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Gekleurde tranen Creatief hand-
boek bij verlies en rouw. Door Laris-
sa van der Molen. Zij is rouwthera-

peut, en heeft veel ervaring met
creatieve manieren om kin-

deren, jongeren, volwas-
senen en mensen met
een verstandelijke be-
perking of autisme te
helpen bij het verwer-

ken van een overlijden.
De periode voor het

overlijden, de uitvaart zelf,
en de herinningen komen aan de

orde. Aan mensen met een verstan-
delijke beperking en mensen met
autisme zijn twee aparte hoofdstuk-
ken gewijd.

Uitgave van DeTroostboom,
www.detroostboom.nl, prijs € 29,95.

Agenda
Jopie Huisman was een Friese vod-
denkoopman/kunstschilder, die be-
roemd is geworden met zijn schilde-
rijen van huiselijke voorwerpen, zo-
als zijn schoenen. Deze kunstenaar,
aan wie een museum in Workum is
gewijd, was de inspiratie voor kun-
stenaars van het Amersfoortse ate-
lier Jans Pakhuys. De kunstwerken

Helpende gedachten Door Adinda
de Vreede. Doosje met 55 kaarten
waarop opwekkende uitspraken
staan. Ze zijn bedoeld om mensen die
met sombere of angstige gedachtes
kampen, op andere ideeën te bren-
gen zodat ze sterker en blijer worden.
Uitgever Pica, prijs € 12,50.

Psychotherapie: mensen met een
visuele beperking en/of een ver-
standelijke beperking Voorlich-
tingsfilm voor cliënten, ouders en
professionals. Dvd met uitleg over
verschillende vormen van aangepas-
te psychotherapie. Door Paula Ster-
kenburg, Jan Ijzerman, FloorJurriëns
enTessa Kaufman.

Uitgave van Bartiméus, www.barti-
meus.nl. prijs € 15.-

die zij over Jopie Huisman maakten
staan in de nieuwe kunstagenda van
Amerpoort. Ze zijn het hele volgen-
de jaar ook te zien in hetWorkumse
museum. Op het plaatje links een
zelfportret van Jopie Huisman, en
hierboven William Meerbeeks inter-
pretatie daarvan.
MooiZooi! Te bestellen op www.amer-
poort.nl/webwinkel, prijs € 12,95.

Werken met eHealth
eHealth speelt meer en meer een rol in
de zorg voor mensen met een verstande-
lijke beperking. Maar het roept ook vra-
gen op. Welke mogelijkheden zijn er? Hoe
cliënten die online willen te begeleiden?

Dit zijn enkele van de vragen waar Changinghealthcare
als opleidingsinstituut voor eHealth en sociale media

u bij kan helpen.

De tweedaagse masterclass biedt u de handvatten

die u nodig heeft om goed met eHealth aan de slag te
kunnen: van kennis van de brede mogelijkheden tot de

ontwikkeling van online communicatievaardigheid en

integratie van eHealth in de zorg.

cliënten, dan kan een training mediawijsheid u hierbij

De opleidingen van Changinghealthcare zijn praktijk-

gericht, met oog voor uw vragen. Onze opleidingen

bestaan uit een combinatie van opleidingsdagen met

een e-learningmodule, waarin verdiepende informatie

en verwerkingsopdrachten te vinden zijn.
Zodat uw investering loont in de dagelijkse zorgprak-

tijk.
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