Nieuwsbrief kennisnetwerk LVB - juni 2015
Het kennisnetwerk LVB is dit jaar gestart met een enquête onder beeldend therapeuten
die werken met mensen met een licht verstandelijke beperking. Van de 70 verzonden
enquêtes zijn er 22 retour gekomen, waarvoor dank!
Uit de enquête blijkt dat de doelgroep LVB zeer divers is, wat betreft leeftijd,
problematieken die middels beeldende therapie worden behandeld en settings waarin de
beeldend therapeuten werkzaam zijn. Hieronder een greep uit de vragen:

Problematieken die veel behandeld worden en waarvoor jullie behoefte hebben aan een
productbeschrijving zijn trauma, hechting en emotieregulatie.
Het kennisnetwerk vormt drie groepen om voor elk van
deze problematieken tot een consensus based
productomschrijving te komen. Het CPMO biedt ter
ondersteuning een training van 4 avonden. Elke groep
zal onderzoeken wat er al beschreven is over het
betreffende thema en contact leggen met andere
schrijvers, zodat we kennis kunnen bundelen en elkaar
aanvullen.
Contactpersonen zijn:
LVB en TRAUMA: Marloes Wentink (m.wentink@ln5.nl)
LVB en HECHTING: Ingeborg Grootendorst
(i.grootendorst@debascule.com)
LVB en EMOTIEREGULATIE: Kim Tukker
(k.tukker@dichterbij.nl )

Schrijf jij al over een van deze problematieken of wil je je steentje bijdragen aan de
professionalisering van ons vak? Wij nemen graag contact met je op!

Uit de enquête sprak ook jullie behoefte aan een
mediatheek, waarin bestaande kennis gebundeld wordt
en inzichtelijk voor iedereen. Op de site van de NVBT
zal hier ruimte voor gemaakt worden. Marion
Huijbregts (mpahuijbregts@hotmail.com) is hier
binnen het kennisnetwerk de contactpersoon voor.

En tot slot een aankondiging: Het RAAK project (Be)Leef in de wijk is gestart in 2015 en
onderzoekt hoe we vaktherapeutische behandelroutes kunnen ontwikkelen in en om de
leefomgeving van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Dit onderzoek
wordt gedaan door een consortium van drie hogescholen, het Trimbos instituut en
zorgorganisaties.

Het kennisnetwerk LVB
onderzoekt hoe we aan kunnen
sluiten bij dit project en is
aanwezig op de studiedag op 26
juni. We houden jullie op de
hoogte!

Heb jij informatie over congressen, onderzoeken, nieuwe boeken of andere zaken over
behandeling van mensen met een licht verstandelijke beperking? Wij horen het graag! Mail
Jeanet Waarlo: j.waarlo@sherpa.org

Groeten, het kennisnetwerk LVB

