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Basiscursus ‘Hersenletsel… en dan?’ voor mantelzorgers en vrijwilligers  
E-learning en 1 praktijkbijeenkomst van 3 uur 
 
Open inschrijving 
Data  Tijd Locatie Aantal deelnemers Tarief 
18-4 10.00u-13.00u Son  15-20 pers. € 50.- pp 
22- 9 18.30u-21.30u Son  15-20 pers € 50.- pp 
22-11 13.30u-16.30u Son 15-20 pers € 50.- pp 
Incompany  
Planning en locatie in overleg te bepalen, voor 15-20 deelnemers worden 2 trainers ingezet.  
Tarief € 450,- excl. reiskosten en evt. onvoorziene kosten. 
 
Basiscursus ‘Hersenletsel…en dan?’ voor professionals 
E-learning en 4 x 1 dagdeel (3 uur) praktijktraining 
 
Open inschrijving 
Data  Tijd Locatie Aantal deelnemers Tarief 
11-4/ 25-4  
23-5/ 6-6 

9.30u -12.30u Son  15 pers € 375,- pp 

15-9 / 29-9 
13-10/ 3-11 

10.00u-13.00u Son 15 pers € 375,- pp 

8-11 /22-11 
6-12/20-12 

10.00u -13.00u Son  15 pers € 375,- pp 

Incompany of een cursus “op maat” 
Planning en locatie in overleg te bepalen, voor 15-20 deelnemers worden 2 trainers ingezet.  
4 dagdelen: Tarief € 2400,- excl. reiskosten en evt. onvoorziene kosten 
 
Cursus ‘Moeilijk verstaanbaar gedrag als gevolg van Hersenletsel’ 
E-learning en 4 x 1 dagdeel (3uur) praktijktraining 
 
Open inschrijving 
Data  Tijd Locatie Aantal deelnemers Tarief 
13-9 / 27-9  
11-10 /1-11 

9.30u - 12.30u Son  15 pers € 375,- pp 

20-10 / 3-11  
17-11 / 8/12 

14.00u -17.00u Son  15 pers € 375,- pp 

Incompany of een cursus “op maat” 
Planning en locatie in overleg te bepalen, voor 15-20 deelnemers worden 2 trainers ingezet.  
4 dagdelen: Tarief € 2400,- excl. reiskosten en evt. onvoorziene kosten 
2 dagdelen: Tarief € 1200,- excl. reiskosten en evt. onvoorziene kosten 

  



 
E-learning  
De E-learningmodulen zijn ook als los onderdeel te volgen 

• E-learning Basis ‘Hersenletsel… en dan?’ 

• E-learning  ‘Moeilijk verstaanbaar gedrag als gevolg van Hersenletsel’ 

• E-learning Professioneel communiceren met personen met een hersenletsel 

De e-learning kan op een zelf gekozen moment, plaats en tempo worden gevolgd 
 

Tarief  

Individuele inschrijving  € 17,50 
Voor organisaties met minimale afname van 10 pers         € 15,- 

 
Bij evt. vragen neem contact op met informatiecentrumhersenletsel@swzzorg.nl  
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