
 

UITNODIGING SYMPOSIUM 

“Stilstaan bij je handelen is vooruitgang. Omgaan met escalerend gedrag bij 

de Ziekte van Huntington” 
 

Donderdag 5 oktober 2017 

 

Cliënten met de ziekte van Huntington kunnen ongewenst gedrag  

ontwikkelen. Hoe kun je dit gedrag kanaliseren? Hoe ga je daar als  

hulpverlener mee om? Wat als dit gedrag ontaardt in geweld? 

En hoe kun je een cliënt het beste bejegenen? 

 

Sprekers 
 
 

Saskia de Meulenaere is psychologe bij Home Marjorie, een  
nursingtehuis in Heist-op-den-Berg (België) voor mensen met de  
ziekte van Huntington.  Zij zal inspelen op hoe om te gaan met  
veranderend- en toenemend complex gedrag.  
 
Melanie Huijbregts is HBO verpleegkundige bij de Kloosterhoeve  
en zal aansluiten op de presentatie van Saskia de Meulenaere,  
door het de-escalerend werken als thema te benadrukken.  
Hoe herken ik als medewerker veranderendd gedrag en hoe zet ik  
mijzelf in mijn eigen kracht in het omgaan met complex gedrag?  
 
*Casuïstiekbespreking 
 
In de middag bieden wij u een drietal casuïstiekbesprekingen aan.  
In twee daarvan wordt een casus gepresenteerd. Hierbij wordt  
ruimte geboden aan alle deelnemers om eigen ervaringen en  
problemen in de groep te brengen en te bespreken.  Begeleiding  
door Saskia de Meulenaere en Melanie Huijbregts 
 
In de derde bespreking gaat het over communiceren met en het 
bejegenen van de cliënt met de ziekte van Huntington.  
Er komen een aantal gesprekstechnieken aan bod die het omgaan  
met de cliënt vergemakkelijkt. Deze bespreking benadert met name  
de ambulante- en mantelzorg. Begeleiding door Rita Timmers en  
Ineke Rohaan, docenten klinische lessen Vereniging van  
Huntington 
 
U kunt twee besprekingen volgen. Indien een bespreking  vol is,  
plaatsen wij u in de parallelle bijeenkomst. 
 
 
  
 
 
 

 

 

            VERENIGING VAN HUNTINGTON 

  

Programma Symposium 

 

 

09.30 – 10.00 uur: Ontvangst 
10.00 – 10.15 uur: Welkom door de dagvoorzitter 
10.15 – 11.15 uur: Lezing:  omgaan met escalerend  
       gedrag door humaniteit en respect                                  
       Door Saskia de Meulenaere 
11.15 – 11.30 uur: Pauze 
11.30 – 12.30 uur: Lezing: De-escalerend werken 
       Door Melanie Huijbregts 
12.30 – 13.30 uur: Lunch 
13.30 – 14.30 uur: Casuïstiekbespreking ronde 1* 
14.30 – 15.30 uur: Casuïstiekbespreking ronde  2* 
15.30 – 16.00 uur: Afsluiting 
16.00 – 16.30 uur: Napraten onder het genot van een 
                                  drankje en hapje 
 
OPROEP Casuïstiekbespreking 
 
Om de casuïstiekbespreking zo goed mogelijk te laten aansluiten 
op uw dagelijkse praktijk, stellen wij u in de gelegenheid uw 
eigen ervaringen aan te dragen ter bespreking. Heeft u een 
voorbeeld van complex en of escalerend gedrag en lijkt deze 
geschikt voor (geanonimiseerde) behandeling tijdens ons 
symposium? Stuur een beschrijving (vóór 10 september) naar 

het Landelijk Bureau (info@huntington.nl). De begeleiding 
van de besprekingen zullen dan een keus maken welke 
casus wordt behandeld. 
 
 

 

 

Doelgroep 
Iedereen die beroepshalve betrokken is bij de behandeling en 
begeleiding van cliënten met de ziekte van Huntington. 
 
Deelname  
De kosten voor deze dag bedragen € 75,- per persoon, inclusief  
koffie/thee, lunch en borrel. Aanmelden kan tot 22 september 
a.s. door middel van het invullen en retourneren van het 
aanmeldingsformulier. Na aanmelding ontvangt u een 
bevestiging en een factuur. Het aantal plaatsen is beperkt dus 
wacht niet te lang met aanmelden! Toewijzing vindt plaats op 
volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen. Alle aanwezige 
deelnemers ontvangen achteraf per e-mail een bewijs van 
deelname.   
 
Locatie 
Aristo Utrecht, Brennerbaan 150, 3524 BN Utrecht 
Tel.: 030-2899400   www.aristo.nl 
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