Diagnostiek en behandeling
van gedragsproblematiek
bij mensen met een licht
verstandelijke beperking
Donderdag 14 november 2019
10.00 uur tot 17.00 uur
Postillion Hotel te Bunnik
Organisatie: De Borg, VOBC,
Landelijk Kenniscentrum LVB

Voor de vijfde keer organiseren De Borg, VOBC en het Landelijk
Kenniscentrum LVB het congres ‘Met het oog op behandeling’.
Het thema van deze editie is ‘agressie’.
Binnen de bij De Borg, VOBC en Landelijk Kenniscentrum LVB aangesloten organisaties worden
jeugdigen en volwassenen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen,
waaronder agressie, begeleid en behandeld. Doel hiervan is niet alleen het verminderen van die
gedragsproblemen, maar ook het gericht toewerken naar en het bieden van een perspectief op
een veilige en verantwoorde wijze van participeren in de maatschappij.
In samenwerking met universiteiten en hogescholen zijn er in de afgelopen jaren verschillende
initiatieven genomen en onderzoeken gestart om die doelen te bereiken. Zo is er meer
kennis gekomen over mogelijke achtergronden van agressie, waaronder stress, negatieve
levensgebeurtenissen en trauma’s, hoe dat vervolgens in kaart te brengen en de begeleiding
en/of behandeling daarop aan te sluiten. Daarnaast zijn er meerdere voorbeelden te geven
van hoe verantwoorde participatie van mensen met een LVB en ernstige gedragsproblemen
bevorderd kan worden. Maar ook de rol en het welzijn van begeleiders die veelal dagelijks met
agressie van cliënten te maken hebben, zijn onderzocht. Tijdens de werkcolleges van dit congres
wordt u geïnformeerd over deze en andere relevante ontwikkelingen om cliënten met een LVB
en agressie beter te begeleiden en behandelen.
In het ochtendprogramma neemt professor Bram Orobio de Castro u allereerst mee in nieuwe
inzichten in redenen voor agressief gedrag van jongeren met een LVB. Vervolgens zal professor
Peter Langdon u informeren over verschillende onderzoeken naar de behandeling, met onder
andere de inzet van virtual reality, van mannen met een LVB en een verhoogd risico op delinquent
gedrag. Vervolgens is er een plenaire discussie met vijf onderzoekers over hoe inzichten verkregen
uit wetenschappelijk onderzoek naar agressie bij mensen met een LVB vertaald kunnen worden
naar het alledaagse handelen in de praktijk.
In het middaggedeelte vinden in twee werkcollegerondes presentaties en discussies plaats rondom
totaal zes thema’s of ontwikkelingen gerelateerd aan de diagnostiek en behandeling van agressie
bij jeugdigen en volwassenen met een LVB.

Ochtendprogramma
Opening door de dagvoorzitter » Prof. dr. Xavier Moonen - Bijzonder hoogleraar Universiteit van Amsterdam,
bijzonder lector Hogeschool Zuyd, beleidsadviseur Koraal.
Achter de Agressie: Nieuwe inzichten in redenen voor agressief gedrag van jongeren met een LVB en hoe
die ons helpen beter te behandelen » Prof. dr. Bram Orobio de Castro - Hoogleraar Orthopedagogiek, Universiteit
van Amsterdam.
De afgelopen jaren blijkt steeds meer dat de redenen voor schijnbaar identiek agressief gedrag per jongere met
een LVB sterk kunnen verschillen, waarbij schijnbaar kleine gebeurtenissen voor sommige jongeren grote triggers
van agressief gedrag kunnen zijn. Deze lezing gaat in op hoe wisselwerkingen tussen cognitieve beperkingen,
ervaringen van afwijzing en beperkte sociale vaardigheden agressie in stand kunnen houden. Ook wordt
besproken hoe professionals deze wisselwerkingen kunnen proberen te doorbreken door individuele jongeren
om te leren gaan met de redenen achter hun agressie.
Psychological interventions with offenders who have intellectual and other developmental disabilities »
Prof. dr. Peter Langdon - Professor of Clinical and Forensic Psychology, University of Warwick.
Professor Langdon will discuss several research projects that have been completed with men with intellectual
and other developmental disabilities who are at risk of committing criminal offences. These projects include
randomised control trials of psychological therapies, as well as modelling studies investigating the use of
technology, such as virtual reality, to help teach social problem solving skills.
Plenaire discussie » Over hoe inzichten verkregen uit wetenschappelijk onderzoek (naar agressie bij mensen
met een LVB) vertaald kunnen worden naar het alledaagse handelen in de praktijk. De volgende onderzoekers
gaan hierover met elkaar in discussie: Prof. dr. Bram Orobio de Castro (Universiteit van Amsterdam),
Prof. dr. Henk Nijman (Radboud Universiteit), Dr. Maartje Knotter (Twentse Zorgcentra), Dr. Arno Willems
(Koraal Kennis- en Expertisecentrum), Dr. Peter de Looff (De Borg, Fivoor, Radboud Universiteit). Discussieleider is
Drs. Hans Willemsen (Cordaan).

Middagprogramma
Werkcolleges
Per werkcollege van 1,5 uur gaan 2-3 onderzoekers/professionals, ieder vanuit hun eigen onderzoek of expertise,
in op een bepaald thema dat duidelijk gerelateerd is aan het hoofdthema van dit congres ‘Agressie en LVB’.
Het laatste deel van een werkcollege bestaat uit een inhoudelijke discussie met de deelnemers op basis van stellingen,
casuïstiek etc. Hierdoor wordt de relatie met de alledaagse praktijk expliciet gelegd.
Ronde 1 » 1.1 Stress in relatie tot agressie/gedragsproblemen bij mensen met een LVB.
1.2 Bevorderen van participatie in de maatschappij van mensen met een LVB en gedragsproblemen.
1.3 Vrijheidsbeperking in de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.
Ronde 2 » 2.1 Negatieve levensgebeurtenissen/trauma’s en gedragsproblemen bij mensen met een LVB.
2.2 De rol van begeleiders in relatie tot (probleem)gedrag van mensen met een LVB.
2.3 PRO: Intensieve ondersteuning binnen een orthopedagogische behandelcontext.
Het volledige programma met meer informatie over de plenaire lezingen en de werkcolleges
is HIER te vinden.
Afsluiting
De middag wordt afgesloten met de uitreiking van het digitale congresboek en een hapje en drankje.

Congresboek
Deelnemers aan het congres ontvangen na afloop het digitale congresboek ‘Met het oog op behandeling 5’,
wederom onder redactie van Robert Didden, Xavier Moonen en Jolanda Douma. Hierin staan beschrijvingen van
de geleverde bijdragen aan dit congres en extra hoofdstukken waarin onder andere recent gepromoveerde
onderzoekers verslag doen van de belangrijkste bevindingen van hun onderzoek en een korte reflectie geven
op de betekenis daarvan voor de praktijk.

Informatie
Over de inhoud van het programma
Jolanda Douma, Landelijk Kenniscentrum LVB
Telefoon: 030 - 7400 400 - E-mail: j.douma@kenniscentrumlvb.nl
Congreslocatie
Postillion Hotel - Baan van Fectio 1, 3981 HZ Bunnik. Er is voldoende parkeergelegenheid direct voor de deur.
Loopafstand vanaf NS station Bunnik is ongeveer 15 minuten. Voor meer informatie over de bereikbaarheid en
parkeren, KLIK HIER .

Voor wie
Met het oog op behandeling 5 is bestemd voor een ieder die te maken heeft met of geïnteresseerd is
in agressie bij mensen met een LVB, zoals:
» behandelaars, begeleiders, kwaliteits- en beleidsmedewerkers en management van instellingen in de
gehandicaptenzorg, (jeugd)GGZ, verslavingszorg en justitiële (jeugd)inrichtingen;
» onderzoekers en studenten van universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij NIP/NVO, SKJ, NVvP en FGzPt.

Aanmelding en kosten
Aanmelden voor deelname kan vanaf 1 mei 2019 via DEZE LINK . Kosten deelname per persoon: € 295,-.
Prijs voor leden van De Borg, VOBC/Landelijk Kenniscentrum LVB per persoon: € 195,-. Prijs voor studenten: € 75,-.
Annuleren
U kunt alleen schriftelijk of per e-mail annuleren. Kosteloos annuleren is uitsluitend mogelijk tot 1 november 2019.
Na deze datum bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd. Het is mogelijk een vervanger te sturen als u ons
daarvan vooraf op de hoogte stelt door een e-mail te sturen naar bijeenkomsten@kenniscentrumlvb.nl.

