Nieuwsbrief Project Druk en Dwars
Dit is de eerste Druk & Dwars nieuwsbrief. Vanaf nu zal er om de twee
maanden een nieuwsbrief verschijnen om u op de hoogte te houden van
ontwikkelingen, activiteiten en nieuwtjes vanuit ons team. Druk en Dwars is
een samenwerking tussen Orthopedagogiek en Ontwikkelingspsychologie van
de Rijksuniversiteit Groningen, het lectoraat Integraal Jeugdbeleid van de
Hanzehogeschool, en diverse Groninger gemeenten. Door eerlijke voorlichting
te geven over ADHD(-achtig gedrag) en door ouders en leerkrachten
handvatten te bieden voor het opvoeden van pittige kinderen, hopen we waar
mogelijk kinderpsychiatrische diagnoses en behandelingen te voorkomen,
zodat deze bewaard kunnen blijven voor kinderen en gezinnen met de meest
ernstige en hardnekkige problematiek.
Startbijeenkomst Academische
werkplaats ADHD en druk gedrag
Nieuwe medewerker:
Henriëtte Pauwels
Inmiddels doen zes Groningse
gemeenten mee aan het project Druk
& Dwars. Om de activiteiten op deze
verschillende plekken in goede banen
leiden en het overzicht te houden, is
een projectcoördinator aangesteld in
de persoon van Henriëtte Pauwels.
Voor alle vragen omtrent het project
kunt u bij haar terecht.
h.v.pauwels@pl.hanze.nl
Tel: 050 595 2977

Op vrijdag 3 februari is in Utrecht de
startbijeenkomst
van
de
Academische Werkplaats ADHD en
druk gedrag, een door Zon-Mw
gefinancierde samenwerking tussen
het Druk & Dwars team, Accare
Kinder- en Jeugdpsychiatrie en de
afdeling Neuropsychologie van de
Vrije Universiteit. Hier vindt u meer
informatie over de werkplaats.
Een ieder met belangstelling is van
harte uitgenodigd om de
startbijeenkomst (van 13 tot circa 17
uur) bij te wonen.
Voor meer informatie & aanmelden
klik hier.

Uitbreiding van Druk & Dwars
Dankzij een subsidie van Zon-Mw en
investeringen van de gemeenten
Appingedam en Loppersum, zal Druk
& Dwars haar activiteiten uitbreiden
naar deze gemeenten.
Naar verwachting zullen de eerste
voorlichtingen en ouderbegeleidingen
plaatsvinden vanaf april 2017.

In de media
De laatste twee blogs van Laura
Batstra hebben veel aandacht
gekregen in de media. Het blog over
psychiaters die de waarde van
wijkteammedewerkers niet
(h)erkennen werd onder andere
overgenomen door de VNG. Het blog
over mogelijke schadelijke effecten
van Ritalin op kinderen stond in
diverse dagbladen en op hetkind.org.
@ LBatstra

Sanne te Meerman
Het eerste artikel van Sanne te Meerman, dat ook in zijn proefschrift komt, zal
binnenkort gepubliceerd worden in the International Journal of Qualitative Studies
on Health and Well-being. Het artikel is een kritische beschouwing waarin
verschillende misverstanden over ADHD worden besproken. Zo wordt ADHD vaak
omschreven als een zeer erfelijke, neurobiologische aandoening, en wordt de rol
van de omgeving gemarginaliseerd. Uit onderzoek blijkt echter dat omgeving en
aanleg voortdurend met elkaar interacteren en dat er geen genetische,
anatomische of fysiologische eigenschappen zijn waarmee je iemand met een
diagnose kunt onderscheiden van een 'normaal' persoon. Toch voelen leerkrachten
zich onzeker door het medische beeld dat om ADHD heen hangt en hebben ze de
neiging om lastige kinderen door te verwijzen. In dit artikel wordt betoogd dat
docenten -mits ze voldoende middelen krijgen toebedeeld en bijvoorbeeld niet met
te grote klassen moeten werken- bij uitstek de professionals zijn die geschikt zijn
om drukke en dromerige kinderen de (sociale) vaardigheden aan te leren die ze
nodig hebben.

Start nieuwe groepen
ouderbegeleiding gemeente
Stadskanaal en Groningen
Op 11 en 24 januari zijn er in de
gemeenten Stadskanaal en Groningen
twee groepen gestart met de
ouderbegeleiding van Druk en Dwars.
Beide groepen zullen de komende 7
weken bezig gaan met het oefenen
van
vaardigheden
voor
het
verbeteren van de thuissituatie. Het
doel is dat ouders meer plezier aan de
opvoeding beleven en meer vat
krijgen op (het gedrag) van hun
kind(eren).
De eerste bijeenkomst gaat over
contact maken met je kind; wat moet
je wel doen en wat juist niet?
Nieuwsgierig
wanneer
de
ouderbegeleiding in uw gemeente van
start
gaat?
Kijk
op
www.drukendwars.nl
of
neem
contact met ons op via de website.
Terugkomdag oud-deelnemers van
ouderbegeleiding Stadskanaal
De
professionals
die
de
oudercursussen
in
Stadskanaal
verzorgen, Marijke Spanjaard en Fony
Kantil, organiseren op veler verzoek
een terugkommiddag voor de
cursisten van de verschillende
oudergroepen die zij hebben
begeleid. Doel is om van elkaar te
horen hoe het nu gaat en terug te
blikken op de cursus. Indien u
belangstelling heeft voor deze
terugkomdag, houd dan onze website
in de gaten. Zodra tijd, plaats en
programma bekend zijn zullen we dat
vermelden als nieuwsbericht op de
website.

Nieuwe promovendus bij het Project
Druk en Dwars!
In zijn onderzoek zal de nieuwe
promovendus Bert Wienen zich
richten op de wijze waarop leraren
gedrag van kinderen in de klas
percipiëren, of deze perceptie
veranderbaar is en welke variabelen
daarop van invloed zijn. Daarnaast
verricht hij onderzoek naar de rol van
een diagnose/classificatie van een
kind in de samenwerking tussen
ouders en leraren.
@ BertWienen

Leerkrachtenmethode
‘Druk in de klas’
Op dit moment is het Team van Druk
en Dwars druk bezig met het
voorbereiden van de implementatie
van de leerkrachtmethode in de
verschillende gemeenten.
Wij gaan bij scholen langs om deze
van informatie te voorzien en wij
zullen aansluiten bij verschillende
bijeenkomsten
van
intern
begeleiders.
Met de leerkrachtmethode kan
gestart worden in februari/maart
2017 en in september 2017.
Wilt u of uw school meer informatie
over ‘Druk in de klas’ en lijkt het u een
goed idee dat wij eens langs komen?
Dan horen wij dit graag. U kunt
contact opnemen met Henriette
Pauwels ( h.v.pauwels@pl.hanze.nl)

Meer informatie? Voor meer informatie
kunt u onze site www.drukendwars.nl bezoeken.
Op deze site staat meer informatie over de
ouderbegeleiding, de leerkrachtbegeleiding en de
andere activiteiten van Druk Dwars.

