Nieuwsbrief december 2017
Beeldvorming van ADHD in Vlaamse dagbladen

In samenwerking met ADHDynamisch, de onderzoeksgroep van de KU Leuven Associatie,
brengen we in het ZitStil-magazine vier artikels over nieuwe wetenschappelijke bevindingen over ADHD
en tendensen in de samenleving in het omgaan met ADHD. In een eerste artikel wordt door de
onderzoeksgroep ingegaan op de beeldvorming van ADHD in de Vlaamse dagbladen. Er werd
onderzocht hoe ‘gekleurd’ die berichtgeving is. Analyse toont aan dat er opvallend meer negatieve
berichtgeving is over ADHD dan over ASS. Waar wijst dit op en welke verklaringen zijn er?

Vraag nu een plaat aan voor De Warmste Week!

De Warmste Week is in volle gang! Verschillende vrienden van ZitStil organiseerden of ondersteunden al
leuke acties. Om centrum ZitStil als goed doel te steunen kan je ook een plaatje aanvragen. Kies een
bedrag dat je wil geven en wie weet hoor je jouw nummer tijdens Music For Life op Studio Brussel!

Bedankt voor jullie warme acties!
In heel Vlaanderen worden er acties georganiseerd in het kader
van De Warmste Week van Studio Brussel . Dat mag ook, met
deze winterse temperaturen! Een aantal vrienden van ZitStil
hebben handen uit de mouwen gestoken en vooral heel smakelijke
acties op poten gezet! Zo hebben de vrijwilligers op een aantal van
onze activiteiten heerlijke koekjes verkocht. En een van onze
vrijwilligers verkoopt met haar eigen actie ‘Candy For Life’ heerlijke
snoepzakjes.
Wil je zelf ook de meer dan duizend doelen van De Warmste Week
ondersteunen? Dan kan je je inschrijven voor de Warmathon, De
Jingle Ball kopen of een plaatje aanvragen.

Programma voorjaar 2018 online!
Alle activiteiten die centrum ZitStil organiseert in het voorjaar van
2018 staan online. Er zijn opnieuw psycho-educaties,
oudertrainingen en gerichte trainingen. Daarnaast worden er in
verschillende regio's in Vlaanderen infoavonden en 3 nieuwe
workshops georganiseerd.
Je kan voor alle activiteiten inschrijven via onze website. Bekijk en
download de digitale kalender hier:

Sluiting tijdens eindejaarsfeesten
Centrum ZitStil en de consultatielijn zijn niet bereikbaar tussen
25/12/2017 en 01/01/2018. We wensen iedereen alvast een warm
2018 toe en staan ook in het nieuwe jaar weer voor jou klaar!

Met ondersteuning van onze partners:

centrum ZitStil maakt deel uit van federatie Vijftact en van het Familieplatform Geestelijke Gezondheid

Wens je in de toekomst geen nieuwsbrief meer te ontvangen, klik dan hier.

Bewaren Bewaren

