Leanne Nieuwenhuis, Corine Smelt en Patricia Tel-Vos.
De interventie richt zich op kinderen met gedrags- en emotionele problemen volgens de Child
Behaviour Checklist met een vermoeden van problematische gehechtheid volgens de Lijst
Signalen van Verstoord Gehechtheidsgedrag. Het hoofddoel is toename van gehechtheidsgedrag
en afname van gedrags- en emotionele problemen van het kind.
Kijk hier voor de volledige modulebeschrijving.
De gedrags- en emotionele problemen van kinderen met neurobiologische
ontwikkelingsstoornissen en trauma- en stressor gerelateerde stoornissen vertonen
overeenkomst met de gedrags- en emotionele problemen van kinderen met een problematische
gehechtheid. Daarom zullen subtypes van de Affectregulerende Vaktherapie methode
beschreven worden voor kinderen met licht verstandelijke beperking (LVB), autisme spectrum
stoornis (ASS), ADHD, trauma (PTSS) en Leerstoornis.

Aansluiten bij de werkveldgroep ArVTb?
Geïnteresseerde beeldend therapeuten die zich willen aansluiten bij de werkveldgroep
Affectregulerende Vaktherapie beeldend (ArVTb) kunnen een e-mail sturen naar Nadine de
Rooij en Sanne Zeeman, contactpersonen van deze werkveldgroep:
info@vaktherapiebeeldend.nl
Voor meer informatie en nieuws over Affectregulerende Vaktherapie kunt u de website
raadplegen www.affectregulerendevaktherapie.nl

