
Uitnodiging cursus ‘’Cognitieve Revalidatie Therapie’’

De eerste cursus  “Cognitieve Revalidatie Therapie’’ heeft inmiddels plaatsgevonden en werd door de deelnemers zeer 
positief beoordeeld. Er is veel belangstelling voor de cursus en daarom wordt deze cursus in november nog een keer 
georganiseerd voor  al diegenen die in april verhinderd waren.

Ook deze cursus zal verzorgd worden door Daniel du Corbier 

Introductie

Daniel du Corbier

Cognitie is, mijns inziens, onlosmakelijk verbonden met het menselijk handelen. Wanneer er in 
het cognitief functioneren van onze cliënten hiaten zitten dan heeft dat direct gevolgen voor 
het dagelijks leven. De verschillende aspecten van dit dagelijkse leven zijn onderwerp van onze 
diverse therapieën. Om deze therapieën zo effectief mogelijk vorm te geven is mijns inziens 
van belang kennis te hebben van cognitieve functies en hoe deze van invloed zijn op het 
dagelijks handelen. Daarnaast vind ik het zeer belangrijk dat je als therapeut weet óf en hoe 
de cognitieve functies te beïnvloeden zijn ten einde je cliënt een zo effectief mogelijke 
behandeling te kunnen bieden.

Deze cursus geeft je basisinformatie over cognitieve revalidatie, cognitieve functies, te beïnvloeden factoren en 
behandelmogelijkheden. 

Informatie cursus
Data:  11 en 18 november 2019
Tijd: 15.30-21.00 uur
Plaats : de Zellingen, Tsjaikovskistraat 1, 2901 HM Capelle ad IJssel
Kosten: € 250

Accreditatie: KNGF: 11 punten en ADAP: 9 punten
Maximaal aantal deelnemers: 20

Inschrijven kan via deze link

Inschrijving is mogelijk tot 10 oktober 2019 en pas definitief na betalen van de cursus, graag naam vermelden. 
Bankgegevens:  ten name van 1stelijnscvanetwerk Rotterdam  ABN/AMRO Bank rekeningnummer NL28ABNA0605637598

Voor de Algemene- en betalingsvoorwaarden: zie volgende bladzijde.

www.ecnr.nl
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https://1stelijnscvanetwerkrotterdam.nl/content/inschrijven-cursus-cognitieve-revalidatietherapie-11-en-18-november-2019


Uitnodiging cursus ‘’Cognitieve Revalidatie Therapie’’

Algemene- en betalingsvoorwaarden ECNR 

Inschrijving

• De inschrijvingen worden geregistreerd op volgorde van binnenkomst tot het maximum aantal deelnemers is 
bereikt.

• Inschrijvingen boven een gesteld maximum worden op verzoek geregistreerd op een wachtlijst.
• De ingeschrevenen op een wachtlijst zullen in volgorde van binnenkomst van de inschrijving worden benaderd als 

een definitief ingeschrevene zich moet terugtrekken voor deelname aan de betreffende cursus.
• Bij een gering aantal inschrijvingen kan de bijeenkomst geannuleerd worden. Degenen die zich hebben 

ingeschreven voor een cursus die geannuleerd moet worden, ontvangen hierover uiterlijk vier weken voor 
aanvang van de cursus bericht.

• U heeft een bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze termijn kunt u uw inschrijving zonder kosten ongedaan maken.

Betalingsvoorwaarden en – procedure

Het verschuldigde bedrag dient drie weken na aanmelding te zijn voldaan. Registratie van de cursus bij het KNGF, ADAP is 
pas mogelijk nadat wij het cursusgeld hebben ontvangen.

Afmelding en administratiekosten

Met de inschrijving via de website heeft u zich definitief ingeschreven voor deelname aan de cursus CRT. Als een deelnemer 
door omstandigheden verhinderd is deel te nemen, dan dient dit per e-mail (secretaris@ecnr.nl) kenbaar te worden 
gemaakt bij ECNR.

U bent verplicht de volledige cursus te volgen om in aanmerking te komen voor een certificaat en de accreditatiepunten. 
Mocht u bij een meerdaagse cursus een dag missen door ziekte etc. dan kunt u deze (na afmelding) in overleg inhalen. 
Zonder afmelding is het niet mogelijk een dag in te halen. Mocht de cursus niet meer worden herhaald, dan wordt in 
overleg met de docent bekeken of een vervangende opdracht tot de mogelijkheden behoort.

Bij afmelding is de volgende regeling van toepassing:

 Als u zich meer dan 28 dagen voor aanvang van de cursus afmeldt, wordt € 30,00 in rekening gebracht.
 Bij afmelding binnen 28 dagen vóór aanvang van een cursus, wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.
 In het geval van verplaatsen van een cursusdag bij een meerdaagse cursus worden 

€ 30,00 administratie- en cateringkosten in rekening gebracht.

Het eventueel te crediteren bedrag wordt binnen 5 dagen teruggeboekt op uw rekening.

Ziekte van de docent valt onder overmacht. Aansprakelijkheid voor gevolgschade, gederfde omzet of winst wordt 
uitdrukkelijk uitgesloten

Copyright en eigendomsrecht

Het uitgereikte lesmateriaal wordt eigendom van de cursist. De copyright van de cursushandleiding en de gebruikte 
presentaties ligt bij de docent.

Disclaimer

ECNR spant zich ervoor in dat inhoud en organisatie van de cursus zo goed mogelijk worden verzorgd. Zij is echter niet 
aansprakelijk voor desondanks opgetreden onvolkomenheden of onjuistheden in de inhoud en uitvoering van de cursus. Zij 
is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van het geheel of niet geheel doorgaan van de cursus.
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