Zorgen en Loslaten: een effectieve cursus voor (over)belaste mantelzorgers
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Meer informatie
Wilt u meer weten over de cursus ‘De
Kunst van het Zorgen en Loslaten? Neem
dan contact op met M. Garritsen, directeur
van SIZ Twente.
Wilt u meer weten over de statistische
onderbouwing

en

de

gerapporteerde

cijfers? Neem dan contact op met R.
Wessels, onderzoeker voor DataLes.
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