
‘ Wat heeft de client nodig om beter te worden?’ 
is de centrale vraag bij de ‘Beter Terug Aanpak’ bij reïntegratie  
na verzuim door psycholoog dr. Frits Winter

Thema-avond

Datum:  Maandag 25 november 2019
Locatie:  Amershof, Snouckaertlaan 11 Amersfoort
Programma: 19.00 uur: Inloop met koffie
 19.30-22.00 uur: Thema-avond
Kosten:  ISMA-leden: 25 euro, niet-ISMA-leden: 35 euro
Aanmelden: info@stress-management-nl.org

Frits Winter (gezondheids- en ontwikkelingspsycholoog) is de oprichter van Medisch 
Centrum Winter; een van de eerste reïntegratiecentra voor begeleiding bij psychische 
overbelasting. Zijn boeken ‘Angst de baas’, ‘Brein de baas’, ‘Pijn de baas’ en ’Vermoeid-
heid de baas’ worden geroemd om de toegankelijkheid voor zowel cliënten en behande-
laars, met veel aandacht voor zelfredzaamheid. Naast zijn werkzaamheden in de praktijk 
heeft Frits Winter zich altijd ingezet voor de ontwikkeling van collega’s met het geven 
van lezingen en het begeleiden van intervisie- en supervisiegroepen.

Wat heeft de cliënt nodig om beter te worden? Hoe vergroot je fysieke en mentale  
belastbaarheid? Hoe kunnen verantwoordelijkheden weer haalbare uitdagingen  
worden? Deze vragen staan centraal in de lezing van Frits Winter waarin hij meer vertelt 
over de ‘Beter Terug Aanpak’. Centraal in deze aanpak staat de disharmonie tussen  
persoon en omgeving. De kracht van sociale vaardigheden om belastbaarheid op te  
bouwen maken het programma voor cliënten succesvol, aantrekkelijk én haalbaar.

Frits Winter neemt je deze avond mee in het proces waarbij cliënten leren omgaan met 
klachten en deze te zien als signaal om zelf actie te kunnen ondernemen om klachten te 
reduceren.

ISMA staat voor: International Stress Management Association

All about stress

• Experts in preventie en omgaan met stress
• Multi-disciplinair
• Maatschappelijk betrokken

www.stress-management-nl.org

Activiteiten

• Workshops met experts op het gebied van stress
•  Ontwikkeling van tools en richtlijnen voor preventie en omgaan 

met stress
•  Een actief professioneel network; voor intervisie en supervisie
• Internationaal actief

Uitnodiging

Door dr. Frits Winter,
gezondheids- en ontwikke-
lingspsycholoog, directeur 
Medisch Centrum Winter


