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Onafhankelijke nascholing voor zorgprofessionals

Een frisse blik op  
onbegrepen gedrag 

Anders omgaan met (probleem)gedrag bij mensen  
met een verstandelijke beperking  

Donderdag 8 februari 2018
*Het genoemde bedrag is exclusief BTW en exclusief korting.
Het bedrag dient te worden overgemaakt na ontvangst van de 
factuur. 

Meer informatie?

Annette de Wolff,

senior congresmanager

a.dewolff@medilex.nl

030-6933887

Medilex organiseert jaarlijks 60 tot
70 onafhankelijke congressen voor 
professionals in de zorg zonder 
enige vorm van sponsoring of
subsidie.

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

Datum
Donderdag 8 februari 2018

Locatie
Antropia, Driebergen-Zeist

Prijs
Dagprogramma       9.30 - 16.00 uur      €395,- 
 
 
Accreditatie (aangevraagd)
Geestelijk verzorgers - SKGV
Verpleegkundigen - Kwaliteitsregister V&V

De volgende congressen / cursussen  
zijn wellicht ook interessant voor u: 

Blijf op de hoogte!

Facebook: Medilex

Twitter: @medilex

LinkedIn: Medilex

Bemoeien of 
eigen regie?

www.medilex.nl/eigenregiegehandicaptenzorg

www.medilex.nl/onbegrepengedragvb 
Neem een optie voor 2 weken of reserveer 

direct een plaats.

Programma en inschrijven
www.medilex.nl/onbegrepengedragvb Levenseinde en 

rouw bij mensen met 
een verstandelijke
beperking

www.medilex.nl/levenseindevb



Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

Opening door dagvoorzitter Marion Gruijters, Arts voor Verstandelijk Gehandicapten Stichting Dichterbij

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

Koffie- en theepauze

Zelfverwonding - een professionele én persoonlijk 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

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 

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

Verdiepingslezing van 14.00 tot 16.00 uur

Op een interactieve en praktische manier gaat Gerben Bergsma in op onderstaande onderwerpen. 

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?


