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16 maart 2017: 

Congres Met het oog op behandeling 4

Vanuit de invalshoeken Sociaal domein, het brein 

en zorgvernieuwing worden behandeling en be-

geleiding van mensen met een LVB en gedrags-

problemen in een nieuwe context en in een ver-

rassend perspectief geplaatst. In de workshops 

van het middaggedeelte worden de laatste ont-

wikkelingen en resultaten gepresenteerd uit 

de praktijk en het wetenschappelijk onderzoek 

naar effectieve interventies en hulpverlening. 

Het congres vindt plaats n Amersfoort.

Voor nadere info: www.kenniscentrumlvb.nl

17 maart 2017: Congres Eigen regie in de zorg 

voor mensen met een VB

Nadere info: www.medilex.nl

23 maart 2017: EMB congres ‘In balans’

Voor meer informatie en het programma: 

www.embcongres.nl 

30 maart 2017: Kennismiddag NTZ 

(zie pagina 82 )

4 april 2017:

Congres ‘Gedragsproblemen bij kinderen’

Met aandacht voor psycho-educatie en vier be-

handelprogramma’s.

Zie: www.11congressen.nl/gedragsproblemen

5 april 2017: Landelijke studiedag ‘LVB en leefstijl’

Info: www.leidscongresbureau.nl

20 april 2017: Symposium “The next big thing, 

will be a lot of small things”

De Academische Werkplaats Leven met een 

verstandelijke beperking (AWVB, Tranzo, 

Tilburg University) organiseert onder lei-

ding van prof. dr. Petri Embregts, hoogleraar 

AWVB, op 20 april 2017 voor de derde keer 

haar tweejaarlijkse symposium.

Kennisontwikkeling en kennisdeling

In navolging van de symposia Wetenschap 

en praktijk: In co-creatie verbonden (2013) en 

Wetenschap en praktijk: Co-creatie in werking 

(2015) staat in het komende symposium de 

volgende stap in kennisontwikkeling en ken-

nisdeling centraal: “The next big thing, will 

be a lot of small things”. In het plenaire och-

tendgedeelte zullen (internationale) sprekers 

deze thema’s vanuit verschillende inhoude-

lijke perspectieven belichten: dr. Julie Repper 

(Associate Professor of Recovery, University 

of Nottingham en ervaringsdeskundige), drs. 

Martijn Verbeek (directeur Langdurige Zorg 

van het Ministerie van VWS) en prof. dr. Petri 

Embregts (Hoogleraar AWVB). 

Tijdens het middagprogramma presenteren de 

onderzoekers van de AWVB, samen met erva-

ringsdeskundigen, verwanten en professionals, 

de lopende onderzoeksprojecten. Deze zijn per 

thema ingedeeld en worden uiteengezet in vier 

parallelsessies: 1) cliëntbeleving centraal; 2) van 

practice-based evidence naar evidence-based 

practice; 3) toepassing van bestaande kennis; en 

4) bouwen aan een infrastructuur met partners 

uit onderzoek, praktijk en onderwijs. 

Tot slot worden aan het einde van de mid-

dag twee prijzen uitgereikt. De Anton Došen 

Scriptieprijs is bestemd voor de auteur van de 

meest vernieuwende masterscriptie op het ge-

bied van onderzoek bij mensen met een ver-

standelijke beperking en psychiatrische en/

of gedragsproblemen. De Jan van der Kruis 

Innovatieprijs wordt uitgereikt aan een project 

waarmee een innovatieve brug is geslagen tus-

sen de praktijk van alle dag en wetenschappe-

lijk onderzoek en waarmee is bijgedragen aan 

een verbeterde positie van mensen met een 

verstandelijke beperking in onze samenleving. 
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Aanmelding & contact

Het symposium is een feestelijke dag waarop 

onderzoekers, professionals uit de praktijk en 

het onderwijs, mensen met een verstandelijke 

beperking en hun verwanten van harte wel-

kom zijn. Aanmelden voor het symposium is 

mogelijk via www.tranzo.nl. Voor informatie 

kunt u contact opnemen met de coördina-

tor van de AWVB, dr. Wietske van Oorsouw 

(email: w.m.w.j.vanoorsouw@uvt.nl)

21 april 2017: Eendaagse cursus GGZ en VG-zorg

www.rino.nl/cursus/psychiarie-en-verstande-

lijke-beperking

11 mei 2017: 

Congres ‘Tijdig signaleren in de kinderopvang’

Een congres over de vroege ontwikkeling van 

kinderen, over vroegsignalering van stagnatie 

en problemen, en over vroeghulp.

voor meer info: www.congres-kinderopvang.nl

16 mei 2017:

Congres: De kracht van het sociale wijkteam

Ervaringen van nieuwe samenwerkingen en 

interventies bij de decentralisatie in het sociale 

domein. Nadere info: www.wijkteamcongres.nl

21-23 september 2017: 11th European Congress 

Mental Health in Intellectual Disability

Info: www.eamhid.lu (Luxemburg)

30 maart 2017
Eerste kennismiddag NTZ - Van Gorcum

http://www.ntzkennisdagen.nl

Op 30 maart 2017 vindt in De Observant te Amersfoort de eerste Kennismiddag van NTZ 
en uitgeverij Van Gorcum plaats. Het is de bedoeling om regelmatig een bijeenkomst te 
organiseren waarbij auteurs van NTZ en andere deskundigen de gelegenheid krijgen om
met lezers van NTZ en andere belangstellenden in gesprek te gaan over een belangrijk 
onderwerp in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. 

De eerste NTZ-kennismiddag gaat over Organisatie van de zorg naar het gelijknamige the-
ma van het NTZ septembernummer 2016.
De middag zal onder leiding staan van Dr. Wil Buntinx, hoofdredacteur van NTZ en is met 
name bedoeld voor bestuurders, managers, beleidsmedewerkers, artsen en gedragsdes-
kundigen, maar bijvoorbeeld ook voor geïnteresseerde ouders.

Sprekers zijn:
Dr. Harry Finkenflügel, bestuurder van De Twentse Zorgcentra. Thema: Zijn organisaties 

een sta-in-de-weg voor veranderingen?
Drs. Bas van der Velde, CEO bij Rijnconsult en expert op het gebied van strategische vraag-

stukken waarbij het samenspel tussen bestuurders en managementteams een be-
langrijke factor is. Thema: Zelforganisatie: alleen voor medewerkers, of voor iedereen?

Pieter de Kroon, oud-bestuurder van Vanboeijen. Thema: Het nieuwe organiseren?
Dr. Jane Murray Cramm, Erasmus Universiteit. Thema: Wat maakt een organisatie persoons-

gericht en waar leidt het toe?

Voor meer informatie en aanmelden: http://www.ntzkennisdagen.nl
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