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Psychiatrie in de zorg voor
mensen met een verstandelijke
beperking
Psychiatrische problematiek binnen de intra- en extramurale zorg

 Voorjaar 2024

Aankondiging
Mensen met een verstandelijke beperking hebben een verhoogde kans

op het ontwikkelen van een psychiatrische stoornis. Psychiatrische

klachten worden door zorgverleners vaak niet herkend. Weet u welke

signalen wijzen op een psychose, verslaving of stemmingsstoornis? En bij

welke behandeling is uw cliënt met psychiatrische problematiek gebaat?  

 

Herken de signalen van psychiatrische problematiek bij mensen

met een verstandelijke beperking en bied de juiste ondersteuning! 

 

Tijdens het congres leren deskundige sprekers u meer over onder

andere:

Wat zijn de gevolgen van psychofarmaca voor het gedrag van de

cliënt?

Nascholing delen?

Onafhankelijke nascholing
voor zorgprofessionals
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Deze website maakt gebruik van cookies om u de best mogelijke ervaring te geven. Lees ons privacy statement.

Alleen noodzakelijke cookies toestaan Cookies accepteren



Aanhef *

Dhr. Mw.

Voornaam *

Achternaam *

Functie *

Email *

 Wat doen wij met uw emailadres?

Medilex gebruikt uw emailadres voor het volgende:

U krijgt een ontvangstbevestiging.

Op uw emailadres ontvangt u alle actuele informatie en eventuele

wijzigingen over het congres.

Medilex staat geen emailadressen af aan andere partijen.

Wat kunt u doen om psychotische symptomen van uw cliënten te

verminderen?

Welke signalen wijzen op een stemmings- of angststoornis?

Hoe gaat u het gesprek aan bij vermoedens van verslaving?

Voor dit congres is het mogelijk om fysiek óf online deel te nemen. 

Wilt u op de hoogte worden gebracht zodra de inschrijving van dit

congres is geopend? Laat dan hieronder uw gegevens achter.

 

Houd mij op de hoogte  

 Inloggen



Meld je aan voor de nieuwsbrief Aanmelden

Algemene voorwaarden | Privacy

Vragen over deze nascholing?
Neem dan contact met mij op via onderstaande button,

dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag

Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl

Lotte van Beek

Junior congresontwikkelaar en -

coördinator

 030 693 3887
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Wij zijn ook te vinden via

  

Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl

Vragen

Wilt u graag meer weten over ons nascholingsaanbod? Of heeft u een andere

vraag? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder!

 030 693 3887
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