
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Wanneer? 
op donderdag 13 oktober 2016 

 

Hoe laat? 
van 17.00 tot 21.30 uur 

 

Waar? 
centraal in Friesland 

 

Voor wie? 
voor alle doelgroepen die ROS Friesland ondersteunt 

 

Is er accreditatie aangevraagd? 
ja! Bij ADAP, KNGF, ABC1 en KNOV 

MOTIVational interviewing in 
de eerstelijn 

 



 
 
 
 

 
 

 

  

Veel van de chronische patiënten die 

begeleid worden in de eerstelijn 

hebben baat bij leefstijlbegeleiding. 

Echter niet elke patiënt staat te 

popelen om zijn gedrag aan te 

passen. 

Hoe reageer je als hulpverlener effec-

tief op mogelijke weerstand en leer je 

ook heel kleine signalen van bereid-

heid herkennen en benutten? Daar 

gaat deze sessie over. Zodat niet de 

hulpverlener, maar de patiënt aan het 

werk gaat en aan het denken wordt 

gezet. 

Dat leidt uiteindelijk tot een meer 

blijvende verandering en minder 

frustratie aan beide kanten. Hoe je 

deze sfeer van samenwerken kunt 

faciliteren wordt in beeld gebracht 

met voorbeelden uit ieders eigen 

praktijk. 

 

 

 
 

Begeleider 
Melanie van Hoeve, trainer/coach 

Van Hoeve Trainingen 

 
 
 

''CChhaannggee  iiss  aa  pprrooggrreessss,,  
nnoott  aann  eevveenntt''  

 
 
 

Organisatie 
ROS Friesland 

Thea Swierstra en 
Lianne van Mourik 

 
 06 - 22 31 88 58 

 l.van.mourik@rosfriesland.nl  

Mensen bewegen te veranderen 
 

Motiverende gespreksvoering is een 
methode om mensen te stimuleren hun 
problemen of hun ongezonde leefwijze 

aan te pakken. 
 

Er wordt geoefend met acteurs. 

Aanmelden? Klik hier! Kosten: € 200,00 

Dalhuysenstraat 35  8448 EW Heerenveen  0513 - 626 805 

mailto:l.van.mourik@rosfriesland.nl
http://registratie.rosfriesland.nl/details.php?dt_id=215


 

Annuleringsregeling 

1. Bij annulering twee weken voor aanvang van de workshop bent u 50% administratiekosten verschuldigd. 
 

2. Bij annulering één week voor aanvang van de workshop bent u 75% van het cursusgeld verschuldigd, daarna bent u het 
volledige workshopbedrag verschuldigd. 
 

3. U heeft altijd de mogelijkheid u te laten vervangen; graag in overleg met de organisatie. Er wordt dan wel 10% 
administratiekosten in rekening gebracht. 
 

4. Met het versturen van de elektronische inschrijving stemt u in met het automatisch incasseren van het verschuldigde 
bedrag van uw rekening. Inning van het cursusgeld vindt doorgaans twee weken voorafgaand aan de workshop plaats. 

Dalhuysenstraat 35  8448 EW Heerenveen  0513 - 626 805 

Aanmelden 

Aanmelden kan tot en met 31 augustus 2016. Klik hier om aan te melden. 

Aantal deelnemers 

Maximaal 20 deelnemers. Bij enorme belangstelling wordt de workshop nogmaals aangeboden. Deelnemers die zich reeds voor 

13 oktober hebben ingeschreven, krijgen in dit geval voorrang op de volgende workshopdatum. 

http://registratie.rosfriesland.nl/details.php?dt_id=215

