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

congressen, cursussen en opleidingen.

Slaapproblemen in de gehandicaptenzorg
Speciaal voor begeleiders en verzorgers

 Woensdag 4 november 2020  Volledig online!

Programma
09:00 - Inlogmogelijkheid online deelnemers

09:30 - Opening door de dagvoorzitter 

Annelies Smits, Arts voor Verstandelijk Gehandicapten en somnoloog Sein

09:45 - Slaapproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking 

Annelies Smits, Arts voor Verstandelijk Gehandicapten en somnoloog Sein

Wat is slaap? En wanneer spreken we van een slaapprobleem?

Bij welke syndromen komen slaapproblemen vaak voor?

Welke slaapaandoeningen komen veelal voor bij mensen met een verstandelijke beperking?

Wat is er specifiek aan slaapproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking?

Praktische handvatten voor het signaleren en helpen behandelen van slaapaandoeningen

10:45 - Koffie- en theepauze

11:00 - Diagnostiek en behandeling 

Romy Scheggetman, gedragsdeskundige Expertisecentrum Stichting Philadelphia Zorg

Wat moet u als begeleider weten over slaaphygiëne?

Wat zijn signalen van slaapproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking?

Wat moet u als begeleider weten over diagnostiek?

Wat is de behandeling van slaapproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking?

12:00 - Sensomotorische integratie en slaapproblematiek 

Els Rengenhart, ergotherapeut gespecialiseerd in prikkelverwerking of sensomotorische integratie

Wat is de relatie tussen slaapproblemen en sensomotorische integratie?

Verschillende alertheidtoestanden - wat kunt u doen gedurende de dag?

Welke prikkels kunt u als begeleider wel of juist niet aanbieden? En hoe reageert uw cliënt

hierop?

 

 

 

 

 

 



Wat kunt u doen vlak voor of tijdens het slapen?

13:00 - Lunch pauze

14:00 - Bijkomende problematiek 

Naomi van den Broek, Arts voor Verstandelijk Gehandicapten Kempenhaeghe 

 

Welke aandoeningen die een negatieve invloed kunnen hebben op de slaap komen voor bij

mensen met een verstandelijke beperking?

Epilepsie, zintuiglijke problematiek of lichamelijk aandoeningen zoals gastro-oesofageale reflux,

obstipatie en huidafwijkingen of medicatie

Praktische handvatten - wat kunt u als begeleider doen bij bijkomende problematiek?

15:00 - Koffie- en theepauze

15:15 - Slaap verbeteren! Hoe dan? 

Tejo Hylkema, Slaapdeskundige en docent verpleegkunde Avans Hogeschool

Tijdens het congres Slaapproblemen in de gehandicaptenzorg leert u wat een goed slaap/waakritme

voor mensen met een verstandelijke beperking inhoudt en hoe u eventuele slaapproblemen zou

kunnen ontdekken. Maar wat zijn nu precies slaap hygiëne regels en hoe past u dit toe in uw eigen

organisatie. Tijdens deze sessie krijgt u inzicht in wat u zélf als begeleider hierin zou kunnen doen. U

krijgt handvatten, tips en ideeën waar u direct mee aan de slag kan.

16:15 - Afsluiting door de dagvoorzitter

 

 

 

 

 


