Aankomende studiedagen rond het thema LVB
Data en locaties:
LVB en Leefstijl: woensdag 23 mei 2018 in Aristo Utrecht.
Zorgmijders met een LVB: woensdag 6 juni 2018 in Aristo Amsterdam.
Kosten*
Het tarief voor het bijwonen van een van deze studiedagen bedraagt € 340,00 p.p.
Kortingen*
Vroegboekkorting: bij inschrijving vóór 2 april ontvangt u € 25,00 vroegboekkorting en bedragen de
kosten € 315,00 p.p. per studiedag.
Collegakorting: € 25,00. Bij gelijktijdige aanmelding op hetzelfde factuuradres betaalt uw collega
vóór 2 april € 290,00, daarna € 315,00 p.p. per studiedag.
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
- LVB en Seksualiteit, 27 maart
- Gedragsproblemen bij LVB, 11 april
- Samenwerken in de wijk, 12 juni
- Van 18- naar 18+, september
Kijk voor meer informatie over deze en andere studiedagen op www.leidscongresbureau.nl
* Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW
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Accreditatie:
■ NIP/NVO
■ SRVB

Accreditatie:
■ NIP/NVO
■ Registerplein

LVB en Leefstijl, 23 mei 2018

Zorgmijders met een LVB, 6 juni 2018

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben meer ondersteuning nodig om
gezond te leven. Zij hebben niet alleen meer hulp nodig bij het aanleren van een gezonde leefstijl,
maar kunnen ook minder verleidingen weerstaan, zoals alcohol en drugs. Tijdens deze studiedag
hoort u hoe u mensen met een LVB op een laagdrempelige manier motiveert om gezond te leven
en hoe zij weerbaarder worden tegen zulke verleidingen.

Zorgmijders zijn over het algemeen onvoorspelbaar en moeilijk te bereiken. De groep
zorgwekkende zorgmijders met een licht verstandelijke beperking heeft daarbij extra moeite met
het vragen van hulp en kunnen eigen problemen niet goed overzien. Ondanks het feit dat er veel
aandacht wordt besteed aan de hulp voor zorgwekkende zorgmijders, blijven er nog steeds grote
vraagstukken op het gebied van vroegsignalering, zelfbeschikking en werkwijze.

EEN GREEP UIT HET PROGRAMMA
Het ondersteunen van begeleiders:
‘Lekker in je lijf’
- Hoe kunnen begeleiders zo goed
mogelijk ondersteund worden om met
gezonde leefstijl aan de slag te gaan
met cliënten?
- Hoe kan je het begeleiders en cliënten
zo leuk en gemakkelijk mogelijk
maken om met gezonde leefstijl bezig
te zijn?
Rianne Steenbergen, adviseur Leefstijl,
afdeling Kennis Kwaliteit en Onderzoek
Cosis

EEN GREEP UIT HET PROGRAMMA
Naar een rookvrije kliniek

Handreiking vroegsignalering LVB

Discussie over zelfbeschikking

- Wat moet er gebeuren om een
rookvrije instelling te worden?
- Hoe draagt een rookvrije instelling
bij aan de behandeling van andere
verslavingen voor mensen met een LVB?

- Wat zijn de nieuwe toevoegingen in
de handreiking?
- Hoe kan je de handreiking
vroegsignalering gebruiken in de
praktijk?

Waar ligt de grens van ruimte geven
aan de zelfbeschikking van de
cliënt en anderzijds het behoud van
betrokkenheid en deskundigheid als
professional?

Jessica Pattiwael, verpleegkundig
specialist Verslavingszorg Noord
Nederland
Jeroen Hinneman, teammanager kliniek
Bolsterburen van Verslavingszorg Noord
Nederland

Jolanda Douma, onderzoekscoördinator
Landelijk Kenniscentrum LVB

Onder leiding van dagvoorzitter Hans
Kroon

Op pad met Forensisch (F)ACT: de
zorgmijdende (jong)volwassen LVB’er

De ervaringen van een straatdokter

Sport en bewegen, voor iedereen een
passend aanbod

Een online platform voor begeleiding
en behandeling

- Welke mogelijkheden zijn er voor
mensen die beperkt worden in sport
en bewegen?
- Hoe ziet het (lokale) netwerk eruit en
welke rol heb je hier zelf in?
- Tips en handvatten om cliënten te
stimuleren tot een actieve leefstijl

- Wat is nodig om een online platform
voor mensen met een LVB succesvol
te laten zijn?
- Wat zijn de mogelijkheden voor
begeleiding en behandeling en hoe
draagt het bij aan de kwaliteit van
leven van de cliënten?

Lilian van den Berg, adviseur
Kenniscentrum Sport

Martijn Wesseling, projectleider
eHealth Ambiq
Mark Vervuurt, projectleider eHealth
ASVZ

- Wat is de werkwijze van het (F)
ACT LVB m.b.t. shared caseload,
multidisciplinair werken, behandelen
en begeleiding vanuit (F)ACT
methodiek en wat zijn de effecten?

Een patient journey van een dakloze
met LVB. Zorgmijding of een
ontzettend ingewikkelde omgeving?
Marlieke Ridder, huisarts en
straatdokter maatschappelijke opvang
CVD, Rotterdam

Daniel Velders, SPV (F)ACT LVB Trajectum

Per studiedag

€ 340,-

g: € 25,-
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