
 

  

meld 
je aan! 

Dit minisymposium over 
Reablement in de praktijk wordt 
georganiseerd voor een select 
gezelschap van maximaal 20 
personen, werkzaam bij 
huisartspraktijken, gemeenten, 
zorginstellingen, 
gezondheidscentra en voor 
initiators bij zorgcoöperaties 
opgericht door burgers. 

Minisymposium 
Maak de Burger Meester over het eigen leven, gezondheid en welbevinden 

Voor 
Wie? 

Datum: 30 november 2017 
Tijd:   9:30-12:30 
Waar:    Villa Velperweg 23 
   6824 BC Arnhem 
 
Openbaar vervoer: 
 3-5 minuten lopen    
 vanaf Station Arnhem 
 Velperpoort 
Parkeren:  
 Gratis op het terrein 
Kosten:  
 € 55 per persoon, incl. 
 koffie/thee en hand-out 

Waar & 
Wanneer? 

 

MELD JE OP TIJD AAN 
Er zijn slechts 20 beschikbare 
plaatsen, dus meld je op tijd aan. 
 
Aanmelden kan via: 
info@maakdeburgermeester.com 

Vitaal tot 100 jaar  

Hoe doe je dat? 

Reablement –  Bij reablement (het weer kunnen) 
worden mensen geholpen om voor zichzelf te zorgen, 
op basis van de wensen en behoeften van de persoon 
zelf. Dat gebeurt in een kort en doelgericht traject. 
Holistisch van aard en gericht op alle facetten van het 
leven. Het vereist creativiteit en een integrale aanpak 
om iemand te helpen om voor zichzelf te zorgen. 

 



 

` 

Programma 
9:15-9:30 Inloop 
9:30-10:00 Opening & Kennismaking 
 
10:00-10:30 Presentatie over reablement en 
  de achterliggende visie en  
  methodiek. Hier komen de  
  benodigde competenties van 
  professionals en leiders aan 
  bod, die nodig zijn voor het 
  meester maken van mensen.     
  En we hebben het over de  
  bijbehorende samenwerking op 
  het gebied van gezondheid en 
  welzijn. 

10:30-10:45 Koffiepauze 
 

10:45-11:30 Ervaar zelf hoe je praktisch, 
  systematisch en methodisch de 
  vraag achter de vraag kunt  
  achterhalen en hoe je de energie 
  bij mensen aanboort 

11:30-12:15 Terugkoppeling & Brainstorm
  Hoe komen wij van de huidige 
  situatie naar de nieuwe? 
 
12:15-12:30 Afsluiting 

Reablement vergroot het 
levensplezier, vermindert behoefte aan 
zorg en kost minder. Toch staat 
Reablement in Nederland nog in de 
kinderschoenen. Een groep voorlopers 
laat zien dat de kanteling begonnen is 

Er zijn steeds meer 65-plussers en wij worden steeds 

ouder, terwijl het aantal jongeren daalt. Dat legt een 

enorme druk op de zorg en de betaalbaarheid ervan. 

Daar komen de kosten van de zorginnovatie dan nog 

eens bij. Dat wordt een groot probleem als wij zo 

doorgaan. 

Oud worden zonder fysieke ongemakken zit er niet 

in, maar oud worden betekent niet automatisch dat 

de levenskwaliteit vermindert. Medische gezondheid 

en levensplezier hebben namelijk niet veel met 

elkaar te maken. Wij hebben de zorg echter zo 

ingericht dat medische gezondheid het 

toegangsbewijs is voor zorgverlening en bepalend  

voor financiële vergoeding. Helpen wij mensen 

daarentegen om voor zichzelf te zorgen tijdens een 

doelgericht, tijdsgebonden en holistisch traject, dan 

heeft dat een groter effect. 

De code gekraakt 
Het is echter niet altijd eenvoudig mensen meester te 

maken over het eigen leven. Voor professionals niet 

en voor burgers ook niet. Met reablement als basis is 

meesteringsvermogen verder ontwikkeld. Inmiddels 

hebben wij de code gekraakt hoe burgers centraal te 

stellen, waarbij de dingen op hun eigen voorwaarden 

gebeuren. Met toenemend levensplezier, minder 

zorgbehoefte en minder kosten als gevolg. Ook de 

werktevredenheid bij professionals is toegenomen, 

want het werk is interessanter geworden en 

professionals zien direct de positieve effecten.      

   Ervaar het zelf! 
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Meer plezier, meer vitaliteit, minder kosten 


