
 
 

Training boosheidscontrole  

(Agressie Regulatie Training) 
 

Wanneer u moeite heeft met het onder controle houden van uw boosheid, kan dit op 

verschillende manieren naar boven komen. U komt bijvoorbeeld sneller in conflict met 

anderen, of u wordt overspoeld door andere emoties. Het kan ook zijn dat u geblokkeerd 

raakt en niet meer weet wat u moet doen, of juist dat u heel impulsief reageert.  

De Agressie Regulatie Training is een echte doe-training. Deze bestaat uit drie onderdelen: 

boosheidcontrole, sociale vaardigheden en moreel redeneren. Samen met andere deelnemers 

oefent u in een rollenspel. Als u genoeg geoefend heeft, krijgt u een thuisopdracht. U gaat in 

het echt doen wat u geoefend heeft.  

Meer informatie over de inhoud van de training vindt u op onze website: 

http://bit.ly/GGMD-ART.   

 

Voor wie: Doven en slechthorenden 

Wanneer: Deze training bestaat uit 12 bijeenkomsten op vrijdag.  

De eerste bijeenkomst is op vrijdag 10 april, de laatste op vrijdag 

17 juli.  

In verband met vakanties (meivakantie en de dag na Hemelvaart) 

zal op vrijdag 1 mei en vrijdag 22 mei geen training plaatsvinden.  

Tijden: Van 09.30 tot 14.00 uur 

Waar: GGMD locatie Utrecht, Kanaalweg 93 C, 3533 HH Utrecht 

Groepsgrootte: 

Trainer: 

Maximaal 10 deelnemers. 

Dineke Kramp en Mijke Slagman, gecertificeerd ART-trainers 

Doel: Leren omgaan met boosheid en andere emoties. 

Kosten: De cursus wordt vergoed door uw zorgverzekering. De kosten 

tellen wel mee voor uw eigen risico. 

Extra informatie: 

 

 

 

 

 

 

Tolken: 

Om deel te nemen aan deze training heeft u een verwijsbrief van 

de huisarts of medisch specialist nodig. Ook dient uw tinnitus 

vastgesteld te zijn door de KNO-arts. Vraag de KNO-arts om een 

audiogram.  

Print de verwijsbrief voor uw huisarts via deze link: Verwijsbrief 

GGz volwassenen. Meer informatie kan de huisarts vinden op: 

www.ggmd.nl/derden/verwijzers.  

Bij de training zijn schrijftolk en gebarentolk aanwezig.  

 

Aanmelden voor deze cursus doet u door ons aanmeldformulier in te vullen: 

www.ggmd.nl/contact/aanmeldformulier/ 

Vermeld bij het aanmelden: ‘Training boosheidscontrole Utrecht’. Na aanmelding heeft u 

eerst een individueel aanmeldgesprek en een intakegesprek met een hulpverlener van 

GGMD. 

Wilt u meer informatie? Mail dan naar utrecht@ggmd.nl 

of bel naar 088 – 43 21 700 of sms naar 06-10 908 606 

GGMD staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en 

Maatschappelijk Dienstverlening voor doven en slechthorenden. 

GGMD heeft locaties door heel Nederland. Meer informatie vindt u op www.ggmd.nl. 
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