Training
‘Mijn Levensverhaal’
Meerdaagse training voor het toepassen van de levensverhalen-interventie. Een interventie om depressieve- en trauma-gerelateerde klachten bij personen met licht verstandelijke beperkingen, te verminderen en hun welbevinden te bevorderen
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