Programma bijeenkomst verwanten
Dank voor uw belangstelling voor de bijeenkomst over oorzaken van probleemgedrag bij
mensen met een zorgprofiel VG 6 of VG 7.
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Zorginstituut Nederland in samenwerking met
KansPlus.
Probleemgedrag wordt ook wel ‘moeilijk begrepen’ of ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’ genoemd.
Voorbeelden hiervan zijn: agressie of gewelddadig gedrag, zelfverwonding, terugtrekken,
heftig emotioneel gedrag of dwangmatig gedrag.
Er kunnen verschillende aanleidingen of oorzaken zijn van dat gedrag. Oorzaken kunnen o.a.
liggen in sociale vaardigheden, gebeurtenissen in de omgeving, medicijngebruik,
psychiatrische problematiek, handelen van begeleiders, erkenning en
bezigheden/dagbesteding.
We denken dat signalering en diagnostiek voor mensen met een verstandelijke beperking en
probleemgedrag beter kan. Daarvoor hebben we uw ervaringskennis nodig.
De kernvraag bij de bijeenkomst is: wat waren uw ervaringen bij het zoeken naar oorzaken
van het probleemgedrag van uw naaste?
• Wat was voor u een belangrijk moment in die zoektocht?
• Wat gebeurde er? Waren er anderen bij betrokken?
• Wat heeft u gedaan? Wat deden anderen in die situatie?
• Wat ging er goed? Wat ging er niet goed?
• Wat zou beter/ anders kunnen? Wat hebt u gemist? Wat zijn uw tips?

Programma
Datum:
3 maart 2020
Plaats:
Hotel van der Valk Lent, Hertog Eduardplein 4
6663 AN Nijmegen-Lent. Gratis parkeren en naast station Lent
Tijd:
18.30 – 21.00 uur
•
•

18:00 – 18:30:
18:30 – 18:45:

•

18:45 – 19:45:

•
•
•

19:45 – 20:00:
20:00 – 20:50:
20.50 – 21.00:

Inloop + broodje
Wij beginnen de bijeenkomst met een verhaal van het Zorginstituut
over het doel van het project en over de plek die uw ervaringen
daarin hebben;
We gaan in kleinere groepen uiteen zodat u alle ruimte heeft om uw
ervaringen, oplossingen en tips te delen
Pauze
Uiteen in kleine groepen
Gezamenlijke afsluiting

Mocht u zich nog niet opgegeven hebben dan kunt u zich alsnog aanmelden bij:
zzghz@zinl.nl

Achtergrondinformatie
Het Zorginstituut houdt in de gaten of iedereen in Nederland zorg krijgt die goed is. Niet te
veel en niet te weinig en goed afgestemd op wat een cliënt nodig heeft. Dit noemen wij
“Zinnige Zorg”.
In ons project onderzoeken wij hoe de zorgverlening loopt bij mensen met een verstandelijke
beperking als er sprake is van probleemgedrag, zoals agressie of zelfverwonding. Als iemand
bijvoorbeeld agressief raakt, betekent dit dat er iets aan de hand is, maar wat? Omdat gedrag
vaak een signaal kan zijn van een onderliggend probleem dat moeilijk te duiden is, wordt dit
ook wel ‘moeilijk begrepen’ of ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’ genoemd.
In ons onderzoek willen we onder andere kijken naar de ervaringen van naasten. Bent u nauw
betrokken bij iemand met een verstandelijke beperking die probleemgedrag heeft laten zien?
Hoe is toen gezocht naar oorzaken van dit gedrag? Hoe werd u hierin betrokken? Wat heeft u
geholpen in deze situatie? Wat had u liever anders gezien? Is uw bijdrage hierin meegenomen
en hoe is dat gedaan?
Meer informatie:
https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/gehandicaptenzorg/zinnige-zorg-voormensen-met-een-verstandelijke-beperking-en-probleemgedrag-verdiepingsfase

Met vriendelijke groet,

Rashmi Jadoenandansing,
Zorginstituut Nederland
06 52396721

José Laheij
KansPlus
06 48281501

