Introductie tekst:
De problemen van patiënten passen zelden in één vakje. Dat is zeker het geval bij patiënten met triple
problematiek, bij wie er sprake is van een licht verstandelijke beperking (LVB), verslavingsproblematiek
én een psychische stoornis. Veel hulpverleners krijgen te maken met triple problematiek, maar weten
vaak niet wat er allemaal speelt en zien door de bomen het bos niet meer. Want: waar begin je? In deze
masterclass een introductie het signaleren, behandelen en begeleiden van patiënten met triple
problematiek.

Sprekers informatie:
Dr. Neomi van Duijvenbode is als psycholoog werkzaam bij Tactus
Verslavingszorg, waar zij naar verwachting in september 2020 de opleiding tot
GZ-psycholoog afrondt. Ook is zij als senior onderzoeker verbonden aan het
Centrum Verslaving & LVB en als gastdocent aan het Behavioural Science
Institute van de Radboud Universiteit in Nijmegen.
In 2016 is zij aan de Radboud Universiteit gepromoveerd op haar onderzoek
naar de neuropsychologie van verslaving bij mensen met een licht
verstandelijke beperking. Sindsdien heeft zij zich gespecialiseerd in onderzoek
naar en behandeling van patiënten met complexe problematiek, zoals
patiënten met triple problematiek.
In 2019 won zij de ‘Service to the Field Award’ van de American Association on Intellectual and
Developmental Disabilities (AAIDD). Deze award wordt uitgereikt aan mensen die een betekenisvolle
bijdrage hebben geleverd aan verbetering van de zorg voor mensen met een licht verstandelijke
beperking.

Doelgroep:
Hulpverleners in de ggz, verslavingszorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, forensische zorg en
maatschappelijke opvang. Omdat ook huisartsen, praktijkondersteuners, sociale wijkteams en andere
professionals in toenemende mate te maken krijgen met patiënten met triple problematiek, is deze
masterclass ook voor hen bedoeld.

Inbegrepen bij deelname:
Praktijkboek
t.w.v. €29,-
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Programma:
13.00 uur

Inloop met koffie en thee

13.30 uur

Deel 1: Triple problematiek in beeld
In deel 1 van deze masterclass wordt aan de hand van wetenschappelijke inzichten en
praktijkervaring omschreven waar het om gaat bij triple problematiek. Er volgt een
antwoord op de vragen: wat is triple problematiek nu eigenlijk? Hoe vaak komt triple
problematiek voor? Hoe hangen de problemen met elkaar samen? En waar moet je
beginnen in de begeleiding en behandeling

14.30 uur

Discussie en vragen uit het publiek

14.45 uur

Pauze

15.15 uur

Deel 2: Triple problematiek in de praktijk
In deel 2 van deze masterclass worden handvatten voor de praktijk gegeven. Patiënten
met triple problematiek vormen namelijk vaak een uitdaging voor hulpverleners.
Onderwerpen als communicatie en bejegening, begeleiding en behandeling, verwijzen
en samenwerken passeren daarom allemaal de revue.

16.15 uur

Discussie en vragen uit het publiek

16.30 uur

Afsluitende borrel

Locatie:
Dit symposium wordt gehouden bij Bildung.city te Amsterdam-Duivendrecht (Spaklerweg 79, 1114 AE).
Het symposium vindt plaats op de tweede verdieping. Op de locatie is geen lift aanwezig, indien u vragen
heeft over de toegankelijkheid kunt u contact opnemen met Logacom congresorganisatie.
We zijn goed bereikbaar ten opzichte van snelweg (A10, afrit S111), metro (Richting Gein, halte Van Der
Madeweg, 3 min. lopen) en trein (station Duivendrecht, 8 min lopen).
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Voorwaarden
ORGANISATIE
De Masterclass Triple problematiek is een coproductie van Uitgeverij SWP en Logacom. De
logistieke organisatie is in handen van Logacom.
DATUM EN PLAATS
Het middagsymposium vindt plaats op 19 juni 2020 in de Bildung.city te Amsterdam-Duivendrecht
(Spaklerweg 79, 1114 AE), 020 - 320 33 64.
INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN
Deelname aan dit congres bedraagt €169,- excl. btw, dit is inclusief het Praktijkboek triple
problematiek van Neomi van Duijvenbode, consumpties, en materiaal: schrijfbloc, balpen en
handouts van de verschillende presentaties (mits beschikbaar gesteld door spreker). U kunt zich
inschrijven via het online aanmeldingsformulier. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u
een factuur voor de betaling van deelnamekosten.
KORTINGSREGELINGEN
Meerpersoonskorting: bij meerdere deelnemers uit één organisatie/instelling krijgt de tweede
deelnemer 5% korting en vanaf de derde deelnemer ontvangt u 10% korting.
Voorwaarde voor de meerpersoonskorting is dat het factuuradres voor deelnemers gelijk is.
Studentenkorting: studenten hebben recht op € 29,00 korting.
Voorwaarde voor studenten korting is dat er bij de aanmelding een goed leesbare kopie van de
collegekaart wordt gevoegd.
Kortingen kunnen (behalve de meerpersoonskorting) niet met elkaar worden
gecombineerd. Wanneer u gebruik wilt maken van een korting, dan dient u dit zelf aan te vinken
bij uw aanmelding. Met terugwerkende kracht worden er geen kortingen verwerkt. Alle kortingen
zijn exclusief BTW.
ALGEMENE VOORWAARDEN
Bij aanmelding zijn de algemene voorwaarden van Logacom van kracht. Hiervoor verwijzen wij
naar www.logacom.nl.
ANNULERINGSREGELING
Voor annulering gelden de volgende termijnen:
1. Bij annulering vóór 5 juni 2020 bent u 25% van de deelnamekosten verschuldigd.
2. Bij annulering tussen 5 juni 2020 en 12 juni 2020 bent u 50% van de deelnamekosten
verschuldigd.
3. Bij annulering na 12 juni 2020 bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd.
Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits dit
van tevoren schriftelijk aan de organisatie is gemeld.
CONTACTGEGEVENS
Organisatie Doris Spanjaard office@logacom.nl
Nadere informatie
Logacom BV, Postbus 12010, 1100 AA AMSTERDAM. Telefoon 020-3203364.
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