
 

 

 

  

Nieuwsbrief oktober 2013 WAARRR 
Werkgroep Activiteitentherapie/Activiteitenbegeleiding 
Revalidatie, Reïntegratie en Resocialisatie 
 

Cursus: oplossingsgerichte 
gespreksvoering 

Website voor mensen met een 
dwarslaesie 

Twijfel niet…., meld je  aan! 
 
In de vorige Nieuwsbrief stond een stukje over 
scholing gemeld. De kosten van de scholing 
“Oplossingsgerichte gespreksvoering” 
zijn inmiddels naar beneden bijgesteld. 
Inhoud van de cursus:  
De deelnemers nemen kennis van de achtergron-
den van oplossingsgerichte gespreksvoering, 
maken zich de methode eigen en oefenen met de 
uitvoering van oplossingsgerichte methodieken bij 
patiënten met uiteenlopende hulpvragen. Aan de 
orde komen: 
* basistechnieken en protocol  van oplossings- 
   Gerichte gespreksvoering 
* meten en vergroten van samenwerkingsrelatie. 
* formuleren van (zinvolle) doelen: projecties in de  
   toekomst en wondervraag. 
* oplossingsgericht werken met systemen rondom  
   de revalidant. 
 
Omvang cursus: 2 lesdagen van 6,5 uur 
Kosten: 500,- (minimaal 9 deelnemers) 
Plaats: Utrecht, nabij Station (Rinogroep) 
Wanneer: maart/april 2014 (dagen nog niet bekend) 
Meer info: J.knollenburg@heliomare.nl 
Interesse: Tip, vraag het aan voor volgend jaar in 
het scholingsplan binnen je instelling. 

Volgende vergadering W AARRR  
29 november 2013 (ochtend met commissies) 

 

Weer op Weg 

Dwarslaesie Organisatie Nederland heeft een website 
ontwikkeld onder de noemer  “Weer op Weg”.  De site 
die bereikbaar is via www.dwarslaesie.nl  informeert 
over allerlei aspecten van het leven met een 
dwarslaesie. Zo wordt uitleg gegeven over de 
lichamelijke gevolgen en over de gevolgen voor de 
verschillende aspecten van het leven zoals mobiliteit, 
werk en seksualiteit. In het bestand zitten ook filmpjes 
waarin ervaringsdeskundigen vertellen hoe zij in het 
dagelijks leven omgaan met hun dwarslaesie.  
 

Van de commissie Klinimetrie  
 

Dat Klinimetrie geen vanzelfsprekendheid is binnen 
de activiteitentherapie is duidelijk. De commissie 
Klinimetrie begon met een enquête om in kaart te 
brengen of, en zo ja welke, meetinstrumenten binnen 
ons vakgebied gebruikt worden. 
Verder volgen zij met belangstelling een onderzoek 
binnen de St Maartenskliniek van studenten van de 
Hogeschool Arnhem/Nijmegen. Zij doen onderzoek 
naar gevalideerde, bruikbare meetinstrumenten voor 
activiteitentherapie gericht op welzijn en welbevinden. 
 
De commissie wil aan de hand van vragen die zij bij 
de start heeft opgesteld zich verder verdiepen in de 
klinimetrie en wil daarvoor contacten leggen in het 
werkveld. Uiteindelijk hoopt zij tijdens ons WAARRR-
Symposium in 2014 de eerste resultaten te kunnen 
presenteren. Kun je zelf inhoudelijk iets bijdragen of 
heb je ideeën laat het weten, stuur een mail naar: 
m.l.hoving@cvr.umcg.nl 

Werkgroepleden:  

Ilse Zwijnenberg RC Vogellanden 
Wim van Cappelle RMC Groot Klimmendaal 
Judith Knollenburg Rev. Heliomare 
Jeanne Verdijk Rev. St Maartenskliniek 
Marieke Hoving CVR-UMCG  Haren 
José Woesthuis Sophia Revalidatie 
Marjan Lenten Zantingh  Zorgcomb. Noorderboog,  
        Diaconessenhuis, Meppel 
Christa Koek  Myosotis, Kampen 
 
e-mailadres: Waarevalidatie@gmail.com 
secretariaat: j.verdijk@maartenskliniek.nl  
Postadres: Waarevalidatie, Jeanne Verdijk AT, 
St Maartenskliniek, Hengstdal 3, 6522 JV Nijmegen 
 

Werkveld  Verpleeghuis revalidatie/ reactivering  
 
Op 24 mei kwamen zij met de nieuw 
geïnteresseerden bijeen in de Hoogstraat in Utrecht. 
Aan de orde kwamen de verschillende vormen van 
therapie en de ABC - informatiemap die "de 
Maartenshof" gebruikt. Ook de financiering van de 
activiteiten, agendagebruik en de ECD zijn 
besproken. Het blijkt dat een en ander erg verschilt 
per setting. Daarom gaan we onderling informatie 
uitwisselen om zo verbreding van kennis te creëren. 

 

 In 2014 organiseren we weer ons              
WAARRR-symposium 

 

Noteer alvast: vrijdag 7 november 2014 
In de volgende Nieuwsbrief volgt meer info 

 


