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Beste lezer,
Mooi he, die herfstkleuren?
Binnenkort kunnen we er volop van genieten, mits het weer een beetje mee zit natuurlijk.
Bovenstaande foto symboliseert de herfst als periode van bespiegeling (en).
Ook een periode van verdieping en om je lijf en leden meer aandacht te schenken.

Daarom in deze nieuwsbrief :
Informatie over de workshop: Introductie Oplossingsgerichte Gespreksvoering, die ik in het
najaar nogmaals aanbied.
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De rubriek: In gesprek met……. komt in de volgende nieuwsbrief weer aan de orde.
Het gesprek is dan met Ans Vernooy, zij heeft een praktijk voor fysio-educatie.
Als tipje van de sluier is de TIP deze keer al van haar afkomstig.
De herfst betekent ook weer dat het kouder wordt, en Ans’ tip gaat over hoe je koude voeten
kunt verzorgen en voorkomen.
pg 3

Heb je ook interesse om in gesprek te gaan en in de rubriek te staan? Neem dan contact met me op.
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 AANBOD WORKSHOP(S):
Introductie Oplossingsgerichte Gespreksvoering (vrijdag 2 november 2012)
Wat houdt het in?
Oplossingsgericht Werken betekent dat je cliënt (hulpvrager/leerling) zelf zijn oplossingen leert zoeken
en vinden zodat hij/zij snel een positieve kijk op zichzelf en de toekomst kan krijgen. Zo ontstaat de
motivatie en het plezier om te gaan experimenteren en met ander gedrag aan de slag te gaan. De
cliënt (hulpvrager/leerling) wordt geactiveerd om zijn gewenste toekomst in detail te beschrijven en te
zoeken naar situaties waarin het probleem zich minder of helemaal niet voordoet. Interventies als 'de
wondervraag', schaalvragen, en het zoeken naar uitzonderingen zetten de cliënt op het spoor naar
zijn of haar oplossingen.
Doelstelling
Tijdens deze dag maak je kennis met de principes van de oplossingsgerichte gespreksvoering en
oefen je een aantal van de genoemde interventies.
Inhoud
Je maakt kennis met en oefent met:
de belangrijkste theoretische uitgangspunten
de oplossingsgerichte grondhouding
een aantal veelgebruikte basisinterventies
de opbouw van een oplossingsgericht gesprek

Voor wie?
Voor (toekomstige) professionals
zoals vertrouwenspersonen, therapeuten, hulpverleners, HR-medewerkers, docenten, mentoren,
leerlingbegeleiders, coaches, counselors, groepsleiders, intern begeleiders, maatschappelijk
werkenden e.d.
Datum
vrijdag 2 november 2012
Plaats: Stompetoren (Gemeente Schermer), gratis parkeren
Tijd: 10.00- 16.00
Ontvangst: vanaf 9.30
Kosten: € 157,- ( inclusief: koffie, thee, lunch en certificaat van deelname)
Voor alle studenten, leden van de NFG en leden van de Stichting WelZijn Kinderen geldt, op basis van
particuliere aanmelding, een korting van 10% en
als je je vóór 25 september 2012 aanmeldt, geldt een korting van 20%!
Informatie?
Conny van der Wulp
072- 5201604 / 06- 34056463
www.vertrouwopjevleugels.nl
info@vertrouwopjevleugels.nl

Aanmelden ?
Stuur een mail naar info@vertrouwopjevleugels.nl
Voor meer informatie: http://www.vertrouwopjevleugels.nl/agenda2011-2012.html
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 TIP VAN DIT SEIZOEN

Koude voeten? Verwen je onderdanen!
Onze voeten moeten zwaar werk doen. De voet bevat veel botjes en pezen en weinig
spieren. Daardoor kan de voet zichzelf niet verwarmen. Van koude voeten hoef je echter
geen last te hebben. Verwen ze en je zult merken hoeveel goed dat doet.
De voeten zitten ver van het hart, dus voordat het bloed in de voet aankomt is het al lang geen 37
graden meer. Het gebruikte, zuurstofarme bloed moet tegen de zwaartekracht in weer terugvloeien;
dit betekent dat het bloed lang in de voet blijft en afkoelt. De spieren die langs de terugweg liggen
stuwen het bloed door hun aanspanning de goede kant op, dus hoe meer je benen bewegen, hoe
warmer je voeten worden.
Zorg voor regelmatige spieractiviteit in de benen
Om koude voeten te voorkomen kun je wat eenvoudige oefeningen doen. Terwijl je zit je billen
samenknijpen, 10 tellen lang, 3x achter elkaar. Onderbenen warm houden met kniekousen. Krabbel
20 keer snel en intens met de tenen in je schoen. Schuif 30x met je voeten over de grond, elk
onderbeen recht vooruit strekken. In stand: afwisselend op je hakken of op je tenen staan gedurende
een paar minuten. Rek de kuiten en de hamstrings. Voor het slapen gaan: met koud water wassen en
met ruw materiaal afdrogen. De onderkant van je voeten met je knokkels masseren of rollen met een
tennisbal onder de voeten. de Sprong, praktijk voor Fysio-educatie (Ans Vernooy )

Een goed najaar gewenst!
Hartelijke groet, Conny van der Wulp

(deze nieuwsbrief verschijnt ieder seizoen)
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