Datum en locatie
Dinsdag 29 januari 2019, Aristo Utrecht
Aristo ligt naast station Lunetten en er is (beperkt) gratis parkeergelegenheid

2e Landelijke Studiedag

Uw investering
€ 340,- p.p. exclusief BTW
Kortingen
Collegakorting: € 25,Groepskorting: 5 = 4
U ontmoet
Professionals, beleidsmakers, managers en andere betrokkenen werkzaam
in de GGZ, ambulante en residentiële gehandicaptenzorg, MEE en het sociaal
domein
Meer weten?
Kijk op onze website voor meer informatie en inschrijven

Ook op onze agenda:

LVB en Hechting
 26 september

Multiprobleemgezinnen
 8 november

LVB en Verslaving

LVB Kennisparade

 14 november

 15 januari 2019

Deze bijeenkomst is een initiatief van
Leids Congres Bureau | Academie

LVB & Psychiatrie
 29 januari 2019

 Utrecht

 Accreditatie

• Accreditatie aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V, NIP/NVO, ABC1 en de NVvP

Natalja Verhoeven
Programmamanager

• Aandacht voor de samenwerking rond het bereiken en behandelen van mensen met

071-5148203 | info@leidscongresbureau.nl

www.leidscongresbureau.nl



een LVB en psychiatrische problematiek
• Interactieve workshops

www.leidscongresbureau.nl

Landelijke studiedag LVB & Psychiatrie
In Nederland hebben ongeveer 2,2 miljoen mensen een verstandelijke beperking. Van deze
groep heeft 30 tot 50% psychische klachten. Omdat diagnostiek voor deze kwetsbare doelgroep
erg complex is, vergt dit veel flexibiliteit en samenwerkingsvaardigheid van de zorgverlener.
Tijdens deze studiedag hoort u hoe beide sectoren elkaar kunnen versterken en hoe de samenwerking verbeterd kan worden. Kundige sprekers geven nieuwe inzichten en in de middag krijgt
u inspirerende praktijkvoorbeelden te zien!

EEN GREEP UIT HET OCHTENDPROGRAMMA (10.00 TOT 12.30 UUR)
Opening door de dagvoorzitter
Xavier Moonen is bijzonder hoogleraar Kennisontwikkeling over
Jeugdigen en Jongvolwassenen met Lichte Verstandelijke Beperkingen
en Gedragsproblemen aan de Universiteit van Amsterdam en bijzonder
lector ‘Inclusie van mensen met een verstandelijke beperking’ aan de Zuyd
Hogeschool.
De dagvoorzitter zal de dag openen en u de kaders van de dag
aanreiken.
Een andere kijk op LVB & Psychiatrie
- Waar ligt de focus bij de doelgroep LVB en psychiatrie en wat hebben
wij vanuit onze zorg daarin te bieden?
- Hoe kunnen de vijf werkzame mechanismen van de Koraal-5-step
ondersteunend zijn bij het begeleiden/behandelen?
Arno Willems, GZ psycholoog NIP
‘Behandeling in beeld’: meer Grip en Begrip voor uw cliënt
Een interactieve manier van werken om in de behandelkamer uw cliënt
(met LVB/Zwakbegaafdheid en psychische klachten) centraal te stellen
en ook daadwerkelijk regie te laten ervaren op de eigen behandeling.
Wat zijn de resultaten en ervaringen?
Martijn Vos, GZ psycholoog Regionaal Centrum OPSY en gastdocent Rino
Zuid en Universiteit Tilburg

U ontmoet: professionals, beleidsmakers, managers en andere betrokkenen werkzaam in
de GGZ, ambulante en residentiële gehandicaptenzorg, MEE en het sociaal domein.

€ 25,collegakorting

EEN GREEP UIT HET MIDDAGPROGRAMMA (13.30 TOT 15.45 UUR)

Ervaar LVB en psychiatrie
In de workshop staat de beleving centraal: u ervaart hoe mensen met een lichte
verstandelijke beperking en psychiatrische aandoening het leven van alledag
ervaren.
U gaat zelf ondervinden en inzien hoe (onnodig) ingewikkeld deze maatschappij
soms is en welke emoties dit kan oproepen. Deze inzichten worden vervolgens
vertaald naar de werkpraktijk van de deelnemers: wat betekent dit bijvoorbeeld voor
de manier van communiceren en de werkprocessen? U gaat naar huis met nieuwe
inzichten en veel praktische tips die direct toepasbaar zijn in de praktijk.
Femke Scheffers & Heleen Drapers, gedragsdeskundigen MEE-ZHN Specialistenpool
Holland Rijnland

Van theorie naar praktijk
Over het proces en de opbrengst van een uitwisseling van twee medewerkers die
niet alleen bij elkaar in de keuken keken, maar ook bij elkaar in de keuken werkten.
Thema’s: netwerken, leren in de praktijk, vooroordelen, personeelsplan, doen,
olievlek.
Jasper de Klerk, projectmanager LVB ’s Heeren Loo Apeldoorn en Marloes de Bruijn,
Manager FACT Pro Persona Arnhem
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