
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

               

                  

 

Webinar 8e werkconferentie georganiseerd door de CVA/NAH keten: 

 

Woensdag 6 oktober 2021 van 13.15 tot 17.00 uur 
 

 

Met veel plezier nodig ik u uit voor alweer de achtste werkconferentie van 

de CVA/NAH ketenzorg Arnhem en omgeving.  

Deze werkconferentie is bedoeld voor alle professionals binnen de keten.  

De werkconferentie staat in het teken van “Wie is die patiënt?” Ook dit 

jaar wordt het een online werkconferentie.  

Voor veel patiënten na een CVA en/of met NAH is waarnemen en denken 

niet meer zo vanzelfsprekend. Dit kan problemen veroorzaken in het 

dagelijkse leven. Ook het oppakken van werk kan problemen geven. Het is 

goed om als professionals dit weten om vervolgens de juiste tools te 

gebruiken in de dagelijkse praktijk.  

Een aantal werkgroepleden zullen u gaan informeren over de laatste 

ontwikkelingen binnen de keten en wat dit betekent voor de werkvloer. 

Na de pauze zal er vanuit de patiënten vereniging ‘Hersenletsel.nl’ 

aandacht worden gevraagd voor de vereniging. Middels een 

ervaringsverhaal wordt verteld wat de vereniging kan betekenen voor 

patiënt, netwerk en professionals.  

De middag wordt afgesloten met een voordracht over Mindfulness bij NAH. 

Petra Boolman neemt ons dan mee in haar ervaring als mindfulness coach 

met NAH.  

HET PROGRAMMA ZIET ER ALS VOLGT UIT: 

 

13.15 – 13.25: WELKOMSTWOORD  

DOOR: ANNETTE BAARS, KETENCOÖRDINATOR EN DAGVOORZITTER 

 

13.25 – 14.10: NAH ARBEID  

DOOR: EVA ALINK-JOOR, MANAGER ZINTENS ARBEID EN GEZONDHEID 

                           

14.10 – 14.40: DE ONTWIKKELINGEN IN DE KETEN, WAT GEBEURT ER ALLEMAAL? 

DOOR: WERKGROEPLEDEN MIDDELS EEN AANTAL PITTS  

 

PAUZE  

 

15.10 – 15.50: PATIËNTENVERENIGING HERSENLETSEL.NL “HET CLIËNT-PERSPECTIEF”            

DOOR: LIES BONSANG, REGIO ONDERSTEUNER HERSENLETSEL.NL ERVARINGSVERHAAL. 

                     

15.50– 16.50: MINDFULNESS BIJ NAH                                                                                      

DOOR: PETRA BOOLMAN, ERVARINGSDESKUNDIGE  

 

16.50 – 17.00: AFSLUITING  

 

Bij aanmelding ontvangt u de link naar de live stream 

          

We hopen u met dit programma te inspireren en begroeten u graag op 

deze middag!  

Met vriendelijke groet namens alle organisaties,  

Ketencoördinator CVA-keten Arnhem e.o.  

Annette Baars  

 

U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 27 september a.s. door een mail  te 

sturen naar: JMPeters@Rijnstate.nl 

In de mail graag vermelden:  

- naam organisatie; 
- uw functie; 

- indien u zich tegelijk met een (aantal) andere collega’s aanmeldt, dan 
ook graag de functie én ieders individuele mailadres. 

- 1 week voor de bijeenkomst ontvangt u de link voor het Webinar 

middels de mail. 
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