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Titel Attitudes van hulpverleners bij ontwrichtend gedrag.
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Vanuit interactieperspectief wordt nagegaan welke mogelijkheden
er zijn om samenwerking tussen hulpverlener en cliënt tot stand te
brengen en te continueren wanneer er sprake is van ontwrichtend
gedrag van een cliënt.
Tom Kuipers Psychiater, Geneesheer directeur GGZ Nijmegen
(onderdeel van ProPersona)
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Bijeenkomst 2
‘Moeilijke’ patiënten in de psychiatrie.
Er is een bepaalde categorie patiënten in de psychiatrie die door hulpverleners als ‘moeilijk’ wordt getypeerd. Wat zijn nu precies de kenmerken van deze patiënten? Welke problemen bestaan er binnen de
samenwerkingsrelatie? Hoe gaan hulpverleners hier dan vervolgens
mee om?
Bauke Koekkoek, Verpleegkundig specialist / onderzoeker
De Gelderse Roos / Altrecht GGZ
Bijeenkomst 3
Ontwrichtend gedrag in de verstandelijk gehandicaptenzorg.
Bij mensen met een verstandelijke beperking wordt relatief vaak
ontwrichtend gedrag gezien. In deze bijeenkomst wordt ingegaan
op achtergronden van dergelijk gedrag en mogelijke interventiestrategieën.
Mariet Clerkx, psychiater Afdeling Wier/Altrecht GGZ
Bijeenkomst 4
Agressie in de jeugdpsychiatrie.
In deze lezing wordt toegelicht hoe de methodiek van voegsignalering
effectief kan worden ingezet ter vermindering van agressief gedrag
van jeugdigen.
Arien Storm, Kinder- en jeugdpsychiater, crisisafdeling, Accare
Barbara de Bruin, Orthopedagoog en behandelcoördinator, Accare
Bijeenkomst 5
Het CCE wat kun je daar nou mee?
Al 20 jaar biedt het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)
advies en ondersteuning in situaties waar sprake is van complexe
gedragsproblematiek. Doel is het creëren van een nieuw perspectief.
Sinds kort ook actief binnen de psychiatrie! Benieuwd hoe we dat doen?
Didier Rammers, coördinator CCE Overijssel, Gelderland en Flevoland
Tom van Son, coördinator CCE Utrecht en Noord Holland
Bijeenkomst 6
Behandeling van ontwrichtend gedrag op een Centrum voor
Intensieve Behandeling (CIB)
Patiënten die naar het CIB zijn verwezen vanwege ernstige
ontwrichting van de behandelrelatie blijken binnen het strikte
behandelklimaat van het CIB te herstellen. Hoe ervaren zij de
behandeling en de bereikte resultaten? De presentator verrichtte
onderzoek en liet de patiënten zelf aan het woord.
Mathilde Bos, docente / publiciste Hogeschool Utrecht
Bijeenkomst 7
Ontwrichtend gedrag binnen Assertive Community Treatment
(ACT)
Binnen ACT worden personen begeleid met multipele, complexe
problematiek. In deze workshop wordt bekeken hoe deze ACTbehandeling wordt vormgegeven. Is een klassiek ACT werkwijze
passend en effectief of moeten we af van de gebaande paden? >
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Wat betekent dit voor de ACT-werkwijze, de hulpverleners, de
ketenpartners en de patiënt? Anno 2009 durven we de patiënt nog
steeds niet echt te volgen…
Harry Gras, teamleider, SPV &
Marieke Raedts, teamleider, GZ psycholoog Altrecht, Afdeling
psychiatrie & Verslaving, specialistisch ACT
Bijeenkomst 8
‘Verbale Judo’ als een duurzame techniek om weerstanden om te
buigen
Respect en zorgvuldigheid zijn de basisprincipes waarmee weerstanden ‘omarmd’ kunnen worden. Deze methodiek, die door politiekorpsen en hulpverleners in Amerika veelvuldig wordt toegepast, heeft
een duurzame positieve invloed op de bejegeningcultuur binnen
organisaties.
Casper Nusselder, Trainer / opleider, Mendiciosa
Bijeenkomst 9
Ontwrichtend gedrag in het verpleeghuis: agressie bij dementie.
Agressie bij dementie is een veel voorkomend probleem in verpleeghuizen en kan ernstige gevolgen hebben. De toepassing van effectieve
behandelstrategieën is daarom van wezenlijk belang. Hiervoor is het
noodzakelijk om eerst te kijken naar de onderliggende oorzaken van
agressie bij dementie en welke hiervan te beïnvloeden zijn via
behandeling.
Lonneke Schuurmans, Specialist Ouderengeneeskunde Stichting de
Zorgboog, Bakel
Bijeenkomst 10
Risicotaxatie bij ontwrichtend/agressief gedrag.
De "Crisis-Monitor" is een thermometer waarmee structureel de toestand en de stemming van een patiënt gepolst kan worden. Het is
een set van bestaande scorelijsten waarin observaties over het psychische functioneren, de gedragskenmerken zoals agitatie en het middelengebruik van de patiënt worden vastgelegd.
Roland van de Sande, Parnassia Bavo Groep Rotterdam / Hogeschool Utrecht
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Bijeenkomst 11
Zelfverwonding als bron van ontwrichting: naar een effectieve
interventiestrategie voor hulpverleners.
Zelfverwonding leidt in veel gevallen tot een ontwrichting van de
behandelrelatie tussen hulpverlener en patiënt. In de workshop zal
worden ingegaan op bestaande problemen in de behandelrelatie
tussen de hulpverlener en de patiënt die zichzelf verwondt. Daarna zal
een interventiebenadering worden gepresenteerd die is ge-baseerd
op effectieve communicatie met de patiënt, vroegsignalering van
zelfverwondend gedrag en vroege interventies.
Berno van Meijel, Lectoraat GGZ-verpleegkunde / School of Health /
Hogeschool INHolland
Bijeenkomst 12
Zorg voor personeel.
Het werken in een gesloten en gedwongen kader met patiënten die vaak
weinig gemotiveerd zijn voor behandeling vraagt veel van het personeel. Secundaire traumatisering, burn-out en vervlakking liggen op
de loer. Deze workshop zal gaan over het werken in een gedwongen
en gesloten setting en de daarbij behorende zorg voor het personeel.
Tijl Huygen, (beleidspsychiater PPC Amsterdam) en
Rob Hollander, (afdelingshoofd PPC Amsterdam) Penitentiair
Psychiatrisch Centrum Amsterdam
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maakt u het inschrijvingsgeld over
op bankrekening 54.11.86.108 te
Bilthoven van Stichting Sympopna,
onder duidelijke vermelding van uw
naam, woonplaats en symposium
‘Ontwrichting’. Ofwel u kruist de
éénmalige machtiging aan op de
inschrijvingskaart. Inschrijving verplicht
tot betaling. U ontvangt geen nota.
Annulering kan uitsluitend schriftelijk
en is mogelijk tot 9 november
2009, de annuleringskosten bedragen e 15,-. Reeds betaald inschrijfgeld wordt onder aftrek van deze
kosten gerestitueerd. Na 9 november 2009 is annulering niet meer
mogelijk en bent u het gehele
inschrijfgeld verschuldigd. Alle eventuele invorderingskosten komen
geheel voor rekening van de
inschrijver.
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