
   
 
 

UITNODIGING  
 

Online nascholing Burn-out   
 
Wij nodigen u namens Huisartsenorganisatie Regio Apeldoorn (HRA) van harte uit voor deze online scholing die 
gehouden wordt op donderdag 3 februari 2022 van 19:00 - 21:00 uur. 
 
Nascholing Burn-out 
De afgelopen corona jaren zijn voor veel van onze patiënten, en misschien ook wel voor onszelf, een uitdaging 
als het om de beheersbaarheid van onze stressgevoelens gaat. Een patiënt met burn-out klachten zien wij dan 
ook veelvuldig op het spreekuur.  
In de nascholing over Burn-out starten we met het opfrissen van onze kennis en vergaren wij nieuwe inzichten 
over burn-out door te staten met psycho-educatie.   
Na deze theoretisch start, gaan wij inzoomen op het thema ‘Grenzen stellen’. Vanuit de idee dat bewustzijn van 
je grenzen, deze te voelen, te accepteren en te respecteren je minder kans loopt op burn-out. 
Grenzen leren voelen en stellen in mentaal en fysiek opzicht. In de behandeling van mensen met burn-
outklachten mag er aandacht zijn voor het activeren in beide opzichten. begeleiden in het nu wel in balans 
houden van actie/gas geven en afremmen/herstel. Je wordt van harte uitgenodigd om eigen casuïstiek in te 
brengen. Je kan deze mailen naar Hester Hengeveld - Pierik Hester Pierik, consulent GGZ. 
Vanuit het thema ‘Grenzen stellen’ zoomen wij verder in op ervaringsgericht/lichaamsgericht werken.  
Dit doen wij door jou ervaringsgerichte oefeningen voor te leggen en praktische interventies aan te leren die je 
kunt inzetten in je eigen POH-GGZ spreekkamer. 
 
Uw docent van deze avond is Tom Burgwal. Hij is coach en psychomotorisch therapeut en eigenaar van 

Isotoon training en coaching  

Programma  - Locatie 
Donderdag 3 februari 2022 van 19:00 - 21:00 uur.  
Online via ZOOM. 
 
Doelgroep  
POH-GGZ regio HRA. 
 
Kosten  
Deze scholing wordt kosteloos aangeboden indien de huisartsenpraktijk gebruik maakt van het GGZ+ pakket. 
Anders zijn de kosten €50,- per deelnemer. 
 
Aanmelden  
U kunt zich aanmelden middels deze link. Na inschrijving ontvangt u per e-mail een automatische 
bevestiging van inschrijving.  
 
Accreditatie  
Accreditatie is voor 2 punten aangevraagd bij de LV POH-GGZ. 

mailto:HPierik@hoogzorg.nl
https://isotoontrainingencoaching.nl/over-isotoon-training-en-coaching/
https://www.formdesk.com/hoog/burn_out_03_02_2022

