
Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van

congressen, cursussen en opleidingen.

Mondzorg en een licht verstandelijke beperking
Speciaal voor mondzorgprofessionals

 Woensdag 13 oktober 2021  Ook online via Livestream!

Programma
09:00 - Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

09:00 - Inlogmogelijkheid online deelnemers

09:30 - Opening door de dagvoorzitter 

Henk Algra, (gepensioneerd) orthopedagoog / gz-psycholoog en auteur van het casusboek over

mondzorg bij mensen met een beperking 'Van Puzzel naar Maatwerk'

09:45 - Een licht verstandelijke beperking - waar hebben we het over? 

Jolanda Douma, onderzoekscoördinator bij het Landelijk Kenniscentrum LVB en expert licht

verstandelijke beperking op het Kennisplein Gehandicaptensector

Waarom is het belangrijk een LVB te herkennen?

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een LVB?

Hoe herkent u een LVB?

Hoe sluit u als mondzorgprofessional aan op uw patiënt met een LVB in uw communicatie,

houding en bejegening?

10:30 - Mondgezondheid en LVB - wat weten we vanuit onderzoek? 

Sonja Kalf, tandarts-gehandicaptenzorg bij de Stichting Bijzondere Tandheelkunde in Amsterdam en

klinisch epidemioloog 

Dina Sijperda-Abdul, Tandarts gehandicaptenzorg werkzaam bij bijzondere tandheelkunde Zwolle-

de Vogellanden

Wat is de mondgezondheid van mensen met een LVB?

Hoe kijken LVB patiënten zelf tegen mondzorg aan?

Interactie – strookt dit met uw eigen ervaringen?

11:15 - Koffie- en theepauze

 

 

 

 

 

 



11:30 - LVB en angst 

Michel van den Bogaard, klinisch psycholoog en psychotherapeut bij specialistische jeugd-GGZ

Herlaarhof te Vught, onderdeel van Reinier van Arkel 

Karen Appelboom, klinisch psycholoog en psychotherapeut bij Praktijk Appelboom & specialistische

jeugd-GGZ Herlaarhof te Vught, onderdeel van Reinier van Arkel

Waaraan herkent u angst en stress bij mensen met een LVB?

Hoe gaat u preventief om met stress, angst en ongeremdheid in emoties?

Cognitieve gedragstherapie, EMDR en vaktherapie - welke aanpassingen zijn nodig voor

behandeling?

Wat is uw rol als mondzorgprofessional?

12:15 - Mondzorg, LVB en leefstijl 

Mariël Willems, gedragswetenschapper, psycholoog bij IBO Prevalidatie Vogellanden Zwolle

Hoe kunt u als mondzorgprofessional bijdragen aan een gezonde leefstijl?

Welke technieken kunnen worden gebruikt om gedrag te veranderen bij mensen met een LVB?

Het gebruik van de PDCA-cyclus en het belang van beleid over een gezonde leefstijl

13:00 - Lunchpauze

14:00 - Verdiepingssessie ronde 1 

U kunt een keuze maken uit één van de onderstaande verdiepingssessies.

15:00 - Koffie- en theepauze

15:15 - verdiepingssessie ronde 2 

U kunt een keuze maken uit één van de onderstaande verdiepingssessies.

16:15 - Einde programma 

___________________________________________________________________________________________________

Verdiepingssessies

A - Individuele aanpak aan de hand van casuïstiek 

Berthe Makizodila, tandarts gehandicaptenzorg i.o. bij Sherpa en tandarts bij 's Heeren Loo

Zorggroep Ermelo 

Geertje de Mos, mondhygiëniste bij 's Heeren Loo Zorggroep Ermelo en lid projectgroep

'Kwaliteitskader Mondzorg'

De zoektocht naar de juiste ingang - wat kunt u doen om het kwartje te draaien?

Preventie - wat werkt wel en wat werkt niet?

 

 

 

 

 

 

 



Do's en don'ts bij de behandeling van LVB patiënten

B - Dilemma's 

Monica de Visser, senior jurist gezondheidsrecht & ethiek 's Heeren Loo en docent scholingsbureau

Smaragd

Welke dilemma's komen vaak voor? En hoe gaat u hier mee om?

Dwang - wat mag er wel en wat mag er niet?

Zorgmijders – hoe ver gaat u als mondzorgprofessional?

Casuïstiek bespreking

C - Samenwerken in de driehoek 

Chiel Egberts, orthopedagoog en trainer Drienamiek

De relatie tussen ouder, zorgprofessional en cliënt (met begeleider)

Hoe werkt de driehoeksverhouding in de mondzorg?

Hoe verdeelt u als zorgprofessional de aandacht? 

Autonomie en eigen regie - waar loopt u als mondzorgprofessional tegenaan?

D - Out of the box 

Mieke Hogerbrug, tandarts gehandicaptenzorg Ipse de Bruggen

Hoe ver gaat u om uw patiënt te behandelen?

Wat doet u als het anders dan anders gaat?

Casuïstiek - samenwerken en leren van de ander


