Actueel
Bondgenotencongres

'Wedoen het samenmaar we zijn
allemaalanders'
Beginjuni was in Utrecht het eerste landelijke congres over samenwerking tussen familieleden en hulpverleners in de psychiatrie.
Bondgenotenwas de titel, naar het boek van Henk-WillemKlaassen.
Vertrekpunt:'We doen het samen maar we zijn allemaal anders.'

geleidingen beschermdwonen.'De Wmo
geeftmogelijkheden,maar de mensen
moeten het zelf maken'. hield Van Kooten
haar gehoorvoor. En VWS zit op het vinkentouw als de zogenaamdekeukentafelgesprekkenniet correct worden gevoerd.
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