Herfstvergadering VVK
27 november 2020
Zoom meeting

Verstandelijke beperking en psychiatrische problemen

PROGRAMMA onder de vorm van webinar sessies.

Sessie 1: 9u15 – 10u15: Psychofarmaca en verstandelijke beperking.
Jean Steyaert, Kinder- en Jeugdpsychiater, UPC KUL
Centrum voor Ontwikkelingspsychiatrie, KU Leuven &
Leuven Autism Research, KU Leuven
Inhoud : Wanneer de arts psychofarmaca voorschrijft aan een jongere met een verstandelijke
beperking begeeft zij of hij zich vaak in het domein van de niet-evidence based geneeskunde, en
spelen ervaring, casuïstiek, extrapolaties van neurochemische en –farmacologische kennis, en
gezond verstand, een grotere rol dan klinische research via RCT’s. Reden is dat de evidence base
vrij mager bij deze doelgroep. Naast de sterkten en valkuilen van genoemde factoren
exploreren we in deze lezing een paar pistes waarvoor enige evidence base bestaat. Tevens
overlopen een paar bijwerkingen die in deze doelgroep regelmatig aan de aandacht
ontsnappen.“
30’ pauze
Sessie 2: 10u45 – 11u45: Verstandelijke beperking en emotionele ontwikkeling: het
ontwikkelingsdynamisch model van A. Došen.
Filip Morisse is orthopedagoog en clusterverantwoordelijke van de
cluster dubbeldiagnose in het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain. Hij is,
samen met Anton Došen, mede-auteur van de Schaal voor Emotionele
Ontwikkeling-Revised² (SEO-R²) en van de Schaal voor Emotionele
Ontwikkeling-Verkort (SEO-V).
Dr. Miet Suy is kinderpsychiater in het Psychiatrisch Centrum Dr.
Guislain, resp. voor Fioretti (een kinderpsychiatrische afdeling
voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en
psychiatrische kwetsbaarheid) en voor De Steiger (voor
(jong)volwassenen met een verstandelijke beperking en
psychiatrische kwetsbaarheid). Dr. Suy is ook beleidsarts voor
de cluster dubbeldiagnose.

Inhoud: Bij kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking is er
dikwijls een discrepantie tussen de cognitieve en nog lagere emotionele
ontwikkeling. In de klinische praktijk blijkt het afstemmen van de
omgeving op deze basale emotionele behoeften preventief te werken
t.a.v. probleemgedrag en psychiatrische problemen.
30’ pauze
Algemene vergadering: 12u15 – 13u00
Agenda AV:
✓ Voorstelling Raad van Bestuur 2020-2023, met dank aan uittredende en blijvende
bestuursleden
✓ Mededelingen vanuit het bestuur
✓ Nieuws vanuit de VVK-vertegenwoordiger
✓ Nieuws vanuit de leden

Middagpauze: 13u00 – 14u00
Sessie 3: 14u00 – 15u00: Gewoon en anders ?! Geestelijke gezondheidszorg bij mensen met
een beperking: communicatie als rode draad.
Lieve Kiebooms, Sofie Bettens, Marleen Pirotte, Veerle Verboven, Winny Ang (MFC Heder)
Inhoud: ‘Anders kunnen en mogen zijn.’ Deze slogan geraakt meer ingeburgerd in onze
maatschappij maar anders zijn is zeker geen evidentie. Het organiseren van geestelijke
gezondheidszorg op maat van iemand met een beperking blijft een grote uitdaging. Vanuit MFC
Heder schreven een aantal (ex)-hulpverleners een praktijkhandboek rond deze ervaringen. In
deze presentatie richten we ons vanuit casuïstiek op het gebruik van ondersteunde
communicatie in begeleidingen. Daarnaast staan we ook stil bij de ‘brede’ communicatie met de
context om een gedeelde zorg, afgestemd op de noden van het kind/de jongere te garanderen.
30’ pauze
Sessie 4: 15u30 – 16u30: Omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag
Peter Heylen, hoofdbegeleider observatiegroep Ster 2 Sint Oda
Katrien Steensels, pedagoog observatiegroep Ster 2 Sint Oda
Inhoud:
- Voorstelling observatiegroep Ster 2
- Voorstelling doelgroep
- Omgaan met zelfverwondend gedrag in de praktijk

Praktisch:
Aansluitend op de online Herfstvergadering op 27 november, worden er 2 webinars
georganiseerd die aansluiten bij het thema van de studiedag:
1. 1/12/2020 (20u00-21u30) : Traumabehandeling bij kinderen met een verstandelijke
beperking. Dr. Liesbeth Mevissen - Klinisch psycholoog, psychotraumatherapeut NtVP,
EMDR supervisor
2. Datum nog te bepalen (avondwebinar): GGZ en licht verstandelijke beperking met
daarbij aandacht voor diagnostiek, aanpassen behandelprogramma’s (NVR)
Corine van Vliet en Marianne Kasius - De Banjaard - YOUZ , Diagnostiek en behandeling
van kinderen en adolescenten met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische
stoornis.
Prijsformules en registratie:
Optie 1: Wenst u de online herfstvergadering op 27 november te volgen, incl. de 2
avondwebinars, dan betaalt u 100 euro (aso betalen slechts 10 euro). Het volledige
programma is enkel live te volgen.
Gelieve uw deelname te registreren via www.vvk.be – studiedagen (beveiligd gedeelte
website).
Gelieve het verschuldigde bedrag (100 euro) te storten op rek. nr. van de VVK:
BE52 0012 5558 8309 met vermelding van naam + Herfstvergadering 27/11/2020+webinars.
Na betaling zal u daags voordien een link ontvangen die u toegang zal bieden tot de online
herfstvergadering 27/11 + de 2 avondwebinars.
Tip: check zeker uw spam indien u niet meteen een bevestiging van registratie en/of
deelnamelink ontvangt.

Optie 2: Wenst u enkel de avondwebinars te volgen, dan betaalt u 25 euro per webinar (aso
kunnen gratis deelnemen). De webinars zijn enkel live te volgen.
Registratie is op dit moment nog niet mogelijk. Meer info rond programma en inschrijving volgt
later.

Accreditering psychiatrie is aangevraagd.

