Middagprogramma gespreksgroepen
Eerste ronde van 13.30 - 14.30 uur
Tweede ronde van 14.45 - 15.45 uur
PGB, WMO, WLZ Indicatie, Richard Slinger
Toelichting: Welke indicaties zijn er, waar moeten we rekening mee houden? In het woud van indicaties
wordt het lastig om keuzes te maken, toch is dit een belangrijke stap, moet het een VG worden of toch
ambulant en alle varianten daar tussen.
Epilepsie en gedrag, Leonore Kuijpers
Toelichting: TSC gaat vaak gepaard met het hebben van epilepsie. Dit kan zich uiten op diverse manieren en
in verschillende mate van ernst. Wat dit op medisch gebied inhoudt voor jou of je kind is in het algemeen
wel bekend. De impact op het leven en de gevolgen hiervan voor gedrag kunnen echter minstens even
groot zijn. In deze workshop gaan we op die aspecten in.
Hoe verloopt de sociaal- emotionele ontwikkeling bij kinderen en hoe ontdek je hierin problemen?,
Marije Offringa
Toelichting: De sociaal- emotionele ontwikkeling is een groot complex gebied binnen de algehele
ontwikkeling van een kind en nauw verbonden met de overige ontwikkelgebieden zoals motorische-,
lichamelijke-, cognitieve en spraaktaalontwikkeling. Een achterblijvende sociaal- emotionele ontwikkeling
kan de oorzaak zijn van gedragsproblemen; inzicht hebben in het ontwikkelingsniveau van een kind is van
essentieel belang om aan te kunnen sluiten bij het belevingsniveau.
Laccs programma, Esther Rommelse GZ Psycholoog
Toelichting± Een goed leven, dat willen we allemaal! Wat is daarin belangrijk voor mensen met ernstige
verstandelijke of meervoudige beperkingen (EVMB)? Om voor hen het Goede Leven na te streven staan
vanuit het LACCS vijf gebieden centraal: Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en
Stimulerende tijdsbesteding. Het LACCS programma bevat verschillende handvatten om hierover in gesprek
en mee aan de slag te gaan voor familie en professionals in de zorg en het onderwijs.
Help ik heb een vraag! Wat nu?, Dave en Monique Tuijp en Marlies van Zuilen
Toelichting: Heeft u een vraag of meerdere vragen over TSC op medisch gebied, op sociaal-emotioneel
gebied, over gedrag, over de ontwikkeling, over praktische zaken, kom dan naar deze workshop en wij
proberen uw vraag zo goed mogelijk te beantwoorden. Mochten wij de vraag niet direct kunnen
beantwoorden, dan kijken wij of de vraag zich leent om door te spelen aan één van deskundigen op het
gebied van TSC en ontvangt u mogelijk later een reactie van ons. Heeft u al een vraag, noteer deze dan op
de aangegeven plek in het aanmeldformulier. Bedenkt u later nog meer vragen, schrijf deze op en neem ze
mee. Ook ter plekke kunt u natuurlijk vragen stellen.
Ontmoetingsplek voor ouders/verzorgers van het jonge kind met TSC
Ontmoetingsplek voor ouders/verzorgers van een puber met TSC

