FVB Kennisnetwerk
Affectregulerende
Vaktherapie

De methode affectregulerende
vaktherapie biedt een ontwikkelingsgerichte behandeling voor
kinderen, jongeren en volwassenen met ernstige gedrags- en
emotionele problemen. De interventie bevordert de zelfregulatie
waardoor gedrags- en emotionele
problemen afnemen.

Bevorderen van zelfregulatie

Het FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie richt zich
op het ontwikkelen, beschrijven,
onderbouwen en onderzoeken van de
transdiagnostische behandelmethode
Affectregulerende Vaktherapie (ArVT)
en bestaat uit 16 vaktherapeuten van
verschillende disciplines (beeldend,
muziek, dans, drama, pmt en spel).

Kinderen, jongeren
en volwassenen met
zelfregulatieproblemen...

Zelfregulatie ontstaat in de gezonde
gehechtheidsrelatie met ouders en
verzorgers. Kinderen leren zichzelf
begrijpen doordat ze begrepen
worden en ze leren zichzelf kalmeren
en bijsturen als ze eerst ervaren
hebben dat ze gekalmeerd en bijgestuurd zijn. Kinderen die zichzelf
niet goed kunnen reguleren ontwikkelen gedrags- en emotionele problemen waardoor ze op diverse gebieden
(zoals school) kunnen vastlopen.

...zijn gespannen, worden bij
verhoogde spanning boos of trekken
zich terug, zoeken geen steun bij
volwassenen en vragen niet om hulp,
kunnen zich niet goed concentreren
op taken en kunnen hun gevoelens
niet verwoorden.

www.affectregulerendevaktherapie.nl

training
ontwikkelingsgericht
behandelen
en bejegenen

ROER geeft trainingen in
affectregulerend behandelen
en bejegenen aan vaktherapeuten en andere hulpverleners.
De training Affectregulerende
Vaktherapie (ArVT) voor vaktherapeuten van alle disciplines
In de ArVT training leert de vaktherapeut de hulpvragen van cliënten analyseren en behandelen vanuit
kennis over affectregulatie.

Het logo van ROER laat een groen
kader zien met daarin een O en
een E. Deze letters staan voor
Ontwikkeling en Exploratie. Buiten
het groeibevorderende kader staan
de letters R voor Reguleren en Relatie.
Deze begrippen spelen een hoofdrol
bij het ontwikkelingsgericht
behandelen en bejegenen.

3-daagse training
maximaal 16 deelnemers
wordt gegeven op diverse locaties

Affectregulerend Bejegenen
voor leerkrachten, groepsleiders
en andere hulpverleners
In de training leert de hulpverlener
het gedrag van het kind begrijpen
vanuit verhoogde spanning en
bejegenen vanuit affectregulatie.
3-daagse training
maximaal 12 deelnemers
wordt gegeven op diverse locaties

www.groenkader.nl

ROER is een CRKBOgeregistreerde instelling

