
Onafhankelijke nascholing voor zorgprofessionals

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

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

Communiceren met mensen 
met een verstandelijke beperking
Herkenning en ondersteuning in de  
communicatie

Datum
Donderdag 13 december 2018

Locatie
Hotel Theater Figi, Zeist

Prijs
Dagprogramma     9.30 - 16.15 uur     € 395,-*        

Accreditatie aangevraagd
   •   Arts Verstandelijk Gehandicapten
   •   Huisartsen
   •   Ergotherapeuten
   •   Logopedisten
   •   Maatschappelijk werkers
   •   Orthopedagogen
   •   Psychologen
   •   Verpleegkundigen en Verpleegkundig specialisten

Onderstaand aanbod is wellicht 
ook interessant voor u:

Blijf op de hoogte!

Facebook: Medilex

Twitter: @medilex

LinkedIn: Medilex

Comorbiditeit bij
autisme
Woensdag 16 januari 2019

Werken met wils-
onbekwamen en hun 
vertegenwoordigers
Dinsdag 29 januari 2019 

www.medilex.nl/comorbiditeitautisme

www.medilex.nl/wilsonbekwamen

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

direct een plaats.

Programma en inschrijven
www.medilex.nl/communicatievb

www.medilex.nl/communicatievb

Meer informatie?
Lisanne Noorlander, 

Junior congresontwikkelaar 

en -coördinator

l.noorlander@medilex.nl

030-6933887

Communiceren met mensen 
met een verstandelijke beperking 

Herkenning en ondersteuning in de communicatie  

Donderdag 13 december 2018



Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

Opening door dagvoorzitter Hans van Balkom, bijzonder hoogleraar ‘Ondersteunde Communicatie voor 

mensen met meervoudige beperkingen’ Radboud Universiteit Nijmegen, oprichter stichting Milo en OC-consulent 

Koninklijke Kentalis

De relatie tussen het brein en communicatie
Lex Wijnroks, psycholoog gespecialiseerd in ontwikkelingsneuropsychologie en universitair hoofddocent Educatie 

en Pedagogiek - Orthopedagogiek CMO Universiteit van Utrecht

   •   Wat is de relatie tussen het brein en de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden?
   •   Wat kan het neurowetenschappelijk onderzoek vertellen over problemen in communicatie bij 
       mensen met een verstandelijke beperking?

Koffie- en theepauze

Communiceren door middel van lichaamstaal
Mariëlle Swinkels, vaktherapeut beeldend en EBL consulent 

Annemiek Hoogsteder, vaktherapeut Drama en EBL consulent

   •   Hoe kan aansluiten op de lichaamstaal bijdragen aan de relatie tussen u en uw cliënt?
   •   Wat kunt u doen om vanuit de interactie ontwikkeling te stimuleren?
   •   Praktische handvatten - het gebruik van de methode Emerging Body Language

Spraak- en taalstoornissen bij een verstandelijke beperking
Joke Geytenbeek, logopedist en logopediewetenschapper Amsterdam UMC, locatie VUmc

   •   Welke voorwaarden zijn er om te communiceren met mensen met een verstandelijke beperking?
   •   Op welke manier kunt u uw cliënt het beste benaderen?
   •   Welke spraak- en taalstoornissen komen vaak voor bij de doelgroep?
   •   Praktische handvatten - hoe gaat u in de praktijk om met spraak- en taalstoornissen?
   •   Wat kan de C-BILLT voor uw cliënt betekenen?

Verzorgde lunch
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met een verstandelijke beperking
Herkenning en ondersteuning in de communicatie

Onafhankelijke nascholing voor zorgprofessionals

 

 

14.00

15.00

15.15

16.15

Totale en Ondersteunde Communicatie 
Hans van Balkom, bijzonder hoogleraar ‘Ondersteunde Communicatie voor mensen met meervoudige 

beperkingen’ Radboud Universiteit Nijmegen, oprichter stichting Milo en OC-consulent Koninklijke Kentalis

   •   Wat zijn de verschillende stromingen van Totale en Ondersteunde Communicatie?
   •   Hoe kunt u cliënten handvatten geven om zich beter te uiten?
   •   Hoe zet u ondersteunde communicatie op een best passende manier in?

Koffie- en theepauze

Communicatie ondersteunende hulpmiddelen
Stijn Deckers, manager behandelcoördinatie Stichting Milo, docent Pedagogische Wetenschappen Radboud 

Universiteit, voorzitter ISAAC-NF

   •   Wat zijn de mogelijkheden op het gebied van communicatie ondersteunende hulpmiddelen?
   •   Welk effect kunt u bereiken bij uw cliënt?
   •   Praktische voorbeelden aan de hand van veel voorkomende syndromen bij mensen met een   
       verstandelijke beperking

Afsluiting door de dagvoorzitter


