
 

 

TERUGBLIK: 9e Jaarcongres LVB - 19 september 2018 
  

Meerie Mulder bezocht mede namens de functiegroep van begeleiders 
gehandicaptenzorg van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal 
Werk (BPSW) het Jaarcongres LVB. Thema van het congres was: begeleiden 
en behandelen van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) of 
zwakbegaafdheid (ZB) met bijkomende psychische problemen. Het congres 
leverde mooie kennis en inzichten op. Meerie zette ze op een rijtje.  
 

Plenair Programma 

• Jannelien Wieland, psychiater, vertelde over het belang van samenwerking tussen 
psychiatrie en andere betrokkenen bij de LVB’er. Het is niet altijd duidelijk waar 
een cliënt thuishoort voor de beste ondersteuning. Om dat te achterhalen is 
eenzelfde taal spreken een voorwaarde. Daar moet aan gewerkt worden.  
Voor het maken van goede, afgewogen keuzes hierbij vind je hier veel actuele en 
relevante informatie voor professionals.  

 
• Liesbeth Mevissen, klinisch psycholoog en onderzoeker, sprak over diagnostiek en 

behandeling van emotionele en gedragsproblemen bij mensen met een LVB of ZB. 
Cliënten tonen veel gedrag dat voortkomt uit PTTS. Zij deed hier onderzoek naar. 
Bij de grootste groep mensen wordt PTTS niet gezien. Doorvragen bij de cliënt is 
daarom heel belangrijk. Ook normaal reageren op de antwoorden helpt de cliënt om 
makkelijker te - blijven - praten. Met EMDR-therapie kan het trauma meer op de 
achtergrond komen en kan de cliënt zich prettiger voelen. Hier vind je meer 
informatie over EMDR-therapie. 

 

• Uit onderzoek van Maaike van Rest, Post-doc onderzoeker Ontwikkelingsstoornissen 
VU, blijkt dat mensen met een LVB een hele andere sociale informatieverwerking 
doormaken dan mensen zonder een LVB. Zij hebben een vijandiger wereldbeeld, 
respect is belangrijker en narcisme is vaker aanwezig. Hoe meer we te weten komen 
door welke bril een persoon kijkt, hoe meer we weten over gedrag in bepaalde 
situaties. Daarmee kunnen begeleiders de cliënt beter ondersteunen.  
 

• Hendrien Kaal, Lector LVB en jeugdcriminaliteit, en Jan Dirk de Jong, Lector Aanpak 
jeugdcriminaliteit, tekenden de levensgebeurtenissen op van 13 jongeren met een 
LVB en jeugdcriminaliteit. Ze brachten in kaart wat een jongere heeft meegemaakt, 
en wanneer, en wat het eerste delict was (levenslijn). Met welke hulp lukte het ze om 
hun leven te verbeteren? De hulpverlener moet oprecht en betrouwbaar zijn, en 
wisselgeld hebben. Dit betekent dat iemand prettig assertief moet zijn en moet 
kunnen aanpakken. Er moet altijd gekeken wordt naar wat werkt en naar wie werkt.  

 
 
 

https://www.ggzstandaarden.nl/
https://www.emdr.nl/wat-is-emdr/


 

 

Deelsessies 

In de middag was Meerie aanwezig bij twee sessies, waarvan hier een korte impressie.  
 
Sessie 1: ‘Dialectische gedragstherapie in de praktijk’. Hier waren de 
gedragswetenschappers Kim Bok, Linda Beumeler en Annemarie van Vonderen van Pluryn 
de sprekers. Zij vertelden over dialectische gedragstherapie bij automutilatie.  
 
De kortetermijneffecten van automutilatie zijn het reguleren van spanning en contact maken 
met de ander. De langetermijneffecten van automutilatie zijn echter eenzaamheid en 
toename van emoties. Met dialectische gedragstherapie leren cliënten zichzelf beheersen en 
accepteren. Ze leren omgaan met hun emotieregulatie en problemen in plaats van zichzelf 
pijn te doen. Voorwaarde voor het slagen van de therapie is wel dat de cliënt wil stoppen 
met automutilatie. Als begeleider is het belangrijk om samen met je cliënt te kijken naar wat 
er de afgelopen dagen is gebeurd en niet alleen naar het laatste uur. Waarom is spanning 
opgelopen? Ook moet er worden gekeken naar negatieve en positieve prikkels. En de 
omgeving moet altijd op dezelfde manier reageren en hierover - samen met de cliënt - 
afspraken maken.  
 
 
Sessie 2: Anke van Breugel, mediacoach van ASVZ, gaf uitleg over Digimant (van 
Mediajungle).  
 
Digimant is een spel voor LVB’ers om in gesprek te komen over (social) media. 
Media, ze zijn er altijd en overal en soms zie je door de bomen het bos niet meer. 
Chat je nu veilig of zit er een adder onder het gras? Het is een jungle. Spannend en 
uitdagend; er is van alles te ontdekken en te beleven. En soms schuilt er gevaar. Met dit 
tablet- en bordspel bestaande uit vragen en opdrachten wordt het gesprek geopend en 
verken je samen de jungle.  
 
 
“Het was een inspirerende dag waar ik 
veel collega’s uit het werkveld sprak over 
het belang van een sterke beroepsgroep. 
We lopen tegen dezelfde problematiek 
aan dus is het goed te weten waar we 
elkaar in kunnen ondersteunen.  

Op het congres kwam naar voren dat 
samenwerking belangrijk is, ook met 
externe collega’s en disciplines. Daar kun 
je als beroepsgroep het verschil gaan 
maken.”  
Meerie Mulder 

 
 

Wil je ook een sterke beroepsgroep? Kijk wat de BPSW kan betekenen! 

https://ccgt.nl/dgt.htm
https://www.digimant.nl/
https://www.bpsw.nl/functiegroep-begeleiders-in-de-gehandicaptenzorg/
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