Psychiatrie in de zorg voor mensen
met een verstandelijke beperking
Het signaleren en behandelen van
psychiatrische problematiek

www.medilex.nl/vbpsychiatrie
Neem een optie voor 2 weken of reserveer
direct een plaats.
Onafhankelijke nascholing voor zorgprofessionals

Datum

Donderdag 1 november 2018

Locatie

Landgoed de Horst, Driebergen

Prijs

Dagprogramma

9.45 - 16.15 uur

€395,-*

Accreditatie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cliëntondersteuners
Geestelijk verzorgers
Huisartsen
Jeugdzorgwerkers
Maatschappelijk werkers
Orthopedagogen
Psychologen
Psychiaters
Tandartsen
Verpleegkundigen
Verpleegkundig specialisten

Programma en inschrijven
www.medilex.nl/vbpsychiatrie

Medilex organiseert jaarlijks 60 tot
70 onafhankelijke congressen voor
professionals in de zorg zonder
enige vorm van sponsoring of
subsidie.
Meer informatie?
Annette de Wolff,
senior congresmanager
a.dewolff@medilex.nl
030-6933887

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

Onderstaand aanbod is wellicht ook
interessant voor u:
7-daagse opleiding
psychiatrie

Startdatum 5 oktober 2018
www.medilex.nl/opleidingpsychiatrievb

Noodgedwongen?
September 2018

www.medilex.nl/bopz

Psychiatrie in de zorg voor mensen
met een verstandelijke beperking
Blijf op de hoogte!
Facebook: Medilex

Het signaleren en behandelen van psychiatrische problematiek
Donderdag 1 november 2018

Twitter: @medilex
LinkedIn: Medilex

www.medilex.nl/vbpsychiatrie

Psychiatrie in de zorg voor mensen
met een verstandelijke beperking
Het signaleren en behandelen van psychiatrische problematiek

9.15

Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

9.45

Opening door dagvoorzitter Jan van Stek, psychiater VGGnet en zelfstandig consulent psychiater in de zorg
voor mensen met een verstandelijke beperking

• In balans of uit evenwicht?
• Hoe signaleert u bijtijds een toename in de kwetsbaarheid van uw cliënt?
10.15

Die pil is van ons allemaal!
AnnePauline Cohen, psychiater Amerpoort en Sherpa en Marjon van der Poel, gedragsdeskundige Sherpa
• Wanneer is het wel en wanneer is het niet zinvol om psychofarmaca voor te schrijven?
• Medicatie - een gezamenlijke verantwoordelijkheid
• Jaarlijkse medicatie-evaluatie - hoe pakt u dat aan?
• Hoe bouwt u medicatie af? En hoe registreert u de effecten?
• Wat zijn de gevolgen voor het gedrag van de cliënt en de begeleidingsintensiteit?
• Bespreking casuïstiek
Dien op voorhand uw casuïstiek in en mail deze naar a.dewolff@medilex.nl

11.15

Koffie- en theepauze

11.45

Psychose bij verstandelijk beperkten - stoornis of symptoom?

13.45

Carmen van Bussel, zelfstandig orthopedagoog en GZ-psycholoog
• Welke signalen in het dagelijks functioneren wijzen op een stemmings- of angststoornis?
• Beeldvorming, diagnostiek en behandeling - tips en handvatten voor de praktijk
14.45

Koffie- en theepauze

15.00

De zucht naar verdovende middelen
Marion Kiewik, gedragswetenschapper Ambiq en onderzoeker Aveleijn
• Welke signalen wijzen op een verslaving?
• Hoe gaat u het gesprek aan bij vermoedens van verslaving?
• Hoe motiveert u uw cliënt om in behandeling te gaan?
• Bij welke ondersteuning zijn cliënten met een triple diagnose gebaat?

Rens Evers, psychiater Koraalgroep bij Multi Functioneel Centrum voor mensen met een verstandelijke beperking
en bijkomende psychiatrische- of Gedragsproblemen (MFCG) en onderzoeker Universiteit Maastricht

• Is een psychose een symptoom van een onderliggend probleem of moet het als een aparte
stoornis gezien worden?
• Welke verschillen in uitingsvormen zijn er tussen verschillende niveaus van verstandelijke
beperkingen?
• Wat kunt u doen om psychotische symptomen van uw cliënten te verminderen?
• Bij welke (genetische) beelden moet u beducht zijn op psychotische symptomen?
12.45

Stemmings- en angststoornissen - bent u alert genoeg?

16.00

Afsluiting van het programma door de dagvoorzitter

16.15

Einde programma

Lunchpauze
Onafhankelijke nascholing voor zorgprofessionals

