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Betekenis en mogelijk vervolg

De rol van de begeleiders 24 uurs zorg is es-

sentieel bij de behandeling van zorg voor cli-

enten met SGLVG problematiek. Congres en 

boek focussen op het vakwerk dat door deze 

begeleiders wordt geleverd. Daarmee wordt 

een belangrijke stap gezet in de professiona-

lisering van dit werk. 

Te verwachten valt dat deze professionalise-

ring zich verder zal doorzetten, met meer be-

trokkenheid van de begeleiders zelf, met meer 

wetenschappelijk onderzoek naar de bijdrage 

van de begeleiders. Kortom, over enkele jaren 

blijkt er behoefte te zijn aan een geheel ver-

nieuwde versie van Vakwerk!

Nico Overvest MHA, manager De Borg

20 en 27 september 2010: Cursus Verslaving 

en verstandelijke beperking

Lokatie: Gent, kosten: € 160,00. Info: www.

handicum.be

29 september 2010: Symposium gezondheids-

zorgpsychologie

Ter gelegenheid van het uitkomen van het 

Handboek gezondheidszorgpsychologie 

(waarin een bijdrage van Ruud Geus en 

R obert Didden over de gehandicaptenzorg) 

organiseert Cure & Care dit symposium. 

Voor nadere info: www.curecare.nl.

 

30 september 2010: CCE café Gedrag en ge-

netica

Inleider op deze bijeenkomst in de Jaarbeurs 

in Utrecht is Raoul Hennekam, hoogleraar 

kindergeneeskunde en klinische genetica met 

als leeropdracht erfelijke en aangeboren af-

wijkingen en syndroomdiagnostiek. Voor na-

dere info en opgave: www.cce.nl

30 september 2010: Uitreiking Gehandicap-

tenzorgprijs 2010 in de Geertekerk, Geerte-

kerkhof 23 te Utrecht van 13.00 - 17.30 uur. 

Voorafgaand aan de prijsuitreiking houdt 

prof. dr. A. Knottnerus (voorzitter WRR) een 

inleiding over ‘Kennis, kwaliteit en kansen: 

R&D voor steeds betere zorg’. Voor meer in-

formatie zie www.vgn.org, onder ‘Kennis en 

kwaliteit’, subthema kennisbeleid. 

1 oktober 2010: Studiedag hechting

Het diagnosticeren van verstoord hechtings-

gedrag is lastig. En als er al een vermoeden 

bestaat dat er ‘iets’ mis is in de hechting, wat 
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doe je dan? Op 1 oktober organiseren het 

Kennisplein Vilans, Samenwerkingsverband 

NIP-NVO Zorg voor Mensen met een Ver-

standelijke Beperking, Bartiméus en afdeling 

Orthopedagogiek van de Vrije Universiteit 

een studiedag over deze vraagstukken. Het 

gaat daarbij specifiek om gehechtheidspro-

blemen bij kinderen en jongeren met een vi-

suele en/of verstandelijke beperking. Aanlei-

ding is de publicatie Signaleren van verstoord 

g ehechtheidsgedrag van Francien Dekker-van 

der Sande en Cees Janssen als product van een 

werkplaats op het Kennisplein Gehandicap-

tensector.

Ochtendgedeelte: theoretisch kader met dis-

cussie

-  Lezing Nieuwe ontwikkelingen op het ge-

bied van gehechtheidsonderzoek, neurobio-

logie en mentaliseren, door Prof. dr. Carlo 

Schuengel, VU.

-  Presentatie Stappenplan diagnostiek van 

gehechtheidsproblemen bij kinderen en jon-

geren met een visuele en/of verstandelijke 

beperking. Er wordt onder andere ingegaan 

op de vraag: ‘Hoe signaleer je verstoord ge-

hechtheidsgedrag? Door Francien Dekker, 

Bartiméus. 

Middaggedeelte: deelsessies

-  Introductie ASCT, Attachment Story Com-

pletion Test. Dit instrument heeft als doel 

om gehechtheidsrepresentaties zichtbaar te 

maken die kinderen hebben over zichzelf en 

anderen. Door Dr. Jolien Zevalkink, NPI.

-  Introductie DAI, Disturbances of Attach-

ment Interview. Methode voor het bepalen 

van gehechtheidsproblemen. Door Hans 

Giltaij, Bartiméus/VU & Dr. Paula Sterken-

burg Bartiméus/VU

Voor wie interessant 

De studiedag is bedoeld voor orthopedagogen, 

psychologen, (psycho)therapeuten, psychia-

ters, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen 

en degenen die studeren of in opleiding zijn 

voor deze disciplines. Andere geïnteresseerden 

zijn ook van harte welkom. Voor deze studie-

dag wordt accreditatie aangevraagd. 

Locatie en kosten

De studiedag vindt plaats op 1 oktober van 

9.30-16.30 bij Bartiméus te Doorn. De kos-

ten bedragen € 125,-- inclusief lunch, kof-

fie/thee, borrel, congresmap en de publicatie 

Signaleren van verstoord gehechtheidsgedrag 

van Francien Dekker-van der Sande en Cees 

Janssen.

Meer informatie en inschrijven: www.kennis-

pleingehandicaptensector.nl

7 oktober 2010: Studiedag Verslavingsproble-

matiek bij LVG'ers

Na een inleiding door dagvoorzitter Prof.dr. 

R. Didden zullen in Regardz Weena Rotter-

dam inleidingen worden gehouden over o.a.: 

herkennen van een verslaving bij LVG'ers, het 

bespreekbaar maken van middelengebruik en 

– misbruik, preventie, en behandelmogelijkhe-

den. Zie voor nadere info en opgave: www.

leidscongresbureau.nl
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14 oktober 2010: Symposium Wat & Hoe in 

de Forensische in de verstandelijk gehandicap-

tenzorg

Trajectum (Hanzeborg en Hoeve Boschoord) 

organiseert op 14 oktober 2010 van 9.00 tot 

16.30 uur in Regardz Nieuwe Buitensociëteit 

te Zwolle een symposium ter gelegenheid van 

het afscheid van drs. C. R. Hesse als lid Raad 

van Bestuur Trajectum. Tijdens het sympo-

sium zal de problematiek van deze doelgroep 

vanuit verschillende invalshoeken worden be-

licht door sprekers als mr. Niek Heidanus, dr. 

James Haaven en dr. Ad Verbrugge. De work-

shops in het middagprogramma met specialis-

ten als professor Lindsay, drs. Els van Daele, 

professor John Taylor en vele anderen, bieden 

volop gelegenheid om in gesprek te raken met 

behandelaars en onderzoekers. De toegangs-

prijs is € 195,-. Voor aanmelden en informa-

tie: Via www.trajectum.info of bij Congresco-

ordinator Louky Bos, lbos@trajectum.info

4 en 5 november 2010: Congres Over gren-

zen, de verslaving voorbij

Op 4 november spreekt een keur van deels 

internationale experts in de ochtend over 

nieuwe kaders voor onderzoek naar en behan-

deling van verslaving. ’s Middag zijn er een 

debat, films en parallelsessies. Op 5 november 

is het thema: Verslaving in de context van de 

grote stad, het gezin, wonen en werken, het 

zorgstelsel en strafrecht.

Het congres vindt plaats in het WTC 

R otterdam; de kosten bedragen € 274 per dag 

of € 499 voor beide dagen. Informatie en in-

schrijving via www.bsl.nl/verslavingszorg.

4 en 18 november 2010: training LVB

Het Expertisecentrum William Schrikker orga-

niseert een 2-daagse training ‘Licht verstande-

lijk beperkt: hoezo licht?’ over het herkennen 

van- en communiceren en samenwerken met 

mensen met een verstandelijke beperking.

Meer informatie over de training op: www.

williamschrikkerexpertise.nl

Inschrijven voor de training kan door een mail 

te sturen naar: opleidingscentrum@wsg.nu

12 november 2010: Congres Verstandelijke 

handicap en gedragsinterventies

Tijdens het ochtendgedeelte van dit door BSL 

georganiseerde congres in de Jaarbeurs in 

Utrecht worden inleidingen gehouden door 

prof.dr. R. Didden, mr.dr B. Frederiks, drs. 

P. van Loock en dr. J. Hoekman. ’s Middags 

zijn er na een inleiding door Drs. G. Raap 

over het CCE vier praktijksessies over: Oplos-

singsgericht werken (J. Roeden), EMDR (R. 

L ievegoed en E. Mevissen), Uitdagende rela-

ties (A. Willems) en Contactgericht omgaan 

met mensen met een beperking (H. Groven). 

Zie voor nadere info en opgave: www.bsl.nl/

gedragsinterventies

16 november 2010: Congres over Autisme-

vriendelijk communiceren

De autisme-expert Peter Vermeulen uit Gent 

zal in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle 

vele inzichten geven en praktische handvatten 

bieden bij het communiceren met mensen met 

autisme. Zie voor nadere info: www.bosch-

suykerbuyk.nl
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25 november 2010: Gezondheidszorg voor 

mensen met een verstandelijke beperking

In Regardz Eenhoorn Amersfoort zullen na een 

inleiding door dagvoorzitter prof.dr. Henny 

Lantman de volgende onderwerpen behandeld 

worden: 10 jaar ontwikkelingen specialisme 

AVG, verschuivingen in zorgvraag en financie-

ring, gezondheid als integraal onderdeel van 

ondersteuning, de richtlijnen ‘Signalering so-

matische problemen’ en ‘Pijn’, de meerwaarde 

van de inzet van verpleegkundigen, en multi-

disciplinaire zorg. 

Zie voor nadere info en opgave: www.leids-

congresbureau.nl

8 april 2011: landelijke studiedag over het on-

derzoek van ondersteuningsbehoeften en de 

mogelijkheid van de Supports Intensity Scale 

(vooraankondiging)

Studiedag over achtergronden, ontwikkelingen 

en ervaringen met betrekking tot de Supports 

Intensity Scale (SIS®) met medewerking van 

prof. Dr. Jim Thompson (AAIDD). De studie-

dag wordt georganiseerd door BSL, uitgever 

van de Nederlandse versie van de SIS. Meer 

informatie volgt.

Rachel de Groot, Het SEO kleurenprofiel 

Uitgeverij Graviant: www.graviant.eu, ISBN 

9789075129861, € 79,00.

Dit kleurenprofiel is een middel om met de 

mensen, die betrokken zijn bij de verzorging en 

ondersteuning van een kind of volwassene met 

een verstandelijke beperking, een inschatting 

te maken van het emotioneel ontwikkelingsni-

veau van het kind of de volwassene. Binnen dit 

middel wordt gebruik gemaakt van de SEO, 

vragenlijst voor het inschatten van de emoti-

onele ontwikkeling, ontwikkeld door Prof. Dr. 

A. Došen. Vervolgens kan gezocht worden hoe 

de benadering en omgeving van de persoon 

met een verstandelijke beperking het beste op 

dit ontwikkelingsniveau kunnen aansluiten.

Diana Kerr, Verstandelijke beperking en de-

mentie. Effectieve interventies.

Apeldoorn: Garant Uitgevers, 2010, ISBN 

9789044126099, 202 pagina’s, € 23,00.

Dit boek pleit voor een begeleiding van men-

sen met een verstandelijke beperking en de-

mentie die méér inhoudt dan een goede me-

dische opvang. Diverse begeleidingsmethoden 

en wijze van diagnosticeren komen aan de 

orde, naast enkele specifieke onderwerepen. 

De auteur geeft inzicht in de wijze waarop de 

gepaste zorg verstrekt kan worden, met tel-

kens aandacht voor zowel de basisgegevens als 

voor de meer gespecialiseerde onderwerpen. 

Zij licht ook toe dat de situatie van mensen 

met een verstandelijke beperking en dementie 

niet als een ‘geval apart’ mag worden gezien, 

maar inclusief tot de maatschappij behoort. 

Dit is een toetssteen, een criterium waaraan de 


