


Welkom
Carmen van Bussel



Programma van vandaag
Tijd Onderdeel Locatie

9.30 - 11.00 Plenair programma Theaterzaal Azure

11.00 - 11.30 Koffiepauze Foyer

11.30 - 12.15 Workshopronde 1 Subzalen

12.15 - 13.15 Lunchpauze Foyer

13.15 - 14.00 Workshopronde 2 Subzalen

14.15 - 15.00 Workshopronde 3 Subzalen

15.15 - 16.00 Workshopronde 4 Subzalen

16.00 - 17.00 Borrel Foyer



Mededelingen

• Zet a.u.b. je telefoon op stil

• Fotograaf en Filmteam om de sfeer van de dag vast te 
leggen. 

➢ Wil je echt niet in beeld? Meld het nu en straks bij de 
registratietafel…

• Twitteren? Gebruik #platformevbplus



Mededeling Workshops

• Op de badge staan jouw workshops én de subzaal waar 

deze workshop gegeven wordt

• Bordjes wijzen je de weg naar de subzalen



Handboek EVB+?
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Handboek EVB+?
J. Zaat, huisarts

De ‘ziekte’ depressie 
bestaat misschien 
wel niet

De Volkskrant, 20 januari 2019



Handboek EVB+?: Casus

• EVB, ASS

• In zichzelf gekeerd sinds moeder is overleden

• Ligt de hele dag op bed

• Weerstand en agressie bij toenadering

• ZVG bij ‘verplichte’ deelname aan activiteiten



Handboek EVB+?

Psychiater: “U heeft schizofrenie”

Patiënt: “Wat is dat?”

Psychiater: “Schizofrenie is een soort hypothese van een 

ziekte waarvan de criteria voortdurend veranderen. Als de 

criteria volgend jaar worden gereviseerd heeft u het 

misschien niet meer”

Jim van Os, 2014



EVB+?
• Een nieuwe classificatie?

• Welke criteria?

• Wie niet?

• Welke behandeling dan?

• WAAROM?



EVB+: Waarom?

• Herkenning?

• Erkenning?

• Begrip?

• Financiën?



EVB+ in de Context

• Kenmerken: uniek en specifiek?

• Handvaten: methodieken en technieken?

• Richtinggevend?

• Dus…



EVB+ in de Context

Dat

zijn

WIJ!!



EVB+ in de Context

• De kunst van het observeren en interpreteren

• Ambacht

– Balans tussen ondersteunen en (ver)zorgen

– Puzzelen met gevoel en verstand

– Machteloosheid en Handelingsverlegenheid hanteren

• Oplossingen ‘Op Maat’

• Hart en Ziel

• MENSENWERK



EVB+ in de Context

• MENSENWERK

• Relatie centraal

• Jezelf als instrument

• Zelfreflectie



Platform EVB+: Mensenwerk!

2015: 

• Symposium SGEVG van Pluryn, De Winckelsteegh

• Met 9 andere organisaties: start Platform EVB+

2017

• Lancering en Formalisering Platform EVB+

2018

• Professionalisering



Platform EVB+: Doelen

• Het in contact brengen van professionals met collega’s 

in het hele land die met de doelgroep EVB+ werken en 

waar nodig/mogelijk ook verwanten van de doelgroep 

EVB+

• Het verbinden van kennis en ervaringen en het verder 

verspreiden hiervan



Platform EVB+: Missie en visie

• Het kennisplatform EVB+ is een platform waarbij 
zorgorganisaties in heel Nederland, die zorg bieden aan 
cliënten met EVB+, kunnen aansluiten om de zorg aan deze 
cliënten te verbeteren. De missie van dit platform is om de 
kwaliteit van bestaan van de doelgroep EVB+ te verbeteren

• Het Platform EVB+ wil vooral fungeren als een doorgeefluik 
van kennis en deskundigheid die bij vele organisaties en 
professionals al aanwezig is. En waar mogelijk ook een 
bijdrage leveren aan het ontwikkelen van nieuwe kennis en 
deskundigheid



https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5g6TCx5LgAhXhwAIHHcCEAa8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.destentor.nl/veluwe/nieuw-logo-voor-s-heeren-loo~a96758e0/&psig=AOvVaw1a-fKibl1pGDGce3mX2M6O&ust=1548836439026919
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixhbD5x5LgAhVDM-wKHZHwAG8QjRx6BAgBEAU&url=https://hartekampgroep.nl/&psig=AOvVaw1jGRfOCxX0N37rtI2sTElG&ust=1548836552993710
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Platform EVB+: Speerpunten

• Aan de slag: 3 thema’s in 3 themagroepen (multidisciplinair)

– Medewerkers aantrekken, boeien, binden en behouden

– Methodiek & In contact

– Visie & EVB+ op de kaart!

• Website

• Symposium “EVB+ in de context”  -1 februari 2019-

• Contact leggen/Samenwerken met andere platforms en 

verenigingen: o.a. CCE, Platform EMG, Kennisplein 

Gehandicaptensector, LFB,VGN, NVAVG, NVO/NIP



Platform EVB+: Speerpunten

• Subsidie binnen programma “Gewoon Bijzonder” 

(ZonMw)

• Onderzoek “EVB+ in beeld!”

– Praktijkgericht onderzoek naar succesfactoren in de begeleiding 

van EVB+ cliënten 

– Scholingsvoorstel voor professionals

• I.s.m. HAN, ROC Nijmegen, Radboud Universiteit 

Nijmegen



EVB+ in Beeld!
Roy Otten

Renske Koordeman

Maaike Hermsen

Rianne Simons



Vervolg van de dag
Tijd Onderdeel Locatie

11.00 - 11.30 Koffiepauze Foyer

11.30 - 12.15 Workshopronde 1 Subzalen

12.15 - 13.15 Lunchpauze Foyer

13.15 - 14.00 Workshopronde 2 Subzalen

14.15 - 15.00 Workshopronde 3 Subzalen

15.15 - 16.00 Workshopronde 4 Subzalen

16.00 - 17.00 Borrel Foyer


