
PPEP CVA 
CURSUS 2021

DIGITALE CURSUS
VANUIT UW EIGEN STOEL

EEN OPPEPPER VOOR PATIËNT EN PARTNER



PPEP CVA programma 2021
Het programma vormt een aanvulling op 
de medische behandeling waarin vaak 
weinig tijd, ruimte en aandacht is voor de 
psychische en (psycho)sociale gevolgen 
van de ziekte op het dagelijks leven. 
Het doel van de PPEP CVA cursus is 
ondersteuning bieden bij het managen 
van deze psychische en psychosociale 
gevolgen en daarmee een positieve 
bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven.

Digitaal
Samen met PPEP4ALL heeft Magentazorg 
de PPEP CVA cursus gedigitaliseerd zodat 
u deze thuis kunt volgen. Vanuit uw eigen 
stoel kunt u via uw laptop, pc of tablet 
deelnemen aan negen online 
bijeenkomsten. Voor aanvang van de 
cursus ontvangt u van ons een uitnodiging 
per e-mail met een link om deel te nemen 
aan de online bijeenkomst. Verder heeft u 
het PPEP4ALL werkboek nodig. Indien 
gewenst kan vooraf een afspraak worden 
ingepland om vragen te beantwoorden of 
te oefenen met het programma Teams.

U hoeft geen zorg af te nemen bij 
Magentazorg om deel te kunnen nemen.

Data bijeenkomsten 2021 
De negen bijeenkomsten worden gegeven 
op de volgende data: 
Dinsdag 21 september
Dinsdag 28 september
Dinsdag 5 oktober
Dinsdag 12 oktober
Dinsdag 26 oktober
Dinsdag 2 november
Dinsdag 9 november
Dinsdag 16 november
Februari: reflectiebijeenkomst

Tijdstip voor patiënt: 10.00 uur tot 11.30 uur.
Tijdstip voor partner/mantelzorger: 13.30 uur 
tot 15.00 uur.

Kosten
De kosten voor de cursus zijn €250 per 
persoon. Het werkboek van €26 is 
verkrijgbaar via www.ppep4all.nl. Dit wordt 
door de meeste verzekeraars vergoed, voor 
zowel patiënt, partner als mantelzorger. 
Raadpleeg voor de precieze vergoeding uw 
ziektekostenverzekering. 

Contact
Meer weten of inschrijven? Neem contact 
op met Meriam Wijnker, ergotherapeut,
via m.wijnker@magentazorg.nl of
via (072) 519 81 36 (afdeling ergotherapie).
Inschrijven is mogelijk tot en met 10 
september 2021.

Het Patiënt en Partner Educatie Programma (PPEP) CVA is een zelfmanagement 

programma voor mensen die een CVA (beroerte) hebben gehad, ‘de patiënt’, 

en/of zijn of haar ‘partner’/mantelzorger.

magentazorg.nl

patiënt en partner
EEN OPPEPPER VOOR


