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

congressen, cursussen en opleidingen.

Een frisse blik op onbegrepen gedrag
Anders omgaan met (probleem)gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking

 Woensdag 27 maart 2019

Programma
9.00 

Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap 

 

9.30 

Opening door dagvoorzitter 

Marion Gruijters, niet praktiserend AVG verbonden bij SlowCare Elzeneindhuis 

9.45 

Door stil te staan komt u verder - een andere kijk op 'probleemgedrag' 

Geert Bettinger, trainer/coach 'Anders kijken naar gedrag' en auteur van het boek ‘Door stil te

staan kom je verder’

Hoe vertaalt u ‘probleemgedrag' naar signaalgedrag?

Wat is de invloed van uw gedrag op het gedrag van de cliënt?

Voorbeelden uit de dagelijkse praktijk

10.45 

Koffie- en theepauze 

 

11.15 

Zelfverwonding - een professionele én persoonlijke uitdaging 

Carmen van Bussel, zelfstandig orthopedagoog en GZ-psycholoog en consulent CCE

Waarom verwonden mensen met een verstandelijke beperking zichzelf?

Omgaan met gevoelens van handelingsverlegenheid en machteloosheid

Beeldvorming en behandeling - wat kunt u doen?

Bespreking casuïstiek

 

12.15 

Agressief gedrag begrijpen - grip door meer begrip 

Antonie Boom, casemanager en trainer rondom cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag en

eigenaar Facet trainingen



Welke factoren spelen een rol bij agressief gedrag?

Agressief gedrag interpreteren - vanuit cliënt en omgeving

Praktische handvatten voor het voorkomen van en omgaan met agressie

13.00 

Lunchpauze 

 

Verdiepingslezing | 14.00 - 16.00 

met veel ruimte voor casuïstiek, interactie en discussie 

 

 

Vrijheidsbeperking – een juiste reactie op onbegrepen gedrag?  

Gerben Bergsma, zelfstandig trainer en adviseur vastgelopen cliëntsituaties

Bij welke ondersteuning zijn cliënten die onbegrepen gedrag vertonen gebaat?

Het belang van teamsamenwerking bij het voorkomen en oplossen van probleemgedrag

Hoe kan angst voor het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen binnen het

begeleidend team worden verminderd?

Praktische handvatten - in welk tempo en op welke wijze vergroot u de vrijheid van uw cliënten?

 

16.00 

Afsluiting door de dagvoorzitter


