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A 26 juni 2018: 

3e Congres mensen met verward gedrag

Info: www.kenniscentrumlvb.nl 

18-20 juli 2018:

Vijfde IASSIDD congres in Europa (Athene)

Het thema is Diversity & Belonging, zie voor 

meer info: www.iassidd.org

14 september 2018:

Studiedag Bemoeizorg bij mensen met een 

verstandelijke beperking

Info: www.kenniscentrumlvb.nl 

18 september 2018:

9e Jaarcongres LVB

Info: www.lvbcongres.nl

19 september 2018:

Masterclass Wet Zorg en Dwang

Info: www.leidscongresbureau.nl

19 september 2018:

Studiedag Dementie bij mensen met een VB

Leer de signalen van dementie herkennen en 

bied de juiste begeleiding bij dementie en bij-

komende problematiek.

Info: www.medilex.nl

4 oktober 2018:

Verbindend werken met cliënten met 

probleemgedrag

Gerrit Vignero ontwikkelde de methode “De 

Draad”. Hij vertelt hoe u deze methode doel-

matig kunt inzetten bij de ondersteuning en 

begeleiding van kinderen, jongeren en volwas-

senen met een verstandelijke beperking en 

ernstig probleemgedrag.

Info: https://www.fortior.info/trainingen-

open-inschrijving/clienten-probleemgedrag-

beter-begrijpen-en-begeleiden/

30 oktober 2018:

Jaarcongres Kinder- en Jeugd Psychiatrie

Info: www.kenniscentrum-kjp.nl

1 november 2018:

Psychiatrie in de zorg voor mensen met een 

verstandelijke beperking

Info: www.medilex.nl

1 november 2018:

Studiedag Emotionele Ontwikkeling bij 

mensen met een verstandelijke beperking

Tijdens deze studiedag gaat Anton Došen in 

op de neurobiologische en functionele aspec-

ten van emotionele ontwikkeling en licht hij 

zijn model voor emotionele en persoonlijk-

heidsontwikkeling en de toepassing ervan in 

de praktijk uitgebreid toe. 

Een belangrijk aspect in Došens theorie voor 

emotionele en persoonlijkheidsontwikkeling 

is dat het emotionele systeem en cognitieve 

systeem twee aparte neurale systemen zijn. 

Deze systemen kunnen zich tot op zekere 

hoogte onafhankelijk van elkaar ontwikkelen. 

Emoties geven hierbij de aanzet tot cognitieve 

ontwikkeling. Samen zorgen de emotionele 

en cognitieve ontwikkeling voor sociale ont-

wikkeling. Volgens Anton Došen kan er een 

discrepantie bestaan tussen emotionele ont-

wikkeling en cognitieve ontwikkeling. Deze 

discrepantie maakt een persoon kwetsbaar 

voor probleemgedrag en psychiatrische stoor-

nissen.

Nadere info: www.fortior.info
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16 november 2018:

Gebruik van psychofarmaca bij mensen met 

een verstandelijke beperking

Em. Prof. Dr. Anton Došen legt de werking van 

psychofarmaca bij mensen met een verstande-

lijke beperking uit en geeft aan welke voor- en 

nadelen aan het gebruik van psychofarmaca 

kleven. Met deze praktijkgerichte kennis heb-

ben niet-medisch geschoolde professionals 

meer inzicht in de werking van deze medicatie 

bij hun cliënten, kunnen ze het effect van me-

dicatie adequaat monitoren en zijn ze betere 

gesprekspartners voor huisartsen, AVG-en en 

psychiaters.

Info: https://www.fortior.info/trainingen-

open-inschrijving/gebruik-psychofarmaca-

mensen-verstandelijke-beperking/
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