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

Meer informatie?

Lisanne Noorlander,

junior congresmanager

l.noorlander@medilex.nl 

030-6933887

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

Seksualiteit en intimiteit bij mensen 
met een verstandelijke beperking
Handvatten voor een gezonde ontwikkeling

Datum
Dinsdag 26 juni 2018

Locatie
Congrescentrum In de Driehoek, Utrecht

Prijs
Dagprogramma
9.30 - 16.15 uur € 395,-*

Accreditatie toegekend
   •   Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
   •   Huisartsen
   •   Sociaal juridisch dienstverleners 
       & aandachtsfunctionarissen
   •   Maatschappelijk werkers
   •   Orthopedagogen
   •   Psychologen K&J
   •   Verpleegkundigen en verzorgenden 
   •   Seksuologen (aangevraagd)

De volgende congressen zijn ook 
interessant voor u: 

Blijf op de hoogte!

Facebook: Medilex

Twitter: @medilex

LinkedIn: Medilex

Slaapproblemen en 
-stoornissen bij mensen 
met een verstandelijke 
beperking 

Mondzorg bij mensen 
met een verstandelijke 
beperking

www.medilex.nl/slaapproblemenvb

www.medilex.nl/mondzorgvb

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

direct een plaats.

Programma en inschrijven
www.medilex.nl/seksualiteitvb 

Seksualiteit en intimiteit bij mensen 
met een verstandelijke beperking 

Handvatten voor een gezonde ontwikkeling  
 Dinsdag 26 juni 2018



Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

Opening door de dagvoorzitter 

Seksualiteit bij mensen met een verstandelijke beperking - emoties, fysiek 
functioneren en seksualiteit
Welmoed Visser-Korevaar, basis-orthopedagoog NVO, seksuoloog NVVS SH

   •   Definitiebepaling - wat wordt bedoeld met seksualiteit en seksuele gezondheid?
   •   Seksuele ontwikkeling in overstijgende context
   •   Wat is de samenhang tussen emoties, fysieke functioneren en seksualiteit?
   •   Drie casussen - aandacht voor medicatie, syndromen en fetisj

Koffie- en theepauze

Seksualiteit na seksueel misbruik - puzzelen met jezelf
Aafke Scharloo, klinisch psycholoog, gespecialiseerd in seksueel misbruik, mishandeling en trauma bij mensen 

met een verstandelijke beperking

   •   Seksueel misbruik bij mensen met een vb - hoe vaak komt het voor en hoe herkent u de signalen  
       van (oud) seksueel trauma?
   •   Op welke manier verstoort misbruik de ontwikkeling en wat betekent dit voor de seksuele vorming?
   •   Wat kunt u doen om seksueel misbruik te voorkomen en gezonde relatievorming te stimuleren?

Seksualiteit en intimiteit - hoe maakt u het op constructieve wijze bespreekbaar?
Jeroen Hindriks, HBO-seksuoloog, centrale aandachtsfunctionaris RIS, trainer en eigenaar deBlikOpeners 

& Fabriek69

Christel van der Horst, docent, centrale aandachtsfunctionaris RIS, trainer en eigenaar deBlikOpeners 

& Fabriek69

   •   Seks en relaties laagdrempelig bespreken - aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van uw cliënt
   •   Eigen grenzen aangeven - wat als u zich ongemakkelijk voelt
   •   Zelf aan de slag met een praktische oefening

Lunch

Seksualiteit bij mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB)
Claudia de Nijs, orthopedagoog Stichting Omega en Ons Tweede Thuis, initiatiefnemer seksualiteitemb.nl

Rita van Burgsteden, gz-psycholoog en initiatiefnemer seksualiteitemb.nl

   •   Seksuele ontwikkeling - herkenning, belemmeringen en consequenties
   •   Uitingsvormen van seksuele verlangens en frustraties
   •   (Probleem)gedrag - oorzaak of gevolg van seksualiteit?

Koffie- en theepauze

LHBTI en beperkt - begeleiding in de liefde
Jessica Maes, social worker, sociaal pedagoog i.o. Zonder Stempel/COC

Freek Felet, ambassadeur en ervaringsdeskundige Zonder Stempel/COC, Stichting Prisma

   •   Positieve bejegening - handvatten en tool box voor open communicatie
   •   Risicofactoren - maatschappelijke acceptatie, sociaal isolement, machtsverhoudingen binnen   
       relaties
   •   Waar kunnen lhbti-cliënten terecht voor daten en relaties? Tips van een ervaringsdeskundige

Afsluiting door de dagvoorzitter
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