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Na lange tijd heeft Nederland weer een nieuw kabinet. De veranderingen in de zorg

eisen een andere werkwijze dan voorheen. Mensen verblijven minder lang in

ziekenhuis of andere instellingen. De zorg wordt thuis geleverd, veelal door

mantelzorgers. Waar kunnen wij als professionals het beste aansluiten om de

participatie en het welzijn van iedereen te waarborgen? Hier houdt de werkgroep

zich de komende maanden mee bezig. Zie ook dit artikel van Movisie: 

https://www.movisie.nl/artikel/zorgen-naar-zorgen. Heb je hier ideeën over of wil je

erover in gesprek met collega's, neem dan contact op via waarevalidatie@gmail.com

of via Facebook (https://www.facebook.com/WAARRR).
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Doelen werkgroep tot 2020:

Profileren van AB-ers en AT-ers.
Uitwisselen van kennis
Behartigen van belangen van AB-ers en AT-ers binnen de mogelijkheden van
de werkgroep
Bekendheid van de werkgroep verbreden door social media te gebruiken
Organiseren van het symposium in november 2019.

 

Interessante training! 
Een andere dementie in muziek. Deze training helpt je als
professional om muziek goed in te zetten tijdens de dagelijkse
zorg, maar ook met het opzetten van  een muziekactiviteit. De
training voor 13 november is al volgeboekt, maar op 11 december
is nog plaats! Meld je aan via onderstaande link: 
http://www.studiearena.nl/congressen/congressen_item/t/training_een_andere_dementie_i

n_muziek_2 
 

Wist je dat ??

WAARRR erop gericht is om meer met elkaar in contact te
komen?  Aarzel niet en vraag collega's
via https://www.facebook.com/WAARRR om advies of geef zelf een
handige tip!
WAARRR ook op facebook te vinden
is? https://www.facebook.com/WAARRR
Er veel websites zijn waar informatie over aanpassingen te vinden is,
zoals; http://www.hulpmiddelenwijzer.nl/hulpmiddelen/ontspanning
Er een maandblad voor de activiteitensector is, de AS? Check deze link
van Zorgwelzijn; https://www.zorgwelzijn.nl/dagbesteding-magazine/ 
De werkgroep benieuwd is of collega's zich bij de WAARRR willen
aansluiten? Ook collega's die werken in de GRZ zijn welkom!! Heb je
interesse of wil je vrijblijvend informatie, mail dan naar
http://waarevalidatie@gmail.com of kijk op onze
website http://www.waarrr.nl
Er nog geen nieuws is van de werkgroep over aansluiten bij de BPSW.
We houden je hiervan op de hoogte! Zie
ook http://www.bpsw.nl en http://www.waarrr.nl
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Belangrijke data voor in de agenda:
14 november 2017: Patient in de GGZ. Om gek van te worden. Locatie:
Stadsbibliotheek Den Bosch. Meer
informatie http://www.ruwdenbosch.nl/event/119942898665771
28 november 2017: Jaarcongres Participatie en herstel. Locatie:
Meervaart Amsterdam. Meer
informatie http://www.participatieherstelcongres.nl/ 
15 december 2017: Zorg rondom niet-aangeboren hersenletsel. Locatie:
Reehorst ede. Meer
informatie http://www.congressenmetzorg.nl/congres/niet-
aangeborenhersenletsel-2017/ 
24 januari 2018: Congres niet-aangeboren hersenletsel. Locatie:
Reehorst Ede. Meer
informatie https://www.nursing.nl/congressen/congres-niet-aangeboren-
hersenletsel/  
25 januari 2018: Conferentie Waanzin, psychose bekeken vanuit
religieus, spiritueel, cultureel en filosofisch perspectief. Locatie: Avans
Hogeschool Den Bosch Contactinfo: Im.broos@avans.nl  
14 maart 2018: Dag van de sociaal werker 2018. Locatie: Reehorst  Ede.
Meer informatie  https://www.zorgwelzijn.nl/congressen/dag-van-de-
sociaal-werker-2018/ 

De levenslessen van psycholoog Manu
Keirse; luisteren is verdraaid moeilijk 
Via onderstaande link is het artikel 
uit Trouw van deze klinisch
psycholoog, die gespecialiseerd is in
rouw en verdriet, te lezen: 
https://www.trouw.nl/home/de-
levenslessen-van-psycholoog-manu-
keirse-luisteren-is-verdraaid-
moeilijk~a03cea93/
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Ons emailadres: 
waarevalidatie@gmail.com 

 
Wil je wijzigingen aanbrengen in de mail waar je deze nieuwsbrief ontvangt? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list 
 

http://www.waarrr.nl 
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