Uitnodiging
Hierbij willen we je van harte uitnodigen voor het VSD-congres op
ZATERDAG 24 MAART 2018

Thema:
’Ont - Moeten’

In de ochtend komt dr. P. Jansen een presentatie geven over de visie van Anneke van der Plaats: “wat
iedereen moet weten over dementie“. Niet alleen over dementie maar ook over de omgang daarmee inclusief het belang van alles in de omgeving. Deze algemene presentatie dekt de volle breedte van
Anneke’s visie, inclusief haar adviezen over die ‘wondere wereld van dementie‘ en biedt een ieder van de
VSD een prima, complete basis omdat we allemaal geconfronteerd kunnen worden met het ziektebeeld
dementie.
In de middag zijn er vier workshoprondes gericht op het ont-moeten en verbinden met elkaar, met de
ouder en het kind en met de cliënt in je praktijk of op de werkvloer. Ook zal er ruimte zijn om elkaar te

Locatie: ’t Veerhuis
Nijemonde 4
3434 AZ Nieuwegein

Toegangsprijs:
€ 75,00 VSD leden
€ 80,00 niet leden

Zet 24 maart 2018 in je agenda en mis deze VSD dag niet!
Vakgroep Shantalamassage Docenten:
Rotterdam secretariaat@shantala.nl
tel: : 06 – 27 09 60 11 www.shantala.nl
KvK:34119898 IBAN: NL92 RABO 0191878561

Programma 2018
9.30 - 10.00: Deuren zijn geopend
10.00 - 10.15: Opening van het congres
10.15 - 11.45:

Gezamenlijke lezing
door dr P. Jansen - Anneke van der Plaats Stichting

11.45 - 12.45: Lunch en demonstratie Rebozo doeken
12.45 - 14.00:
14.15 - 15.15:
15.30 - 16.45:
16.45 - 17.00:

Workshop ronde I
Ontmoeten: onderling contact uit dezelfde regio’s
Workshop ronde II
Afsluitend drankje

Workshops
Rust, ritme, regelmaat - Arianne Bronsvoort (Babymassage)
Zing, speel en gebaar - Gonny van Zutphen (Speciale zorg & Babymassage)
Brein van de jongere met NAH - Debbie van Buiten (Speciale zorg)
Muziek beleven - Victor Stok (Babymassage & Speciale zorg)

Demonstratie
Rebozo Massage Doeken - Ronald Vogelenzang
Tijdens lunchtijd

Je kunt op het aanmeldformulier aangeven welke workshops jouw voorkeur
hebben. Je kunt elke ronde één workshop meebeleven!
Meld je snel aan, want VOL=VOL!
Inschrijven: Uiterlijk 17 februari 2018 door middel van het aanmeldformulier
sturen/mailen naar vsdcongres@shantala.nl én overmaken van de toegangsprijs.
De bevestigingsbrief en routebeschrijving volgen na de sluitingsdatum.
Vakgroep Shantalamassage Docenten:
te Rotterdam secretariaat@shantala.nl
tel: : 06 – 27 09 60 11 www.shantala.nl
KvK:34119898 IBAN: NL92 RABO 0191878561

Workshops
Workshop: rust, ritme, regelmaat - Arianne Bronsvoort
Dit onderwerp besprak zij eerder in combinatie met TNO onderzoek van Bregje van Sleuven. De
adviezen gericht op rust, regelmaat en inbakeren zijn onderdeel van de landelijke richtlijn exessief huilen. We bespreken met elkaar hoe jij, als docent babymassage, deze adviezen mee kunt
nemen tijdens de cursus en in de ondersteuning die jij biedt aan ouders.

Workshop: zing speel en gebaar - Gonnie van Zutphen
Baby’s houden van communiceren en begrijpen veel meer dan ze kunnen laten zien.
Het vermogen van een kindje om je duidelijk te maken wat hij denkt, ziet en voelt loopt wel zes
maanden achter op het taalbegrip. Dit kan tot veel frustratie leiden. Met babygebaren kun je dit
voor een deel wegnemen.
Tijdens de workshop leer je hoe een kindje via eenvoudige gebaren met zijn of haar handjes iets
kan “vertellen”. Via liedjes en spelletjes kun je de babygebaren spelenderwijs aanleren.
Je kunt de babygebaren gebruiken tussen de 6 en 24 maanden , eigenlijk zolang het spraakorgaan
en de taalontwikkeling nog niet zover zijn dat het kindje alles kan zeggen wat hij wil.
Natuurlijk zijn de gebaren ook in de speciale zorg toepasbaar. Babygebaren geeft een extra
dimensie aan de communicatie met de baby!!!

Workshop: het brein van de jongere met NAH - Debbie van Buiten
Ik ben Debby van Buiten en werk ruim 16 jaar in een verpleeghuis in het midden van het land.
Er zijn verschillende doelgroepen: Hospice, dementerende, jongeren en ouderen met N.A.H.,
revalidatie, somatische bewoners (ALS, MS etc.) en sinds kort ook een afdeling voor mensen
met een psychische stoornis.
In 2006 heb ik de opleiding voor Docent Shantala Specialezorg afgerond en ben ik mondjesmaat begonnen om Shantala bekendheid te geven tijdens de activiteiten.
Sinds 3 jaar ben Relaxatietherapeut en is Shantala opgenomen in de behandeling. Ook in de
andere 2 verpleeghuizen wordt nu Shantala aangeboden. Ik werk samen met de artsen, psychologen en muziek therapeuten.
Richt zich op Shantala met jongeren met NAH / SSZ .
We gaan ons tijdens deze workshop/lezing verdiepen in “het brein” van een jong persoon
met N.A.H.
We gaan ons voorstellen hoe het zou zijn dat je wakker wordt in een voor jou onbekende
wereld maar waar je blijkbaar al geleefd hebt, alleen waar zijn die herinneringen? Je bent
boos, verdrietig maar vooral bang…..
Dit doen we d.m.v. verhalen van deze jongeren.
Maar ook gaan we samen kijken wat Shantala voor meerwaarde heeft voor deze doelgroep.

Workshop: Muziek beleven - Victor Stok
Tijdens de workshop leer ik de mensen een lied aan. Het lied is geschikt voor groep 3 van de
basisschool.
Wat als je met dat lied wil werken maar je hebt een andere doelgroep? Baby’s bijvoorbeeld of
peuters, pubers met een verstandelijke beperking, een volwassene met een lichamelijke
beperking, een oudere met dementie?
Ik laat een aantal variaties en aanpassingen zien, maar daag de groep ook uit om zelf ideeën in te
brengen zodat we naar huis gaan met veel werkvormen. Deze variaties zijn ook toepasbaar op
andere liedjes zodat je ook op de lange termijn allerlei leuke werkvormen hebt.
Belangrijk van een congresdag vind ik dat de mensen naar huis gaan met minstens twee dingen:
iets wat ze de volgende dag in de praktijk kunnen brengen én iets waar ze langere tijd mee
kunnen werken/kunnen overdenken.
Ik vind de eigen inbreng en het delen van elkaars ervaringen en kennis zeer waardevol. Daar
groeien we allemaal van.
Victor Stok (1964) werkt als leerkracht en vakspecialist muziek in het voortgezet speciaal
onderwijs.
Hij heeft gewerkt in instellingen voor volwassenen met een verstandelijke beperking en op
dagvoorzieningen voor jonge kinderen met een meervoudige beperking.
Naast zijn werk geeft hij gitaarles en begeleidt hij als zanger/gitarist de muziekactiviteit “Zingen
op donderdag” in een wooncentrum voor ouderen met beginnende dementie.
Hij speelt onder andere gitaar, guitalele, fluit, djembe en cajon.

Demonstratie Rebozomassage / Massage met Doeken®
(Massage Academie)
Voor iedereen die zich verder wil verdiepen in de extra mogelijkheden op het gebied van
massage is de Rebozomassage (massage met doeken) een zeer complete aanvulling. Deze
bijzondere massagetechniek is geschikt voor IEDEREEN en bijna elke situatie. Denk hierbij
aan massage bij kinderen, volwassenen, senioren en massages binnen de Speciale Zorg. Ook
bij hechtings- en bindingsproblemen kan Rebozomassage een goede bijdrage zijn. Bij toepassingen in de zwangerschapsperiode kunnen deze technieken voor, tijdens of na de bevalling
worden toegepast. De Rebozo is een speciale draagdoek van katoen met een diagonale rek
en wordt gemaakt in Guatamala.
Rebozomassage is een van de meest laagdrempelige massagetechniek welke er bestaat door
de bijzondere toepassing van het doek. Ook jij kan dit leren!
Ronald Vogelzang geeft tussen de middag een demonstratie van de Rebozomassage.

