Congres Kinderen Jeugdpsychiatrie
en LVB:

Samen
Op Koers!
Donderdag 3 juni 2021
09:30 - 17:00 uur
Online vanuit studio
Postillion Hotel Bunnik

Meer informatie:
www.awkajak.nl/congres-lvb-psychiatrie

De afvaart

09:30 uur

De Academische Werkplaats Kajak: professionals uit de LVB-zorg en de jeugd-GGz bepalen samen de koers
Prof. dr. Frits Boer (dagvoorzitter, emeritus-hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie AMC, UvA), Wouter Groen (AW Kajak, Karakter)
en Mariëlle Dekker (AW Kajak, LKC LVB) heten u welkom!

Op Koers Keynote

09:45 uur

LVB nader bekeken vanuit neurocognitief en maatschappelijk perspectief
Prof dr. Nanda Rommelse (bijzonder hoogleraar neurobiologische ontwikkelingsstoornissen, Radboud UMC/gz-psycholoog, Karakter)

Samen koers bepalen:
expertsessies

10:35 uur

Geen woorden voor. Over het signaleren en behandelen van traumagerelateerde problemen bij jeugdigen met een LVB
Rik Knipschild (gz-psycholoog/onderzoeker, Karakter) & Carina van Kregten (psycholoog/gedragstherapeut, hoofd behandeling, Pluryn)

11:10 uur

Pauze

11:25 uur

Diagnostiek van adaptief functioneren bij LVB binnen de jeugd-GGz
Anne van der Waa (gz-psycholoog/onderzoeker, Karakter) en Andries Schilperoord (gz-Psycholoog, Levvel)

12:00 uur

Diagnostiek en behandeling van problematische gehechtheid bij jeugdigen met een LVB
Elsien Hofstra (klinisch psychoog/psychotherapeut, Youz/De Banjaard)

12:35 uur

Lunchpauze

13:15 uur

LVB en psychose: achtergrond en tips voor de praktijk
Claudia Vingerhoets (gedragswetenschapper ’s Heeren Loo/onderzoeker Maastricht University) & Janneke Zinkstok (kinder- en
jeugdpsychiater/onderzoeker, UMC Utrecht)

13:50 uur

Wet Zorg & Dwang
Paul Jochems (kinder- en jeugdpsychiater/directeur kwaliteit en veiligheid, Pluryn)

14:25 uur

Pauze

14:40 uur

CGT bij KJP & LVB of juist niet!
Michel van den Boogaard (klinisch psycholoog/psychotherapeut, Herlaarhof) & Simone Boven (HBO+ behandelaar/cognitief
gedragstherapeutisch werker, Accare) & ervaringsdeskundige

15:25 uur

Pikzwart. Over suïcide en suïcidepreventie bij jongeren en jongvolwassenen met een LVB
Teunis van den Hazel (klinisch psycholoog/psychotherapeut, Trajectum)

Haven in zicht

16:00 uur

Afsluiting sessies en introductie postersessie
Frits Boer

Voor anker:
postersessie

16:05 uur

Diverse researchers presenteren hun onderzoek

17:00 uur

Einde programma

Kinder- en Jeugdpsychiatrie en LVB:
Samen Op Koers!
Een dag vol kennis voor professionals in de VB-zorg en de GGZ. Waarbij de nadruk
ligt op kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking
(LVB) en psychische problematiek. Deze dag delen we kennis en zetten we koers naar
onderwerpen die nu op de agenda staan bij de Academische Werkplaats Kajak.
Dit doen we samen met experts uit de jeugd-LVB-zorg en de jeugd-GGZ.
Vanuit een filmstudio in Bunnik zorgt dagvoorzitter prof. dr. Frits Boer voor een
vlotte, vernieuwende dag vol interactie met de sprekers, aandacht voor de praktijk
en solide kennisoverdracht.
Keynote | In de ochtend geeft prof. dr. Nanda Rommelse van het Radboudumc een
interactieve keynote waarin LVB nader bekeken wordt vanuit neurocognitief
en maatschappelijk perspectief. Deze lezing wordt gevolgd door een interview
waarbij u ook vragen kunt stellen.
Expertsessies | Samen met experts uit de jeugd-LVB-zorg en de jeugd-GGZ
heeft de Academische Werkplaats Kajak al veel mooie mijlpalen bereikt, zoals
de praktische handreikingen voor professionals die werken met kinderen,
jongeren en jongvolwassenen met psychische problemen en een LVB.
In drie sessies wordt u aan de hand van deze handreikingen en praktijk
voorbeelden bijgepraat over belangrijke aspecten binnen de diagnostiek
en behandeling van traumagerelateerde stoornissen, problematische
gehechtheid en de inzet van CGT bij jeugdigen met een LVB.
Daarnaast zetten we in vier sessies samen met u koers naar onderwerpen
die momenteel op de agenda staan bij de Academische Werkplaats Kajak.
Dit doen we samen met gerenommeerde sprekers op het gebied van:
psychotische stoornissen, suïcide, de wet zorg en dwang en diagnostiek
van adaptieve vaardigheden.
Ervaringsdeskundigen | In de namiddag gaan we in gesprek met een cliënte
en een therapeut over de do’s & don’ts van CGT bij deze doelgroep.
Postersessie | We sluiten de dag af met presentaties over interessant
lopend onderzoek op het grensvlak van VB en psychiatrie.
Accreditatie | Er is accreditatie aangevraagd bij de FGZPt, NVvP,
ABC1, NIP/NVO, VVAK, VGCt en SKJ.
Kijk HIER voor meer informatie en het aanmeldformulier.

