AANMELDEN

U kunt zich aanmelden voor deze training per mail bij
mdsdongen@volckaert.nl of telefoon 0162 375371.
Voor training 1 zullen de intakes worden gepland op 16 januari 2017,
17 januari 2017 (ochtenden) en 19 januari 2017 en 26 januari 2017
(avonden).
Voor training 2 zullen de intakes worden gepland op 11 september
2017, 18 september 2017 (ochtenden) en 14 september 2017 en 21
september 2017 (avonden).
Na aanmelding wordt er met u contact opgenomen om een afspraak
te plannen voor het intakegesprek.
Let op: aanmeldingen voor training 1 dienen vóór 1 januari 2017
binnen te zijn!
De deadline voor aanmelden voor training 2 is 1 september 2017.

VRAGEN

Heeft u vooraf nog vragen dan kunt u contact opnemen met de afdeling
maatschappelijk werk van De Riethorst Stromenland (0162 513555), Volckaert
(0162 375100) of Schakelring (0416 671248).
Wij hopen u als deelnemer te mogen begroeten!
PPEP4ALL trainers BCB

In bijgaande
folder kunt u meer
informatie over
PPEP4All vinden.

BehandelCentrumBrabant (BCB) start met een trainingsprogramma voor chronisch zieken en hun partner/mantelzorgers:
‘PPEP4ALL’.
Het doel van dit programma is te leren omgaan met de
psychologische en sociale problemen - waar vrijwel iedere
(chronisch) zieke en zijn omgeving mee te maken krijgt – en
daardoor de kwaliteit van leven positief te beïnvloeden. De focus
ligt op mogelijkheden in plaats van beperkingen, op acceptatie en
op het bevorderen van de autonomie en zelfredzaamheid.
Alhoewel het programma is bedoeld voor
chronisch zieken én hun partner/mantelzorger
kunt u zich ook alleen opgeven.

PPEP4ALL

een oppepper
voor patiënt én
partner

UITNODIGING
Deelname PPEP4ALL trainingsprogramma

HOE ZIET HET PROGRAMMA ERUIT?

Het programma bestaat uit acht bijeenkomsten van
anderhalf uur die allemaal bijgewoond moeten worden.
Er zijn twee aparte groepen: één voor de patiënten en één
voor partners/mantelzorgers. De bijeenkomsten van deze
groepen vinden gelijktijdig plaats.

KOSTEN

De kosten die aan het trainingsprogramma zijn verbonden
bedragen 18,75 euro per persoon per bijeenkomst. Dit is
inclusief boeken en koffie/thee.

TRAINERS

Vanuit BCB zijn de volgende trainers geschoold in het
PPEP4ALL trainingsprogramma:
Bregje van Toor – ergotherapeut
Jessica Kerkdijk – maatschappelijk werker
Karin Verhof-Moerman – maatschappelijk werker
Maartje Kersemaekers – GZ-psycholoog
Marla van Haaf – GZ-psycholoog
Martje Verwijs-Meijer – maatschappelijk werker
Natascha Oerlemans – maatschappelijk werker
Per trainingsgroep zijn twee trainers aangesteld. U zult die
twee trainers dan ook de gehele training treffen.

WANNEER EN WAAR?

Er staan twee trainingen gepland, waarbij gekozen
kan worden tussen een ochtend- of een avondgroep.
Bij voldoende aanmeldingen zullen deze worden
gehouden op:

1

Training 1:

2

Training 2:

Maandagochtend
10.30 uur tot 12.00 uur

Maandagochtend
10.30 uur tot 12.00 uur

Data:
6 februari 2017
13 februari 2017
20 februari 2017
6 maart 2017
13 maart 2017
20 maart 2017
27 maart 2017
3 april 2017

Data:
2 oktober 2017
9 oktober 2017
23 oktober 2017
30 oktober 2017
6 november 2017
13 november 2017
20 november 2017
27 november 2017

Locatie:
Mauritsstaete, Stadsweg 9a01 te
Geertruidenberg.

Locatie:
Volckaert, Dongepark 1 te Dongen

óf

óf

Donderdagavond
19.30 uur tot 21.00 uur

Donderdagavond
19.30 uur tot 21.00 uur

Data:
9 februari 2017
16 februari 2017
23 februari 2017
9 maart 2017
16 maart 2017
23 maart 2017
30 maart 2017
6 april 2017

Data:
5 oktober 2017
12 oktober 2017
26 oktober 2017
2 november 2017
9 november 2017
16 november 2017
23 november 2017
30 november 2017

Locatie: Volckaert, Dongepark 1 te
Dongen
--------------------------------

Locatie: Zandley, Burgemeester van der
Heijdenstraat 1 te Drunen
--------------------------------

