6e LANDELIJKE STUDIEDAG
Datum en locatie
De 6e landelijke studiedag LVB en Verslaving vindt plaats op donderdag 28 september 2017 in
Aristo Utrecht.
Kosten*
De kosten voor het bijwonen van deze studiedag bedragen € 340,00 p.p.
Kortingen*
Vroegboekkorting: bij inschrijving vóór 1 augustus 2017 ontvangt u € 25,00 vroegboekkorting, en
bedragen de kosten voor het bijwonen van de bijeenkomst € 315,00 p.p.
Te allen tijde geldt onze collegakorting van € 25,00. Bij gelijktijdige aanmelding op hetzelfde
factuuradres betaalt uw collega vóór 1 augustus € 290,00, daarna is dat € 315,00.
Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundigen (Kwaliteitsregister V&V), maatschappelijk
werkers (Registerplein), psychologen (NIP/NVO) en verslavingsartsen (VVGN). Staat uw vereniging
er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen
nemen.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden via onze website: www.leidscongresbureau.nl of per post: Leids Congres
Bureau, Antwoordnummer 10144, 2300 VB Leiden. Na ontvangst van uw aanmelding zenden
wij u een factuur die tevens geldt als bevestiging. Inschrijven verplicht tot betaling, zie ook de
annuleringsvoorwaarden.
Annuleringsvoorwaarden*
Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de bijeenkomst brengen wij € 50,00
administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij
het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al
onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
Onjuiste mailinggegevens
Het Leids Congres Bureau betrekt adressen uit diverse bronnen, het is daarom mogelijk dat u meer
dan één brochure ontvangt. Wilt u in dat geval zo vriendelijk zijn een exemplaar aan uw collega
door te geven? Eventuele onjuistheden in de adressering kunt u per e-mail aan ons doorgeven:
info@leidscongresbureau.nl.
Congresagenda
- Ouderen en Alcohol, 31 oktober
- LVB in de Jeugdstrafrechtketen, 2 november
- Ouders met een LVB, najaar 2017
- LVB & Psychiatrie, najaar 2017
- Verslaving, najaar 2017

LVB EN VERSLAVING
28 september 2017
Aristo Utrecht

Kijk voor meer informatie over deze en andere studiedagen op www.leidscongresbureau.nl
* Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW

Met o.a. aandacht voor:
■ Verslavingsproblematiek in de hersenen
■ Criminaliteit en verslaving bij LVB
■ Terugvalpreventie

Programma en organisatie | Leids Congres Bureau | Jelle van Haaren | Postbus 16065 | 2301 GB Leiden
T 071 514 82 03 | www.leidscongresbureau.nl | info@leidscongresbureau.nl
Het Leids Congres Bureau is een professioneel congresbureau, dat sinds haar oprichting in 1986 studiedagen en congressen
ontwikkelt over uiteenlopende (wetenschappelijke) onderwerpen. Daarnaast verlenen wij ondersteuning bij de organisatie
van (inter)nationale congressen, symposia en cursussen.

Deze folder is gedrukt op chloorvrij papier.

Volg ons op twitter:
@LCBLeiden

Achtergrond
Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn extra kwetsbaar voor problematisch
middelengebruik en andere verslavingen. Deze LVB-doelgroep heeft een aangepaste behandeling
nodig en het is vaak een uitdaging om deze te geven. Hoe kunnen zorgverleners de beste
ondersteuning bieden aan verslaafden met een LVB?
Tijdens deze studiedag worden actuele zaken besproken rondom LVB en verslaving. Tevens is er
aandacht voor verschillende methoden om LVB-cliënten met een verslaving te ondersteunen.
Doelgroep
Professionals in de GGZ en LVB-sector, verslavingszorg, onderwijs, medewerkers van justitiële
(jeugd)instellingen en andere geïnteresseerden.

PROGRAMMA
9.30 uur

Ontvangst en registratie

10.00 uur
		
		
		

Opening door de dagvoorzitter
- Kaders van de dag
- Achtergrond en verwachtingen van deelnemers
Rob Bovens, lector Verslavingspreventie Hogeschool Windesheim

10.20 uur
		
		

Stand van zaken in de LVB en verslavingszorg
- Nieuwste bevindingen en handreikingen op het gebied van verslaving en licht
verstandelijke beperking
Louise Kemna, GZ-psycholoog Aveleijn

10.50 uur

Tijd voor vragen

11.00 uur

Koffiepauze

11.30 uur
		

Het zit allemaal tussen mijn oren!
- Hoe werkt verslavingsproblematiek in de hersenen van mensen met een licht
verstandelijke beperking?
		
- Wat betekent dit voor de praktijk?
		
- En hoe kunnen hulpverleners daarop inspelen?
		
Neomi van Duijvenbode, senior onderzoeker bij Pluryn en docent/onderzoeker bij de
Radboud Universiteit Nijmegen
12.00 uur

Tijd voor vragen

12.15 uur
Criminaliteit en verslavingsproblematiek bij LVB
		LVB’ers met een verslaving zijn extra kwetsbaar voor het vertonen van crimineel
gedrag. Tijdens deze lezing wordt verteld hoe dat komt en hoe je dan kunt zorgen
voor een tijdige, adequate hulpverlening.
		
Hendrien Kaal, lector LVB en Jeugdcriminaliteit Hogeschool Leiden
12.45 uur

Tijd voor vragen

13.00 uur

Lunchpauze

14.00 uur

Sessieronde 1. U kunt kiezen uit sessie A of B

A
Cognitieve Gedragstherapie+ (CGT+)
		CGT+ is een behandelmethode voor volwassenen met een LVB
en verslavingsproblematiek, die gebruik maakt van (non-verbale)
oefenvormen, herhaling en een vertrouwenspersoon. Tijdens deze
sessie worden de effectieve punten van de behandelmethode
toegelicht en hoe je deze punten praktisch uit moet voeren.
		
Maaike Groeneveld, psycholoog en uitvoerend behandelaar van de
CGT+ behandeling
		Arjan Dijks, trainer in o.a. motiverende gespreksvoering en
behandelmethodes gericht op LVB-cliënten en verslavingsproblematiek
B
Motivatietraining Het begin
		Een eerste stap in de behandeling van mensen met een LVB en
verslaving is het motiveren tot gedragsverandering. Maar hoe
zet je cliënten aan het denken over hun verslaving en vergroot je
probleembesef en motivatie? In deze workshop wordt uitgelegd wat
de Motivatietraining hieraan bijdraagt, hoe je in gesprek raakt over
verslaving, craving en middelen en hoe je cliënten kunt motiveren om
verandering aan te brengen in hun middelengebruik.
		
Morwenna Nieuwold, programmaleider Verslaving Trajectum
15.00 uur

Korte pauze en wisseling van zalen

15.15 uur

Sessieronde 2. U kunt kiezen uit sessie C of D

C
Waar bemoei ik me mee? Handreiking LVB en alcohol- en drugsgebruik
		Ook mensen die zorg ontvangen, hebben in Nederland de vrijheid
om hun eigen keuzes te maken, bijvoorbeeld door alcohol of drugs
te gebruiken. Hoe ga je met die vrijheid van cliënten om als je meent
dat hun keuzes hun kwaliteit van bestaan in de weg staat. Tijdens deze
sessie krijgt u handvatten mee om hier praktisch mee om te gaan.
		
Els Bransen, projectleider Psychische stoornissen en LVB Trimbosinstituut
		Mirjam Wouda, basis-orthopedagoog NVO & GZ-psycholoog Ons
Tweede Thuis
D
Terugvalpreventie
		Novadic-Kentron is bezig met een terugvalpreventie om LVB-cliënten
te ondersteunen in het omgaan met de drang om weer middelen te
gebruiken. Tijdens deze sessie hoort u wat het idee is van de methode
en hoe je ermee om kunt gaan.
		
Vivi Ament, behandelaar Psychische Zorg Novadic-Kentron
		
Marieke Stams, orthopedagoog en behandelaar Novadic-Kentron
16.15 uur

Afsluiting en informele borrel

