UITNODIGING
KENNISDAG
CMB/
Doofblindheid

ERVAREN WAT WERKT!
Werk jij met kinderen en
volwassenen met een communicatief
meervoudige beperking (CMB*) of
doofblindheid? Of ben je op een
andere manier betrokken bij deze
doelgroep? Kom dan naar de
kennisdag ‘Ervaren wat werkt!’

Datum

vrijdag 29 november 2019

Tijd		

van 09.30 - 16.15 uur

Locatie

De Werelt, Westhofflaan 2, 6741 KH  Lunteren

Vertellen wat je wilt eten, van welke muziek je houdt, waarom je boos bent. Of gewoon even een
gezellig gesprekje met iemand voeren. Het is voor iedereen belangrijk, maar voor mensen met
CMB of doofblindheid niet vanzelfsprekend. Communiceren is daarom het belangrijkste thema
van deze kennisdag. Een dag die je niet mag missen want:
• Je verstevigt je kennis over hoe je de communicatie met jouw cliënt of leerling kunt verbeteren.
• Je krijgt antwoord op de vraag hoe je nog beter kunt aansluiten bij de belevingswereld en
behoeften van jouw cliënt of leerling.
• Je wordt bijgepraat over de laatste actuele ontwikkelingen en onderzoeksresultaten.
• Je krijgt de mogelijkheid om ervaringen en kennis uit te wisselen tijdens de informatiemarkt.

Laat je inspireren!
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Programma

Kijk voor de beschrijvingen van de workshops en masterclasses op de volgende pagina’s.
09.30

Ontvangst

10.10

Welkom en inleiding

10.30
11.30

Pauze

12.00

Workshopronde 1

13.00

Lunch en informatiemarkt met hulpmiddelen en meer

14.00

Workshopronde 2 / Masterclass

15.15

Workshopronde 3 / Masterclass

16.15

Borrel

Accreditatie

Er wordt accreditatie aangevraagd bij de NVLF / NIP&NVO.

Aanmelden en kosten

Je kunt je tot 25 november a.s. digitaal aanmelden. Schrijf je snel in want vol is vol! De kosten
voor externe deelnemers bedragen € 75,-. De informatie is ook te vinden op de websites van
Philadelphia Zorg en Kentalis, inclusief een beschrijving van de workshops en masterclasses.

Informatie

De kennisdag wordt georganiseerd voor iedereen die werkt met kinderen en volwassenen
met CMB of doofblindheid en is in handen van Kentalis en Philadelphia Zorg.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met ‘Kennisevenementen’:
T 073 558 84 89 | E Kennisevenementen@kentalis.nl

WORKSHOPS

Let op: de workshops worden niet in alle rondes aangeboden; per workshop zijn de rondes aangegeven.

1 Symwriter: beeldend boodschappen maken
Marieke van der Wel-Berk, Communicatiedeskundige, Philadelphia
Anne-Lise Roos-Pouw, Communicatiedeskundige, Philadelphia
Symwriter2 is een ondersteunend computerprogramma waarmee getypte tekst wordt ondersteund door tekeningen/symbolen/foto’s. Tijdens deze workshop kun je kennismaken met dit
programma en laten we je flink nadenken over hoe je dit het meest effectief kunt inzetten in gesprekken met cliënten. Ronde 1+2
2 Dagbesteding Phila Doe
Angela van der Waal, Activiteitenbegeleider, Philadelphia
Sandy Planken, Activiteitenbegeleider, Philadelphia
Op de locatie Hagehorst in Den Haag organiseert Philadelphia nu 8 jaar dagbesteding met
Phila Doe. Een dagbesteding voor volwassen verstandelijk en auditief (doof en slechthorende)
beperkte cliënten met een zeer uiteenlopende problematiek/hulpvraag. Ben je benieuwd wat wij
doen? Wil je weten hoe wij oplossingen gevonden hebben voor het combineren van een zeer
uiteenlopende doelgroep? En deelnemers actief blijven betrekken? Wil je meedenken over dit
onderwerp? Meld je dan aan en laten we elkaar inspireren! Ronde 1+2
3 Communicatief Meervoudig Beperkt & TOS? Het kan!
Merel Egtberts, Klinisch linguïst/communicatiedeskundige, Kentalis
'Nee hoor, als iemand een verstandelijke beperking heeft, kan er geen TOS zijn. De taalproblemen worden veroorzaakt door de cognitieve achterstand!' Deze uitspraak hoorde je tot voor
kort veel binnen de gehandicaptenzorg. De laatste tijd wordt steeds meer duidelijk dat ook bij
de CMB/ACVB-doelgroep sprake kan zijn van TOS. In de workshop ‘Communicatief
Meervoudig Beperkt & TOS? Het kan!’ hoort de deelnemer hoe je TOS kan herkennen door
buiten de lijntjes te kleuren bij deze heterogene, complexe en boeiende doelgroep. Ronde 1
4 Communikeus: een onderbouwde keuze voor het taalprofiel bij CMB-leerlingen middels
de Taalprofielkaart
Nina Wolters-Leermakers, Senior onderzoeker, kernteam CMB/DB, Kentalis
Adrie Jonkman-Quaak, Vakdocent NGT/CIDS, Kentalis Mariëlla
Lotte van de Weem, Vakleerkracht / stafmedewerker, Kentalis Mariëlla
Onze wens is dat onze leerlingen zo vrij mogelijk kunnen communiceren en naar vermogen
optimaal kunnen leren en zich ontwikkelen. Hiervoor is het van belang dat we onze leerlingen
de juiste taal op het juiste moment aanbieden. Middels de richtlijn Communikeus kunnen medewerkers op scholen van Kentalis worden ondersteund bij het kiezen van het best passende
taal-profiel voor hun leerlingen met een communicatieve meervoudige beperking. De keuze
maken we in overleg met ouders. De basis van de richtlijn is de Taalprofielkaart. In de workshop
lichten de de richtlijn en de totstandkoming van Communikeus toe. We verduidelijken dit aan de
hand van een casus. De deelnemers worden ook zelf uitgedaagd om met de Taalprofiel-kaart
aan de slag te gaan. Ronde 1

5 Social Haptic Communication bij mensen met aangeboren doofblindheid
Joanna Wisniewska leerkracht, docent SHC, Kentalis Rafaël
Paul van Mill, co-docent SHC, Kentalis, administratieve medewerker Unit Doofblindheid
Social Haptic Communication (SHC) kun je inzetten om aan je kind/leerling/cliënt met aangeboren doofblindheid te vertellen wat je ziet en /of wat je hoort. Met gebruik van SHC zou je hem/
haar er beter alert op kunnen maken. SHC biedt de ondersteuning van de conventionele communicatie en het is een effectieve en creatieve manier om het leven van een persoon met aangeboren doofblindheid duidelijker, makkelijker en toegankelijker te maken. Ronde 3
6 Middelengebruik en Verslaving bij LVB. Wat is middelengebruik en wanneer is het een
verslaving. Hoe ga je hierover in gesprek.
Cindy Koemans-van Heijnsbergen, Gedragsdeskundige, Philadelphia
Kristel van Kooten-van Stee, Gedragsdeskundige, Philadelphia
Mensen met een verstandelijke beperking hebben een groter risico om verslaafd te raken. Ze
kunnen meestal minder goed met lastige situaties omgaan, zijn makkelijk te beïnvloeden of ze
voelen een sociale afstand met de maatschappij. Om hun psychische pijn, isolatie of eenzaamheid te verzachten of om bij een groep te horen, kunnen ze hun toevlucht zoeken in verslavende middelen zoals alcohol, drugs, sigaretten en energy drinks. Wil je meer weten over hoe je
middelengebruik kan herkennen? Hoe je het gesprek hierover aan kan gaan? Of een cliënt kan
stimuleren tot minderen/stoppen? Meld je dan aan! Ronde 1+2
7 Floorplay
Petra Hagen, logopedist, Kentalis
Claire Schelle, pedagogisch behandelaar, Kentalis
FloorPlay is een praktische methode voor het werken met kinderen met uiteenlopende ontwikkelingsproblemen, waaronder een autismespectrumstoornis of meervoudige beperking. De
methode kan op individuele basis worden gebruikt door ouders en hulpverleners. Op vroegbehandelingsgroep de Triangel biedt het een ontwikkelings- en contactgerichte methode van bejegening van doofblinde kinderen en kinderen met CMB. In deze workshop maak je kennis met
de methode en willen we de methode toelichten aan de hand van beelden. Je leert hoe wij methodisch kijken naar spel aan de hand van de learning tree (Greenspan) en wat je van een kind
mag verwachten tijdens spel (mijlpalen). Bij Floorplay kijk je naar waar de mijlpalen nog niet
‘stevig’ genoeg zijn en help je het kind spelenderwijs groeien en de mijlpalen te verstevigen.
Ronde 3
8 Masterplan geletterdheid
Kika Meereboer, Projectonderzoeker, Kentalis
We weten nog weinig over hoe leerlingen met CMB leren lezen. Onderzoek hiernaar is zeer
schaars. Binnen het Masterplan Lezen van Kentalis brengen we in kaart wat er wel bekend is
en gaan we dit vertalen naar praktische handvaten voor het onderwijs. Het onderzoek dat wel is
gedaan laat zien dat er vergelijkbare patronen zijn waargenomen op gebied van geletterdheid
bij CMB-leerlingen ten opzichte van DSH-leerlingen. In deze workshop geven we hierin inzicht.
En staan we met elkaar stil bij de vraag: kunnen we bij het ontwerpen van het curriculum voor
het leesonderwijs aan CMB-leerlingen gebruik maken van de aanbevelingen uit de praktijk van
het DSH-onderwijs? Ronde 1+2

9 Straattaal in NGT
Spreker nog onbekend
Iedereen die met dove jongeren werkt kent het wel. Je denkt prima te kunnen gebaren, maar
wat zij onderling gebaren volg je niet. Straattaal wisselt zo snel en is in elke groep net weer
even anders. Toch willen we proberen om je mee te nemen in de gebaren van de jongeren van
dit moment. Neem ook zeker de gebaren mee die jij kent want samen komen we een heel eind.
Ronde 1+2
10 Wat als ouderdomskwalen een (te) grote rol gaan spelen bij de cliënt?
Dorien de Graaf, Praktijkondersteuner huisarts voor dove patiënten, De Gelderhorst
Dorien Munkaila, Verpleegkundige, De Gelderhorst
Baukje Gommer, Oefentherapeut Mensendieck, De Gelderhorst
Hoe kun je signaleren dat veranderingen bij de cliënt te maken kunnen hebben met ouderdom
gerelateerde ziektes? Hoe ga je hier mee om en hoe leg je het uit aan de dove cliënt? Door
middel van een casus gaan we op praktische wijze met elkaar hier mee aan de slag.
Ronde 1+2
11 Hoorhulpmiddelen, wat werkt?
Krista Willeboer, Klinisch fysicus – audioloog, Kentalis Audiologisch centrum
Andrea Hubbers, Linguist / logopedist, Communicatie Behandel Team, Kentalis
Wanneer mensen met een meervoudige beperking niet goed horen is het gebruik van
hoorhulp-middelen niet vanzelfsprekend. Soms krijgen cliënten een hulpmiddel dat ze niet
(graag) gebrui-ken. Andere cliënten hebben geen (passend) hulpmiddel, terwijl daar wel
mogelijkheden zouden zijn. Welke factoren kun je meewegen in de keuze wel of geen
hulpmiddel te gebruiken, en op welke manier dan? Ronde 1+2
12 Communiceren met BOB; een kennismaking
Rita Gerkema, Behandelcoördinator/ontwikkelaar, Kentalis
Merel Prins, Behandelcoördinator, Kentalis
Wat is de sleutel om interactie en communicatie bij een persoon op gang te brengen of uit te
breiden? En hoe kies je een (SMART-)doel wat aansluit bij de mogelijkheden én motivatie van
deze persoon? Met Communiceren met Beleving, Ontmoeting en Betekenis (BOB) werk je aan
interactie- en behandeldoelen op een wetenschappelijk-onderbouwde manier. Binnen Kentalis
werken we inmiddels op diverse locaties op deze manier. In deze workshop maak je kennis met
deze werkwijze, oefenen we met casuïstiek en is er alle ruimte voor vragen. Ronde 1+2
13 Interactie- en communicatieprofiel: een werkdocument
Rita Gerkema, Behandelcoördinator, Kentalis
Er zijn diverse communicatieprofielen in omloop. Toch is er bij Kentalis een nieuwe versie
ontwikkeld waarbinnen zoveel mogelijk aspecten van andere communicatieprofielen samen
komen. Het is een werkdocument geworden met behulp waarvan je de interactie- en communicatie in kaart kan brengen en ook de relatie met andere ontwikkelingsdomeinen terugkomt. In
deze workshop geven we een toelichting op de verschillende onderdelen van dit werkdocument
en gaan we oefenen met het invullen ervan. Ronde 3

14 Psychische problemen behandelen bij CMB/Db cliënten
Merel Prins, Behandelcoördinator en GZ psycholoog, Kentalis
Het behandelen van cliënten heeft zo de nodige uitdagingen. Hoe kan je psychische klachten
behandelen en verminderen wanneer er bij je cliënt met een auditieve beperking of doofblindheid ook sprake is van een verstandelijke beperking? Hoe doe je dit op een wijze die zo goed
mogelijk onderbouwd is? Binnen Kentalis is samen met Bureau PEERS een behandelprogramma ontwikkeld dat gebruik maakt van mediërende cognitief gedragstherapeutische
interventies, speciaal voor cliënten met CMB en DB. Ronde 1 + 3
15 HoorSpel: auditieve stimulering met CMB kinderen
Ingeborg Snel, logopedist, Kentalis
Kinderen/cliënten met complexe communicatieproblemen worden niet vaak (bewust) auditief
gestimuleerd. Visuele input is er volop, bijvoorbeeld met Ondersteunde Communicatie, maar
hoe kun je ook de betekenis van en plezier rondom dagelijkse geluiden meer stimuleren? Bewust aanbod van geluid is belangrijk om informatie te verwerken en zo tot conceptvorming te
komen: als het gehoor minder goed functioneert, maar ook bij verstoorde informatieverwerking,
autisme en/of een zeer vertraagde cognitieve ontwikkeling. In deze workshop wordt de hoorontwikkeling besproken en ervaren. Deelnemers worden meegenomen in de wereld van het ervaren van geluid en het stimuleren van de auditieve ontwikkeling. Dit gebeurt met HoorSpel en
inzet van liedjes. Ronde 1
16 ICB: Inzet van beeldanalyse voor versterking van de interactie
Ingeborg Snel, Logopedist, Kentalis
Cliënten met een meervoudige, communicatieve beperking hebben misschien veel te zeggen,
maar worden niet verstaan: hun manier van communiceren past niet vanzelf in een (voor ons)
logisch taalsysteem. In deze workshop gaan we kijken... en zien! Middels beelden wordt
gedrag geanalyseerd tot waarneembare handelingen (‘wat zie je?’) en verbonden aan de
communicatieve intenties van een cliënt (‘wat denk je dat de cliënt daarmee wil zeggen?’).
Communicatie van een cliënt wordt waarneembaar en kan hierdoor beter worden
geïnterpreteerd, met als doel groei van en plezier in de contactmomenten met de cliënt.
Ronde 2
17 Ankerervaringen op maat!
Babs van Kempen, Intern begeleider, Kentalis Mariëlla
Ilona Boer, Intern begeleider, Kentalis Mariëlla
Tanja Korrel, Intern begeleider, Kentalis Mariëlla
Op Kentalis Mariëlla wordt het ankergestuurd onderwijs schoolbreed aangeboden. Naast een
meer abstract aanbod bieden we ook een ervaringsgericht aanbod voor leerlingen met UP 1
niveau. Tijdens de workshop doe je kennis op over ankergestuurd onderwijs in het algemeen en
voor leerlingen met UP1 in het specifiek. In de workshop delen we ervaringen over het werken
met ankers bij leerlingen met UP1. Daarnaast gaan we met concrete oefeningen aan het werk
met doelgerichte activiteiten rondom een anker met leerlingen met UP1. Ronde 3

18 Zie Zo Zintuigen
Rylana van der Kruijs, Creatieve coach voor mensen met een beperking/ SI consulente, Crea
coaching
In de workshop Zie Zo Zintuigen ga je aan slag met verschillende methodieken die werken met
onze 7 zintuigen. Hierbij wordt aandacht besteed aan de Sensorische Informatieverwerking. In
de workshop staat vooral de praktische benadering centraal en krijg je suggesties over hoe je
de verschillende zintuigen kunt stimuleren. Ronde 1 + 3
19 Together in CHARGE
Marloes Hoekstein, Orthopedagoog, Kentalis
Chiara Somers, Leerkracht en Orthopedagoog, Kentalis
Leerlingen met het CHARGE syndroom hebben te maken met een forse multi-sensorische beperking die gevolgen heeft voor de communicatie, het leren en participeren. We willen met je
delen wat we hierover hebben geleerd tijdens de internationale uitwisseling tussen Kentalis en
de Stiftung St Franziskus (Heiligenbronn, Duitsland) in het project Together in CHARGE. Tijdens
deze workshop wordt je kennis over het CHARGE syndroom opgefrist en ga je samen met ons
kijken naar de specifieke onderwijsbehoeften van kinderen met CHARGE in het onderwijs. Aan
het einde van de workshop hopen wij dat je met hernieuwde kennis over CHARGE de deur uitgaat en met een nieuwe blik naar jouw leerling(en) met CHARGE kijkt. Ronde 3
20 BiM raakt je!
Patrick Meuldijk, bedenker en grondlegger van de BiM-werkwijze
Schrijf je in en maak op een belevingsgerichte manier kennis met de BiM-werkwijze. BiM staat
voor Beleven in Muziek en is speciaal ontwikkeld voor personen met meervoudige beperkingen!
Laat je meenemen in de wereld van BiM waar auditief en tactiel samen komen in een
bijzondere muziekbeleving. Tot BiM! Ronde 1 + 2
21 Wat kan er nog meer met Proloquo2go?
Willemien Bierman, Logopedist, OC-specialist, Willemien Beeldspraak
Jannie Versteeg, Logopedist, OC-specialist, OC en Coaching
In deze workshop laten we zien wat de vele mogelijkheden zijn van het programma Proloquo2go. Aan de hand van voorbeelden van verschillende gebruikers ga je ervaren dat je meer
kan doen met Proloquo2go dan je in eerste instantie wellicht denkt. We gaan in op vragen van
gebruikers en zijn benieuwd waar je tegen aan loopt. Hierbij kan je denken aan bijvoorbeeld
aanpassen voor slechtzienden, uitspraak aanpassen, links maken naar dagschema, etc. Deze
workshop is bedoeld voor mensen die al met Proloquo2go hebben gewerkt. Wanneer je de app
hebt neem dan je iPad mee. Ronde 1 + 2
22 Een leven lang leren!
Trees van Nunen, GZ-psycholoog senior onderzoeker, Kentalis
Ilse van Zadelhoff, onderzoeker, Kentalis
Zie jij het als een uitdaging om als behandelaar, begeleider of ouder het maximale uit je volwassen cliënt of kind met aangeboren Doofblindheid of communicatief meervoudige beperkingen te
halen door aan te sluiten op hun eigen leerstijl en ontwikkelbehoeften?

In het project 'Een leven lang leren'willen we de methodiek Child Guided Strategies (o.a.
Nelson, Van Dijk) toegankelijk maken voor de dagelijkse praktijk wat uiteindelijke zal resulteren
in een praktijkgids. In deze workshop lichten we graag het onderzoeksproject toe. Ronde 1
23 Vertel het! – Invloedrijke Communicatie
Marianne Rorije, promovenda, Rijksuniversiteit Groningen
Vertel Het! is een interventieprogramma om invloedrijke communicatie van personen met Doofblindheid te verbeteren. Dit programma wordt op dit moment onderzocht op effectiviteit.
Invloedrijke communicatie is een relatief nieuw concept dat verband houdt met zowel
autonomie als communicatie. Tijdens de workshop zal er video-analyse worden gedaan.
Ronde 1 + 3
24 Denken in dialoog
Kim Tosolini, Promovenda, Rijksuniversiteit Groningen
Saskia Damen, Senior onderzoeker, Kentalis
Bij personen met aangeboren Doofblindheid is meestal sprake van een cognitieve achterstand.
Een belangrijke reden hiervoor is dat zij minder toegang hebben tot de wereld en voor het opbouwen van concepten vooral aangewezen zijn op de tast. Ook is informatieoverdracht via sociaal leren en communicatie lastiger. In deze workshop introduceren we een nieuwe interventie
die ouders, leerkrachten en begeleiders ondersteunt bij het stimuleren van het denkvermogen
van kinderen en jongeren met aangeboren Doofblindheid tijdens dagelijkse interacties. Ronde 3
25 Zie jij wat ik zie? Signaleren van visusproblemen
Marga Leefkens, Orthoptist, Kentalis
Tijdens deze workshop zullen we stilstaan bij het voorkomen van visusproblemen bij leerlingen
en cliënten die doof /slechthorend zijn en/of een verstandelijke beperking hebben. Hoe kan de
omgeving merken dat je minder goed ziet? Welke invloed heeft dit op je dagelijks functioneren?
Welke uitkomsten van visueel onderzoek moet ik, als professional weten en hoe vaak moet dit
onderzoek plaatsvinden? Wat als er sprake is van een syndroom zoals CHARGE of Usher. Tijdens de workshop kun je ervaren hoe het is om doofblind te zijn. Als je vragen hebt over uitslagen van visusonderzoeken van je eigen leerling/cliënt kunnen we deze bespreken. Ronde 3
26 'Tot Ziens!' Omgaan met rouw en verlies
José van der Linden, Leerkracht en expertise ondersteuner doofblind, Kentalis
In het leven van alle dag maakt iedereen een rouwproces van dichtbij mee. Hoe zou jij er mee
omgaan als je een leerling, een ouder of een collega verliest? We delen graag ieders ervaring
om samen meer handvatten te hebben hoe je hier mee om kunt gaan. In de workshop zal het
gaan over het begeleiden van een cliënt/leerling bij een palliatief traject en bij het overlijden van
cliënt/leerling, een ouder of een medewerker. Je eigen rouwproces is onlosmakelijk daarmee
verbonden. Samen kunnen we delen naar wat je nodig hebt in zo’n proces. Ronde 2 + 3

27 Intimiteit en seksualiteit
Bea Bouwmeester, Senior docente NGT/NmG, communicatiedeskundige, Kentalis
Saskia Voortman, Senior docent, communicatiedeskundige, Kentalis
Seksualiteit is een belangrijk onderdeel van het leven van alle mensen. Voor professionals in
zorg en onderwijs maakt het ook onderdeel uit van hun werk. Om dit goed te kunnen doen heb je
binnen Kentalis kennis van de juiste gebaren nodig. Kom naar de workshop gebaren over intimiteit, relaties en seksualiteit en leer alles over het visueel communiceren t.a.v. dit onderwerp met
mensen met CMB. Heb je speci ieke vragen? Mail ze ons uiterlijk één week voor de kennisdag.
Ronde 2 +3
28 Doofblindheid
Erika Beerens, deskundige communicatie, Kentalis
Mijn cliënt ziet en hoort slecht wat betekent dit voor hem/haar en wat vraagt dit van mij
als begeleider. Tijdens een onderdompeling maak je kennis met doofblindheid en
het begeleiden van een persoon met doofblindheid. Ronde 2 + 3
29 Coping met Usher
Ilse van Zadelhoff, onderzoeker CMB DB, Kentalis
Ingrid Beijaard, deskundige communicatie, Kentalis
In het project 'Coping met Usher' willen we inzicht krijgen in de behoeften aan informatie en
ondersteuning bij het leren omgaan met Ushersyndroom van kinderen met Ushersyndroom en
hun ouders. Dit syndroom is een progressieve aandoening die doofblindheid veroorzaakt. Het
krijgen van de diagnose Ushersyndroom is erg ingrijpend en verandert het toekomstperspectief
van het kind en de ouder(s). Hoe kunnen wij als professionals hen helpen hiermee om te gaan?
Tijdens deze workshop wordt het project toegelicht en ervaren we samen, aan de hand van
casuïstiek, welke thematiek en welke vraagstukken een rol spelen in de ondersteuning van
kinderen met Ushersyndroom en hun ouders. Ronde 3
30 Moeilijk verstaanbaar gedrag
Joop Hoornweg, docent, Kentalis
Steven Voornveld, docent, Kentalis
De cursus geeft je concrete handreikingen en technieken om binnen de verplichte wettelijke
kaders op een professionele en humane wijze om te kunnen gaan met moeilijk verstaanbaar
gedrag bij cliënten en/of hun sociale netwerk. Hierbij komt ook de samenwerking met je
collega's aan bod.Tijdens de cursus leer je verschillende vormen van agressie te herkennen en
hieraan gekoppeld de juiste persoonlijke veiligheids- en teamtechnieken in te zetten. De
communicatieve mogelijkheden van de cliënt in relatie tot zijn eigen veiligheid en die van de
omgeving zijn hierbij leidend. Ronde 2 + 3
31 Doof en psychiatrie
Tiejo van Gent, kinder- en jeugdpsychiater
De presentatie is een introductie in psychopathologie bij dove en slechthorende kinderen en
adolescenten. Het biedt inzicht in wat psychopathologie in deze doelgroep kan compliceren.
Waar let je op als een doof kind en zijn/haar ouders 'bij de dokter' (of een andere hulpverlener)
komt voor hulp. Met het uiteindelijke doel psychische problemen eerder te herkennen en eerder
de best passende hulp te bieden: zelf of in samenwerking met anderen. Ronde 1 + 3

32 Moreel beraad: breng je dilemma in en krijg input van collega’s
Aleid Callenbach, Intern auditor, Philadelphia
Wat is een moreel beraad en waar kun je dit voor inzetten? Heb jij dat ook wel eens? Een
lastige casus waarin je geen mogelijkheden meer ziet, waar het schuurt in de zorgrelatie met
de cliënt, waar een dilemma aanwezig is? Een moreel beraad zou je (weer) op weg kunnen
helpen. Tijdens de workshop maak je in verkorte vorm kennis met de mogelijkheden en de
meerwaarde van een moreel beraad. Ronde 2, duur: twee uur
33 Belevingsworkshop
Tanja Baack, Ontwikkel- en implementatiemanager, Philadelphia
Talitha Bos. Eventmanager, Philadelphia
Hoe kun je innovatieve middelen toepassen in de dagelijkse zorg voor cliënten? Wat is er
mogelijk en hoe werkt het? Ervaar dat in deze workshop door het uitproberen van
verschillende hulpmiddelen zoals de tovertafel, het fietslabyrinth en de slaaprobot. Hoe is het
om ouder te worden en lichamelijke en zintuiglijke beperkingen te hebben? Ervaar dit door
middel van speciale verzwaringspakken. Heb je al eens kennisgemaakt met snoezelen? Er is
een mobiele unit aanwezig. Ronde 1 + 3

MASTERCLASSES
Let op: de masterclasses worden niet in alle rondes aangeboden.

34 Altijd een uitweg! De kracht van communicatie ondersteuning
Marleen Jansen, Hoogleraar, Kentalis-Programmalijn CMB/Db en Universiteit Groningen Hans
van Balkom, Projectleider programmalijn CMB/DB, Kentalis-Programmalijn CMB/Db en
Radboud Universiteit Nijmegen
Hoe vind je de best passende ingang, oplossing en ondersteuning voor communicatie bij
mensen met communicatie meervoudige beperkingen (CMB) en doofblindheid (DB)? Deze
masterclass biedt handvaten voor het zoeken, beredeneren en verklaren van een op maat
opgestelde en uit te voeren interventie- en ondersteuningsaanpak. De complexiteit en
onderlinge beïnvloeding van verschillende stoornissen en omgevingsfactoren bij mensen met
CMB en DB is wispelturig, onvoorspelbaar en tegelijkertijd uitdagend. Deze masterclass biedt
een uitweg via een aantal gevalsbeschrijvingen waarvoor deelnemers zelf oplossingstrajecten
moeten uitstippelen en uit-leggen waarom dat de beste aanpak en ondersteuning is.
Ronde 2, duur: twee uur
35 Syndromen en Communicatie
Will Pullens, schoolpsycholoog/behandelcoördinator, Kentalis
Binnen de doelgroep CMB wordt steeds vaker ontdekt dat er sprake is van onderliggende
genetische problematiek. In deze masterclass wordt een stukje achtergrond gegeven over het
ontstaan van genetische diversiteit, een overzicht van de syndroomgroepen en de gevolgen
ervan voor de ontwikkeling van het centraal zenuwstel. Van syndromen en afwijkingen in de
zenuwbanen en de hersenen is de ingrijpende invloed op het totale functioneren bekend.
Maar meestal is alleen medische informatie beschikbaar, nauwelijks wat de gevolgen zijn voor
de ontwikkeling van de communicatie en het sociaal adaptief functioneren. In de workshop
wordt, mede aan de hand van praktijkvoorbeelden, ingegaan op zowel de typologie van
relevante syndromen en de consequenties voor communicatie en ontwikkeling. Er kan in deze
masterclass casuïstiek worden ingebracht. Ronde 2, duur: twee uur

