
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief mei 2014 WAARRR         
Werkgroep Activiteitentherapie/Activiteitenbegeleiding 
Revalidatie, Reïntegratie en Resocialisatie 

WAARRR-Symposium op  
7 november in  Almere 

Visual Thinking Strategies (VTS) 

We zijn er uit! Ons Symposium van 2014 gaat 
plaatsvinden in het Flevoziekenhuis te Almere. Ons 
werkgroeplid Laura Hulsbosch is daar werkzaam 
binnen de activiteitenbegeleiding van Flevoburen. 
Flevoburen is de afd. Geriatrische Revalidatie van 
verpleeghuis Polderburen welke samen deel 
uitmaken van Zorggroep Almere. Het ziekenhuis ligt 
in het centrum van Almere op loopafstand van het 
Centraal Station. 
Flevoburen werkt samen met RC Trappenberg 
welke poliklinische- en ziekenhuisrevalidatie biedt. 
Samen vormen zij Revalidatie Almere. 
In 2009 besloten we voortaan onze Symposia 
dichter op de werkvloer te willen houden i.p.v op 
een neutrale locatie in een zalencentrum. Dat 
resulteerde in WAARRR symposia in Nijmegen 
(2010) en Arnhem (2012), beiden in een revalidatie-
centrum. Nu zullen we te gast zijn in het 
Flevoziekenhuis. Onze keuze benadrukt de koers 
die 4 jaar geleden is ingezet. We besloten toen ons 
te verbreden met AT/AB-ers werkzaam binnen 
revalidatie-afdelingen van Verpleeghuizen of binnen 
PAAZ-afdelingen in ziekenhuizen.  
De titel van ons symposium is: 

WAARRRnaartoe 
Verandering, er zijn mogelijkheden 

Ons doel is voor elk werkveld een interessant 
programma te bieden. Mocht je belangstellenden 
weten geef dan hun mailadres door aan 
Waarevalidatie@gmail.com dan nodigen we hen 
t.z.t. graag uit. 

Volgende vergaderingen  WAARRR in 2014 
20 juni   Almere (extra) 
12 september  Utrecht, Movisie 

   

Reade Academy organiseert een 3-daagse VTS 
training voor beginners en gevorderden. VTS staat 
voor Visual Thinking Strategies en draagt bij aan het 
verbeteren en ontwikkelen van het waarnemen en het 
kritisch- en analytisch denken. Een gespreksleider 
brengt aan de hand van kunstobjecten een open 
discussie op gang. Men leert nauwkeurig te 
observeren, te formuleren en te onderbouwen. Deze 
methode maakt op veel basisscholen in de VS vanaf 
de kleuterklas deel uit van het reguliere 
onderwijsprogramma. In Nederland wordt VTS in het 
onderwijs inmiddels op een aantal scholen gebruikt. 
Sinds blijkt dat VTS bijdraagt aan het verbeteren van 
het waarnemen en kritisch-analytisch denken, wordt 
deze methode ook in andere gebieden toegepast. Zo 
blijkt dat medische studenten die deelnamen aan VTS 
nauwkeuriger diagnoses konden stellen bij patiënten. 
Reade Revalidatie past VTS toe bij de behandeling 
van CVA patiënten. Bij veel patiënten met niet 
aangeboren hersenletsel maakt VTS een onderdeel 
uit van hun behandelprogramma. Meer informatie: 
www.reade.nl/vts  

Bedankt !! 
We willen iedereen bedanken voor hun reactie n.a.v. 

onze oproep in januari voor een locatie voor ons 
Symposium. Inmiddels is onze definitieve keuze op 
Almere gevallen. Wellicht biedt het mogelijkheden 

voor later. 
 

Werkgroepleden: 

Ilse Zwijnenberg      RC Vogellanden 
Wim van Cappelle      RMC Groot Klimmendaal 
Judith Knollenburg      Rev. Heliomare 
Louise Maas       St. Maartenskliniek 
Marieke Hoving      CVR-UMCG  Haren 
José Woesthuis      Sophia Revalidatie 
Marjan Lenten Zantingh  Zorgcomb. Noorderboog,  
        Diaconessenhuis, Meppel 
Christa Koek       Myosotis, Kampen 
Laura Hulsbosch             Zorggroep Almere 
Joyce van Soestbergen  PAAZ Den Bosch 
Mary Ann Jörissen      PAAZ ZGT Almelo 
e-mailadres: Waarevalidatie@gmail.com 
secretariaat: j.verdijk@maartenskliniek.nl  
Postadres: Waarevalidatie, Jeanne Verdijk AT, 
St Maartenskliniek, Hengstdal 3, 6522 JV Nijmegen. 

Door bezuinigingen en ontwikkelingen zijn er binnen 
veel instellingen reorganisaties en veranderingen 
gaande. Via de pers maar ook binnen de WAARRR 
horen we regelmatig dat dit veel onzekerheid brengt 
en dat het soms tot maatregelen leidt die negatief 
uitpakken voor ons vakgebied. Zo meldde Joke Klein 
van RC de Hoogstraat dat hun AT afdeling wordt 
opgeheven en de AT-ers per oktober hun baan kwijt 
raken vanwege bedrijfseconomische redenen. Er zal 
een doorstart komen met vrijwilligers die gaan werken 
onder leiding van nog aan te nemen Creatief 
Therapeuten. Onze verontwaardiging is 
groot en het roept veel vragen op. Ook op andere 
plekken is er sprake van krimp of wijzigend beleid 
waarbij ons vakgebied onder druk staat. Spelen er bij 
jullie ook dergelijke ontwikkelingen laat het ons weten 
via Waarevalidatie@gmail.com  
 

Onrustige tijden 

Bekijk: www.waarrr.nl  en ook facebook 
!! 


