in de cursus
‘Omgaan met de gevolgen van
onverklaarde lichamelijke klachten’

Om de kwaliteit van leven van patiënten te verhogen, patiënten en artsen te ontlasten en de kosten te verlagen, is de
cursus voor patiënten ‘Omgaan met de gevolgen van onverklaarde lichamelijke klachten’ ontwikkeld. Inmiddels is er
9 jaar ervaring met deze patiëntencursus opgedaan, is zijn
effectiviteit bewezen en wordt kosteneffectiviteit onderzocht.
De volgende stap is het beschikbaar maken van de cursus
voor een grotere patiëntengroep door andere psychologen
en psychotherapeuten in deze cursus te trainen.
In de training zullen de inhoud en de praktijk van de patiëntencursus overgedragen worden door zowel de theoretische
achtergrond als ervaringen uit de praktijk van de patiëntencursus met u te delen en praktisch te oefenen. Met behulp
van het draaiboek, dat u tijdens de training ontvangt, en de
downloads van het werkboek voor patiënten én de ontspanningsCD kunt u daarna de cursus in uw regio organiseren.

Algemene informatie

UITNODIGING
Train the trainer

Een belangrijk gedeelte van de lichamelijke klachten
blijft na een artsbezoek onverklaard. Als deze klachten
6 maanden na het artsbezoek onverminderd aanwezig
zijn, dan is de kans groot dat de klachten persisteren
en het functioneren van patiënten verminderen. Het
resultaat is dan vaak een verlaagde kwaliteit van leven, een verhoogd aantal artsbezoeken, met een onbevredigend resultaat voor zowel patiënt als arts, en
hoge maatschappelijke en medische kosten.

Voor wie?
Deze training is bedoeld voor gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten.
Doel?
Het doel is dat u na afloop van de training de
patiëntencursus bestaande uit 13 bijeenkomsten
succesvol kunt uitvoeren.
Datum en locatie?
De tweedaagse training vindt plaats in het AMC,
Meibergdreef 9 te Amsterdam. De datum wordt
in overleg bepaald.

Kosten?
De kosten voor deze training zijn €695,-. Het
draaiboek van de patiëntencursus en toegang tot
de downloads zijn inbegrepen.
Inschrijven?
U kunt zich voor deze training aanmelden door de gegevens op de onderstaande strook te faxen naar 0205667398 of te mailen naar l.zonneveld@amc.uva.nl. Nadat
uw aanmelding is ontvangen, ontvangt u een factuur.
In volgorde van betaling worden de inschrijvingen behandeld.

Ik hoop u te mogen verwelkomen.
Met vriendelijke groeten,
Lyonne Zonneveld
Klinisch psycholoog/Cognitief Gedragstherapeut VGCt
Polikliniek Pijngeneeskunde, afdeling Anesthesiologie, AMC

Ik meld me aan voor de train the trainer in de cursus ‘Omgaan met de
gevolgen van onverklaarde lichamelijke klachten’.
Naam:

……………………………………………………………………

Instelling: ……………………………………………………………………

Telefoon: 020-5662292
Fax:
020-5667398
E-mail: l.zonneveld@amc.uva.nl
Internet: www.amc.nl/anesthesiologie

BIG nr:

……………………………………………………………………

Adres:

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Tel:

…………………………………………………………………..

