
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Symposium 7 november  
“WAARRR naar toe” 

nadert 
Heb jij je al aangemeld??? 
We kijken er naar uit, de voorbereidingen zijn in 
volle gang en de inschrijvingen beginnen binnen te 
komen. Iedereen is druk, druk, druk. Het lijkt alsof er 
steeds harder gewerkt moet worden. Desondanks 
hopen we dat je je een dag kunt vrij maken om ons 
Symposium te bezoeken en we beloond worden met 
een volle zaal. Juist in deze roerige tijden is het 
goed vakgenoten te ontmoeten en ervaringen uit te 
wisselen. Het aantal plaatsen is beperkt maar 
momenteel zijn er  nog voldoende plaatsen 
beschikbaar. Aanmelden kan via 
WAARRR2014@gmail.com o.v.v. naam/namen, 
naam van je organisatie en je telefoonnummer. 
Je inschrijving is pas definitief na ontvangst van € 
80,00 per deelnemer op rek.nr. NL72 INGB 
0792350014 t.n.v. J. Knollenburg en/of W.v. 
Cappelle o.v.v. WAARRR en je naam/namen. 
 
We bieden een interessant programma met 
sprekers die dicht bij ontwikkelingen in ons 
veranderend vakgebied staan. Samen met de 
informatiemarkt en “het kijken in de keuken” bij 
Flevoburen en poli Trappenberg  belooft het een 
interessante dag te worden. Gérard Hendriks is 
weer bereid het dagvoorzitterschap op zich te 
nemen. We weten van ons vorig Symposium dat dit 
bij hem in goede handen is. 
Laura Hulsbosch, WAARRR-werkgroeplid, werkt 
samen met haar collega`s aan de laatste 
voorbereidingen. Het is mooi dat wij in het 
Flevoziekenhuis te gast mogen zijn waar zij op haar 
werkplek ons Symposium organiseert. We hopen je 
op 7 november te mogen verwelkomen. 

Volgende vergadering en  WAARRR in 2015  
� 16 januari van 10.00 tot 12.30 u. met cie`s 
� 24 april zonder commissies 
� 18 september van 10.00 tot 12.30 met cie`s 
� 27 november zonder commissies 

   Vergaderingen vinden plaats bij  Movisie te Utrecht 
   

Geriatrische Revalidatie Flevoburen maakt samen 
met verpleeghuis Polderburen onderdeel uit van 
Zorggroep Almere. De geriatrische revalidatie was 
een aantal jaren geleden een afdeling in het 
verpleeghuis maar verhuisde in 2010 naar een 
nieuwe vleugel in het Flevoziekenhuis . Hier 
werden 3 afdelingen ingericht waar verschillende 
doelgroepen tijdelijk verblijven. Naast de neurologie- 
en de orthopedie revalidanten is er ook plek voor 
kwetsbare ouderen en crisisopnames. Daarnaast zijn 
er bedden voor palliatieve zorg beschikbaar. In totaal 
telt Flevoburen 50 bedden.  
Flevoburen werkt met de methodiek  “alles is 
revalidatie”.  Hierbij wordt de cliënt gestimuleerd om 
alles wat hij kan ook zelf te doen en elke handeling te 
zien als een oefening. Ook worden groepstherapieën 
aangeboden bij voldoende deelnemers. Zoals 
ontspanningstherapie, gespreksgroepen en 
informatiegroepen.  
 
Een rondleiding bij Flevoburen en de polikliniek van  
De Trappenberg is onderdeel van het komende 
WAARRR Symposium. Zo kun je ter plekke meer te 
weten komen over de rol van activiteitenbegeleiding. 
Je wordt van harte uitgenodigd!! 

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. 
 

Om alvast in de stemming te komen raden we je 
aan het oktobernummer van AS, tijdschrift voor de 
activiteitensector, te lezen. In dat nummer wordt 
ruim aandacht besteed aan ons Symposium. 
In het kort gaat het over de inhoud van het 
programma, de voorgeschiedenis van de WAARRR 
en de locatie Flevoburen in het Flevoziekenhuis.  

Lees ook het AS artikel 

Kijk ook eens op: www.waarrr.nl  en op 
WAARRR facebook met volop inhoudelijke 
berichten, praktische tips en interessante 

nieuwtjes ! 

OVER FLEVOBUREN 


