Webinar
11 februari 2021
20u – 21u30
Zoom meeting
Diagnostiek van en bij kinderen met een licht verstandelijke beperking.
Onderzoek naar en toepassen van Non Violent Resistance bij kinderen en jeugdigen
met een verstandelijke beperking.

Diagnostiek van en bij kinderen met een licht verstandelijke beperking.
Dr Marianne C. Kasius
Kinder- en jeugdpsychiater Banjaard/specialisatie LVB
Opleider aandachtsgebied Kinder- en Jeugdpsychiatrie bij PG Youz in Den Haag
De “World Health Organization” (WHO Europe, 2013) definieerde een verstandelijke beperking
als volgt: een significante verminderde bekwaamheid om nieuwe of complexe informatie te
begrijpen en om nieuwe vaardigheden aan te leren. Dit resulteert in een verminderde
bekwaamheid om onafhankelijk te leven en in een beperkt sociaal functioneren. Verstandelijke
beperking begint voor de volwassenheid en heeft een blijven effect op ontwikkeling. De
beperking hangt niet alleen af van de gezondheid en de beperkingen van het kind maar wordt
ook bepaald door de inspanningen en ondersteuning van de omgeving. Deze ondersteuning
beoogt vooral de deelnamen en integratie in de maatschappij. Kinderen en jeugdigen met een
licht verstandelijke beperking (LVB) hebben verhoudingsgewijs vaker emotionele en
gedragsproblemen dan jeugdigen zonder LVB, in de lezing zal worden ingegaan op diagnostiek
van psychiatrische symptomen en ziektebeelden binnen deze specifieke groep en de kaders
waarmee rekening moet worden gehouden.
Onderzoek naar en toepassen van Non Violent Resistance bij kinderen en jeugdigen met een
verstandelijke beperking.
Drs Corine L. M. van Vliet
Kinder- en jeugdpsychiater Banjaard/specialisatie LVB
Manager zorg ambulant LVB
Kinderen en jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben verhoudingsgewijs
vaker emotionele en gedragsproblemen dan jeugdigen zonder LVB, toch zijn er nog steeds niet
veel instrumenten en interventies voor hen ontwikkeld. Binnen onze gespecialiseerde LVB
setting passen wij instrumenten en interventies met zorg en expertise aan en zijn wij een groot
onderzoek gestart om Non Violent Resistance voor LVB te valideren. In de lezing zal u
meegenomen worden in het proces van aanpassing, uitvoering en toetsing alsook de
hoopgevende resultaten van het onderzoek.

Prijsformules en registratie:
voor VVK en VVP leden: Deelname aan de webinar 1.12.2020
U betaalt 25 euro (aso kunnen gratis deelnemen, maar dienen wel te registreren). De webinar
kan enkel live gevolgd worden, de opname achteraf bekijken is niet mogelijk.
Gelieve uw deelname te bevestigen door een mail te sturen naar info@vvk.be met daarin uw
naam + RIZIV gegevens.
Gelieve het verschuldigde bedrag (25 euro) te storten op rek. nr. van de VVK:
BE52 0012 5558 8309 met vermelding van naam + webinar 11.02.2021.
Na betaling zal u kort voor de webinar een link ontvangen die u toegang zal bieden tot de
webinar.
Tip: check zeker uw spam indien u niet meteen een bevestiging van registratie en/of
deelnamelink ontvangt.

Accreditering psychiatrie is aangevraagd.

