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Jouw kunstwerk  
op de cover? Dat kan! 
Stuur een mail naar
clientenraad-contact@mediant.nl

Een veeg,
een streep een stip.
Zo uit een tube...
paletmes, een kwast.
Een kleur die juist wel of niet past.
Een vorm die ik zag
Een kleur.
De zon of rode herfstboom tegen het blauw 
van de lucht.
Een sfeer die in m’n hoofd blijft hangen
een onbekend gezicht.
Een beeld wat me soms vooruit laat denken
Of me teruggooit in de tijd.
De tijd,
maakt soms alles anders
En ogen, ogen, zijn geen dag hetzelfde,
En ook weer wel...!

Inge Kuypers

De Cliëntaal barst 
uit zijn voegen!
We hebben weer ontzettend veel leuke stukjes 
binnengekregen, zowel van medewerkers als van 
cliënten en externe partijen. Heb jij zelf ook iets 
te vertellen dat leuk zou zijn voor in de Cliëntaal? 
Stuur een mailtje naar clientenraad-contact@
mediant.nl en wie weet plaatsen we het dan in 
het volgende nummer!

In deze editie vind je onder andere een leuk 
interview met deelnemers van Mediant 
Maatjes Hoor ‘ns, een mooie herfstbijdrage 
en een indrukwekkend gedicht. Daarnaast 
kun je wat meer te weten komen over drie 
cliëntenraadsleden, stelt de nieuwe bestuurder 
van Mediant zich voor en lees je wie de nieuwe 
klachtenfunctionaris is. Ook vind je in dit nummer 
belangrijke informatie over de veranderende 
financiering in de GGZ en meer over het opstellen 
van een zelfbindingsverklaring. Als laatste willen 
we je nog wijzen op het mooie stuk over stigma 
dat we binnen hebben gekregen. Dit is een 
onderwerp waar de cliëntenraad ook veel aandacht 
aan besteedt. 
En dat is nog niet eens alles! Wat ons betreft is 
het weer een mooie mix van artikelen.

Ben je nog niet uitgelezen als je behandelaar je uit 
de wachtkamer komt ophalen? Je mag dit nummer 
ook meenemen!

Veel leesplezier.

De Cliëntenraad.



Afgelopen zomer was er op het terrein 
van Helmerzijde en de Opmaat voor 
de tweede keer een ijsco-actie. De 
Clientenraad deelde ijs uit aan cliënten. 
Dit initiatief ontstond in 2020 toen de 
Cliëntenraad niet meer op de afdelingen 
kon komen. Om toch nog een beetje 
in beeld te zijn en om de cliënten te 
ontmoeten is toen de ijsco-actie voor 
cliënten van Mediant in het leven 
groepen. 

We wilden iedereen graag opvrolijken met een 
lekker ijsje, maar ook wilden we graag in gesprek 
komen met de cliënten. Dat was in 2020 een 
succes en in 2021 was het nog een groter succes! 
Op beide dagen, 22 juli 2021 op Helmerzijde en 5 
augustus 2021 bij de Opmaat, was het fantastisch 

weer. Dus iedereen had ook wel trek in een ijsje.  
Bij Helmerzijde ging het zelfs zo hard dat we de 
laatste mensen nog maar één bolletje konden 
aanbieden. Daar hebben we van geleerd, en 
volgend jaar zullen we zeker extra ijs inslaan! 
We hebben weer veel leuke en waardevolle 
gesprekken gevoerd. En vanuit daar zelfs weer 
een nieuw lid mogen verwelkomen. Maar ook 
kregen we verschillende signalen binnen waar we 
als Clientenraad wat mee konden doen.  
Inmiddels hebben we besloten om de zomeractie 
gewoon elk jaar weer terug te laten komen. 

Zomeractie 
cliëntenraad 2021

IJS

GRATIS 
IJS
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In de Cliëntaal stellen regelmatig nieuwe 
cliëntenraadsleden zich voor. We hebben echter 
ook een aantal trouwe leden die al zo lang lid 
zijn, dat ze al bijna onderdeel van het meubilair 
zijn geworden! We zetten deze leden dan ook 
graag weer eens in de schijnwerpers.

Ik ben Monique Tiecke en ik ben al zeven jaar 
lid van de Cliëntenraad. Toen ik lid werd, ben ik 
meteen lid geworden van de Cliëntaalredactie, en 
daar ben ik al die tijd actief in gebleven. Ik houd 
ontzettend van schrijven. In de redactie kan ik dat 
talent de ruimte geven.

Binnen de Cliëntenraad heb ik verschillende rollen 
gehad door de jaren heen. Nu ben ik secretaris 
en houd ik me vooral bezig met notuleren en 
verslagen maken. Maar als het zo uitkomt, vind 
ik het ook erg leuk om een vergadering voor te 
zitten! Verder houd ik me op de achtergrond 
bezig met onder andere het Veiligheidsoverleg en 
Facilitaire Zaken. Sommige CR-leden werken op 
de voorgrond, ik ben meer de stille kracht.

Ik houd me ook bezig met het reilen en zeilen van 
vier circuits door in het betreffende steunpunt 
te zitten. Eigenlijk is dat een beetje te veel. 
De komende tijd ga ik selecteren in welke 
steunpunten ik blijf en welke ik over laat aan 
andere leden. Ik ben voortdurend op zoek naar een 
goede balans tussen belasting en belastbaarheid. 
Op mijn grenzen letten is belangrijk. Naast 
cliëntenraadslid ben ik ook nog cliënt en moet ik 
rekening houden met mijn kwetsbaarheid.
Elke dinsdag ben ik in het kantoor van de 
Cliëntenraad aan het werk en vaak doe ik op 
donderdag ook nog iets voor de CR.

Even voorstellen: 
Het meubilair van 
de Cliëntenraad!

Mijn naam is Jarich van der Molen en ik ben als 
dit blad uitkomt 37 jaar oud. Ik ben inmiddels al 
ruim 5 jaar lid van de Cliëntenraad van Mediant 
en mij is gevraagd om een stukje te schrijven over 
mezelf.

Mijn hobby’s zijn schaken en gamen. Daarnaast 
speel ik af en toe kaartspelletjes. 

Ik ben cliënt van Mediant en ben driemaal 
opgenomen geweest met eenmaal een heftige 
psychose. De andere twee malen ging het er 
gelukkig wat rustiger aan toe.

Binnen de Cliëntenraad houd ik me als 
penningmeester bezig met onder andere de 
financiën. Sommigen van ons zeggen wel 
“minister van Financiën van de Cliëntenraad”.

Ik houd me bezig met het onderdeel van Mediant 
dat de acute zorg omvat. Dit is omdat ik hier zelf  
een aantal malen mee in aanraking ben gekomen.

Verder woon ik in Enschede en ben hier gekomen 
voor mijn studie Technische Natuurkunde aan de 
Universiteit van Twente.

Op dit moment volg ik nog therapie, en ben ik 
ambulant in behandeling. Ik heb nog een zus met 
aanhang en ook nog een moeder. Ik reis vrij vaak 
naar Fryslan waar ik geboren en getogen ben.

Mijn motivatie om mij voor de Cliëntenraad in 
te zetten is om maatschappelijk betrokken te 
zijn. Ik zie en zag in mijn opname en tijdens de 
behandeling soms wel dingen die beter kunnen. 
Daarnaast denk ik dat het goed is als er een 
onafhankelijke groep mensen hun mening en 
gedachten laten horen over nieuw en oud beleid 
van de organisatie. 

Ons werk is vaak onzichtbaar voor de cliënt, maar 
op de achtergrond zijn we belangrijk. We leggen 
af en toe verbetersuggesties van cliënten bij de 
organisatie neer.

Ik haal veel voldoening uit dit werk!

Groeten,
Jarich van der Molen

Wat ik leuk vind aan werken bij de Cliëntenraad, is 
dat je bijzondere dingen mag doen, die je normaal 
niet zo snel kunt doen zonder voltijdbaan en 
diploma’s. Zo heb ik deel mogen nemen aan de 
adviescommissie toen er een nieuwe voorzitter 
voor de Raad van Bestuur van Mediant werd 
gezocht. Dat was erg leuk!
Verder vind ik het belangrijk om steeds weer op te 
komen voor de cliëntbelangen.

In mijn vrije tijd ben ik graag in de natuur. Daar 
krijg ik energie van en ik kan enorm genieten als 
ik bijvoorbeeld een ree tegenkom. Ik werk graag 
als gids bij wandelingen en ben gastvrouw op Hof 
Espelo, bij Landschap Overijssel. Ik fiets ook veel 
en geniet dan van de omgeving.

Waar ik me aan vasthoud is: 
Doe wat je leuk vindt, maar ook wat je kán!

In mijn vrije tijd ben ik 
graag in de natuur. Daar 
krijg ik energie van en ik 
kan enorm genieten als 
ik bijvoorbeeld een ree 
tegenkom. 
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Bianca van Denderen
“Voor corona kwam ik elke dag bij Ixta Noa, 
tegenwoordig twee à drie keer per week. Ik kom 
er nu al zeven jaar!
Ixta Noa heeft mijn leven gered. Voordat ik 
hier kwam, had ik heel veel opnames, maar nu 
niet meer. Ik heb door Ixta Noa een dagindeling 
gekregen. Ik heb geleerd om met meer 
verschillende andere mensen om te gaan en ik 
heb geleerd te praten over mijn problemen. Ik 
leer nog elke dag nieuwe dingen bij. Ik heb me bij 
Ixta Noa goed ontwikkeld. Van verlegen meisje 
ben ik nu een meer open persoon. Ik heb ook 
geleerd om alleen thuis te kunnen zijn. Ik heb 
meer rust gevonden.
Ik zou iedereen die een psychische aandoening, 
verslavingsproblemen of andere problemen 
heeft, aanraden om hier eens te gaan kijken of 
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Een vriendelijk 
vangnet… En dat iedereen welkom is, wat de problematiek 

ook mag zijn. Dat iedereen geaccepteerd wordt 
en respectvol met elkaar omgaat. 
Wat Ixta Noa voor mij bijzonder maakt, is de 
variatie en de mogelijkheden; het creatief bezig 
kunnen zijn in een daarvoor gecreëerde ruimte, 
muziek kunnen maken in een speciale ruimte 
daarvoor, ruimte(s) voor groepsmomenten/
bijeenkomsten, een relaxruimte voor als je je 
even wilt terugtrekken en een leuk en gezellig 
tuintje waar je prima kunt bivakkeren.

Ellen:
Ik kom 2 à 3 keer per week bij Ixta Noa. Toen ik er 
pas binnenkwam, wat ik een schichtig persoon 
met weinig zelfvertrouwen die conflicten uit 
de weg ging. Bij Ixta Noa heb ik in een veilige 
omgeving geleerd dat ik mag zijn wie ik ben, en 
dat leer ik er nog steeds elke dag. Ook heb ik 
geleerd bij conflict het gesprek aan te gaan ipv 
weg te vluchten. 
Door de ontwikkelingen die ik heb doorgemaakt, 
ben ik rustiger geworden en veel sterker in mijn 
persoonlijkheid.

De kracht van Ixta Noa is wat mij betreft toch 
echt dat iedereen ervaringsdeskundig is. Van 
daaruit begrijpen ze mij sneller en beter als ik 
ergens tegenaan loop. Ik raad Ixta Noa heel vaak 
aan bij mensen en ben er zelf ook heel open over 
waarom ik naar Ixta Noa toe ga. 
Ik ben tevreden over hoe het nu gaat, ook over 
wat ze nu betekenen in deze coronatijd. Ze 
bieden mij een stuk houvast en stabiliteit!

Monique:
Ik kom al heel lang in het Praktijkhuis en ben 
er nu ongeveer 2 keer per week. Vroeger heette 
Ixta Noa nog Ziezo, en toen kwam ik er al. In de 
periode dat het eten heel slecht ging, heb ik heel 
veel aan Ixta Noa gehad. Ik kwam hier toen bijna 
elke dag. Als Ixta Noa er niet was geweest, had 
ik heel veel thuis alleen gezeten. Ik had door Ixta 
Noa een structuur in mijn dag en ze konden mij 
ondersteunen om wel wat te gaan eten. Ik heb 
geleerd dat ik mezelf mag zijn. Door ervaringen 
van anderen kon ik leren om minder destructief 
te handelen. Ik kan zijn wie ik ben en hoe ik mij 
die dag voel. Ik word gezien.

Ixta Noa is een landelijke organisatie waar kwetsbare mensen terecht kunnen voor 
een kop koffie, een praatje en om te oefenen met dingen die ze moeilijk vinden. Het 
bijzondere is, dat Ixta Noa volledig gerund wordt door ervaringsdeskundigen. Het 
kan een allereerste stap zijn richting de hulpverlening, een aanvulling op een GGZ-
behandeling. Het kan ondersteunend zijn ná je behandeling als je in de praktijk gaat 
brengen wat je in therapie geleerd hebt. 
We hebben diverse deelnemers gevraagd iets over Ixta Noa te vertellen en het is 
duidelijk dat het een goede plek is als je jezelf verder wilt ontwikkelen. Lees maar eens 
wat zij ervan vinden, en wie weet denk je “Dat is ook iets voor mij!”.

het iets voor je is. Het is een heel veilige plek. Je 
kunt bij Ixta Noa jezelf zijn en praten met andere 
mensen.
Ik ben heel blij dat ik Ixta Noa heb leren kennen.”

Noor Molenaar
Sinds er aangepaste openingstijden zijn vanwege 
corona, kom ik twee middagen per week bij Ixta 
Noa. 
Ixta Noa speelt een erg belangrijke rol in 
het aanbrengen van structuur in mijn week, 
aangezien dit de enige plek is die ik bezoek in 
mijn dagelijkse leven. Het zien van- en spreken 
met anderen, het kunnen ventileren en delen van 
mijn verhaal, geeft mij de bevestiging dat ik niet 
de enige ben die worstelt met bepaalde dingen. 
Dit blijf ik nodig hebben om op de goede weg te 
blijven en niet terug te vallen.
Toen ik net bij Ixta Noa kwam, vond ik het 
lastig om ruimte in te nemen en mijn emoties 
te reguleren. In de loop van de tijd merk ik en 
krijg ik ook van anderen terug dat ik stabieler 
ben geworden en minder uitschieters heb naar 
het positieve of negatieve. Ik heb meer balans 
gevonden en beter leren luisteren naar mijn 
gevoel en geleerd daar naar te handelen.

Ik raad Ixta Noa zeker aan. De kracht van Ixta 
Noa vind ik de laagdrempeligheid, de warme 
ontvangst, de fijne sfeer binnen, de openheid 
waarin gesproken wordt en kan worden, het 
vertrouwen dat er is en dat Ixta Noa uitstraalt. 
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In de afgelopen jaren heb ik periodes gehad dat ik 
veel twijfelde of ik hier nog wel wilde zijn. Ik had 
moeite met nieuwe mensen die hier kwamen. In 
deze periode heb ik ook geoefend met minder 
vaak komen, omdat het wel redelijk goed ging 
met mij. Ik ging van elke week naar drie weken 
niet. Ik had minder behoefte om hier te zijn, maar 
ik denk dat dat ook “normaal” en “gezond” is als 
het beter met je gaat. 
De kracht van Ixta Noa is de eigen ervaring. Ze 
weten waar ze het over hebben. Ik vind vooral 
de combinatie van Ixta Noa en professionele 
hulp het beste werken. Ik zou het anderen zeker 
aanraden. 

Karin:
Ik kom twee keer per week een dagdeel bij Ixta 
Noa en bel wanneer ik thuis helemaal vastloop. 
Ixta Noa betekent veel voor mijn herstel. Ik voel 
me er gezien, gehoord en begrepen. Doordat er 
gewerkt wordt vanuit ervaringsdeskundigheid 
snapt met waar het over gaat. En dat praat heel 
anders dan met psychologen/psychotherapeuten. 
Zij kennen het alleen vanuit een boek en ze 
moeten het hebben van ervaringen uit de 
praktijk. Terwijl zélf iets doorgemaakt hebben 
echt hele andere koek is! De adviezen, tips 
(of hoe je het ook wilt noemen) zijn ook echt 
bruikbaar. Want dat is vaak waar de schoen knelt; 
HOE kan ik dit stap voor stap ombuigen?

Ik heb hier geleerd om mijn kwetsbare kant te 
tonen en troost toe te laten, wat voor mij een 
mega stap was! Je mag hier zijn zoals je bent, 
met je kwetsbaarheden en niets is gek. Oké, ik 
ben misschien wel een beetje gek...maar ach, dat 
houdt me op de been ;-) 
De kracht van Ixta Noa is met name de 
ervaringsdeskundigheid van waaruit gewerkt 
wordt. 
Nu in coronatijd is het er rustig, maar wanneer 
we weer naar het oude gaan, dan kan het ook erg 
druk en/of onrustig zijn. Wanneer je een bepaalde 
prikkelgevoeligheid hebt, dan is dat wel iets om 
rekening mee te houden.
Verder wil ik nog kwijt dat er veel regels zijn die 
ook strak zijn. Probeer je daar niet teveel aan te 
storen.

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je ontdekken 
of Ixta Noa iets voor jou is? Neem dan contact 
op met het Praktijkhuis om de mogelijkheden te 
bespreken. Door corona is het aantal deelnemers 
dat tegelijkertijd bij Ixta Noa aanwezig kan 
zijn nog beperkt, daarom gaat de inloop nu op 
inschrijving. Zodra er weer wat meer mogelijk is, 
zullen ook de andere activiteiten weer opgestart 
worden.
Vind je het spannend? Spreek dat vooral uit! Je 
bent zeker niet de enige: iedereen kwam er ooit 
voor het eerst en ze denken graag met je mee 
wat voor jou de drempel kan verlagen.

Kijk voor het actuele aanbod op:
https://www.facebook.com/
ixtanoaenschede

Je vindt het praktijkhuis aan de Molenstraat 30 in 
Enschede.
Tel: 053-230 74 46 (We zijn telefonisch 
bereikbaar tussen 09.30 en 16.30 uur, behalve 
tijdens de lunch tussen 12.30 en 13.00 uur)
enschede@ixtanoa.nl 
http://www.ixtanoa.nl

Omschrijving van de vraag, het verzoek, de klacht, het idee:

Wat is er precies aan de hand en waarom vindt u het belangrijk dit te bespreken?

Graag feiten omschrijven en de situatie onderbouwen. 

Contactformulier Cliëntenraad (CR)

  

2

Het contactformulier  
van de Cliëntenraad.
Soms loop je als cliënt of naaste tegen iets aan, of denk je dat Mediant sommige zaken 
beter of anders aan kan pakken. Misschien heb je wel een goed idee of juist een vraag over 
je rechten als cliënt, over het beleid van Mediant, of iets heel anders. Wij horen het graag! 

Door te horen wat er bij cliënten speelt, kunnen wij ons werk beter doen. We komen op 
voor de cliënten en nemen die informatie mee in onze gesprekken met Mediant. Zo werken 
we samen aan nog betere zorg!

We hebben een handig contactformulier waar je gebruik van kunt maken. Het formulier is 
te downloaden op www.mediant.nl/clientenraad

Je mag ook mailen of bellen. De contactgegevens vind je in de colofon van deze Cliëntaal. 

Vraag, klacht, verzoek of goed idee?

Wij horen graag van u!

Kenmerk: 04.08

Let op, de cliëntenraad behandelt alleen gezamenlijke belangen. Wij komen niet op voor individuele klachten 

en belangen. Hiervoor verwijzen wij naar de Patiënt Vertrouwens Persoon (PVP)  of klachtenfunctionaris. 

Natuurlijk bent u altijd vrij om contact met ons op te nemen zodat wij met u mee kunnen denken. 

Dit formulier kunt u versturen naar de cliëntenraad:

• Per interne post: Cliëntenraad, de Opmaat.

• Per post: Cliëntenraad, Postbus 775, 7500 AT Enschede.

• Afgeven op kantoor van de Cliëntenraad: Hooistraat 5, Opmaat te Hengelo.

• Via: Clientenraad-contact@mediant.nl  

Vult u dit formulier liever samen met iemand van de cliëntenraad in bel dan gerust om een afspraak in te 

plannen. 074-2563207 (Marike Hemmink) of 074-2563103 (Anke Lameijer) (coach/ondersteuners cliëntenraad). 

Datum:

Betreft afdeling:

Contactpersoon:

(graag willen wij een contactpersoon hebben waar wij mee kunnen communiceren over de gang van zaken) 

Naam: 

Adres: 

E-mail: 

 
Telefoonnummer: 

Titel / Onderwerp: 

Contactformulier Cliëntenraad (CR)

  
1

Het formulier is te downloaden via  
www.mediant.nl/clientenraad
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De ervaringen van Rudy en Bas 
met Mediant Maatjes Hoor ‘ns

Rudy is 55 jaar oud en is geboren in Californië, 
Amerika. In 1974 is hij met zijn Nederlandse 
ouders verhuisd naar Nederland en tegenwoordig 
woont hij in Enschede. Bas (25) komt uit Brabant 
en hij studeert aan de Universiteit Twente. Hij 
gaat ongeveer één keer per week op bezoek bij 
Rudy voor een kop thee, een spelletje, of om 
samen wat te eten. “We zijn ook weleens een 
ijsje wezen halen. Meestal spreken we af bij 
Rudy thuis, maar Rudy is ook weleens bij mij 
in het studentenhuis geweest.” Als aanvulling 
op Bas noemt Rudy nog wat activiteiten op die 
ze zoal ondernemen. “Een stukje wandelen, of 
bijvoorbeeld filosofische gedachten uitwisselen 
over het hoe en waarom van bepaalde dingen. En 

wat ik boeiend en leuk vond en is Astrid op zoek 
gegaan.” Rudy bewandelde ongeveer hetzelfde 
pad als Bas. “Voordat Bas in beeld kwam heb 
ik mij eerst via Mediant opgegeven voor dit 
maatjesproject, toen heb ik met Astrid een 
gesprek gehad, omdat ik het wel leuk zou vinden 
om iemand te leren kennen buiten Mediant. 
Iemand die geen cliënt is, maar wel een beetje 
dezelfde interesses heeft. Astrid heeft me ook 
uitgelegd wat het project inhoudt.”

Astrid was ook betrokken bij de eerste 
ontmoetingen. Bij de kennismaking was ze 
aanwezig en daarna heeft ze nog een paar keer 
telefonisch contact gehad om van allebei te horen 
hoe het ging. “We waren daar allebei tevreden 
over, waardoor Astrid het verder aan ons kon 
laten”, vertelt Rudy. Op de vraag wat Rudy van 
de eerste ontmoeting vond, antwoordt hij: “Ja, 
je probeert elkaar een beetje te leren kennen 
eigenlijk. Waar je vandaan komt qua achtergrond 
bijvoorbeeld. Ik vertelde dat ik geboren ben in 
Amerika en dat vond Bas wel interessant.” Bas: 
“Het was vooral elkaar even leren kennen, maar ik 
vond het wel direct leuk om met Rudy te praten. 
Het is wel even zoeken wat je aan elkaar hebt en 
wat iemand waardeert in het contact.”

De favoriete herinnering van Rudy aan hun 
activiteiten is het samen thee drinken: “Ik 
ben van de Chinese thee en ik heb dat aan Bas 
geïntroduceerd. Dat vond hij wel wat en nu koopt 
hij het ook regelmatig.” De favoriete herinnering 
van Bas is alweer van een tijdje geleden: “Rudy 
kwam bij mij in het studentenhuis eten. Na 
het eten zaten we een spelletje te doen samen 
met een huisgenoot van mij en toen heb ik hem 
keihard ingemaakt! En daarna heeft Rudy ons 
weer ingemaakt.” Rudy: “Ja, jouw huisgenoot was 
behoorlijk fanatiek en jij wil ook altijd winnen! Ik 
ben meer van het sportsmanship en doe graag 
mee, maar of ik win of verlies maakt me niet uit. 

Als Cliëntenraad brengen wij graag projecten onder de aandacht waar wij enthousiast 

van worden. Mediant Maatjes Hoor ‘ns is er daar zeker één van. De redactie was erg 

benieuwd naar de ervaringen van maatjes die deelnemen aan dit project. En om daar 

eens meer over te horen, spraken wij met Rudy en Bas. 

Winnen is natuurlijk leuker, maar als ik verlies… 
nou ja, het zij zo.”

Door samen af te spreken hebben Rudy en Bas 
iets moois weten op te bouwen: “Bas en ik 
hebben nu gewoon een soort vriendschapsband 
opgebouwd. Hij is een kennis van mij geworden, 
eigenlijk”, zegt Rudy waarna Bas aanvult met: “Ja, 
ik zou het wel willen omschrijven als vrienden.” 
Ze zijn allebei blij met de vriendschap die is 
ontstaan. Voor Rudy is vooral het sociale contact 
erg fijn. “Dat je iets kan delen met een ander. Of 
als je bijvoorbeeld behoefte hebt aan de mening 
van een ander of iets kwijt wil aan iemand, dan 
heb je die mogelijkheid. Dat is mooi.” Bas vindt 
het op zijn beurt weer leuk dat hij iemand heeft 
ontmoet buiten zijn gebruikelijke kringen en dat 
hij de wereld een beetje leert kennen door de ogen 
van Rudy.

De slotvraag van ons gesprek is voor Rudy. Zou 
hij het een ander aanraden om zich aan te melden 
voor het maatjesproject? “Dat ligt aan de persoon 
zelf. Je moet er wel voor openstaan. Er zijn denk 
ik wel mensen die alleen zijn en die wat verlegen 
zijn om contact te maken. Als je de behoefte hebt 
om een praatje te maken met iemand of je wil 
bijvoorbeeld iemand leren kennen om gewoon 
gezellig met elkaar te babbelen, waarom niet? Het 
voordeel is dat je wat opener wordt naar buiten 
toe. Ik ben dat nu niet alleen naar Bas toe, maar 
ik sta ook meer open voor anderen. Je hebt eerst 
contact met één persoon en het gevolg is dan dat 
je met iemand iets onderneemt en dan gaat het je 
ook makkelijker af met anderen.” 

Wil je meer informatie over Mediant Maatjes Hoor 
‘ns? Neem dan contact op met Astrid Doeschot. 
Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06 - 51 08 21 
88 of e-mail a.doeschot@mediant.nl.

Kijk ook eens op www.mediant.nl/hoorns

daar hebben we dan soms een discussie over.” Bas 
grapt een beetje dat die discussies eigenlijk altijd 
ontaarden in ruzie, maar daar blijkt geen sprake 
van: “Nee, gewoon vriendschappelijk hoor!”, 
benadrukt hij.

Via Astrid Doeschot (coördinator van Mediant 
Maatjes Hoor ‘ns) zijn Rudy en Bas aan elkaar 
gekoppeld. Bas had zin om iets te doen en is gaan 
kijken of er vrijwilligerswerk beschikbaar was 
dat bij hem paste: “Toen kwam ik dit project van 
Mediant tegen en dacht ik: Nou, let’s go! Dat ga 
ik proberen. Vervolgens heb ik mij aangemeld 
en ben ik met Astrid in gesprek geweest over 
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Monsters ken je als kind vrij goed

Maar als volwassen ken je ze nog beter

Je weet dat ze niet onder je bed zijn

Maar op de vervelendste plek

Je hoofd

Hardnekkig zijn ze wel

Want in je hoofd kan je geen  
light schijnen

Om de monsters te verjagen

Verschillende vormen en maten  
hebben ze wel

Met hun eigen stemmetje die  
constant door praat

Aan stil zijn hebben ze weinig gehoor

Soms is het beter om met ze in  
gesprek te gaan

En ze een knuffel te geven

Want tot slot zijn ze altijd een  
deel van jou

Of jij dat nou wilt of niet

Met hulp van Therapie kom je er wel

Dat hopen wij allemaal

Melissa Schram

Monsters
Sinds kort kun je de nieuwe folder van de  
Cliëntenraad vinden in de wachtkamer en op  
mediant.nl/clientenraad. We zijn trots op het resultaat 
en zijn druk bezig met het verspreiden van de folder. 
In de folder lees je wat we doen en waarvoor je bij ons 
terecht kunt. 
Heb je vragen of opmerkingen na het lezen van de 
folder? We horen het graag!

De Cliëntenraad heeft een nieuwe folder!

Cliëntenraad

Steunpunt 
Jeugd en Extern

Steunpunt 
Curatief Steunpunt 

Acuut

Steunpunt 
De Boerhaven

Steunpunt 
CoNNEctum 

Steunpunt 
PaZZage

CLIËNTENRAAD MEDIANT 98

DE 
CLIËNTENRAAD

DENKT MEE!
(Wmzc 2018)

Activiteiten

Inspraak

Feedback en klachten

Tevredenheidsonderzoek

Rondje over de afdelingen

Wet verplichte GGZ

Privacy

Dossierveiligheid

PVP en klachtencommissie

Cliëntenportaal

Verbouwingen en verhuizingen

Toegankelijkheid

Rookbeleid

Huisregels

Menu’s

Financiën

Vernieuwingen

Veiligheid

Locaties

Laten zien wat de CR doet

Cliënten informeren 
over ontwikkelingen 

binnen Mediant

Overleg met de Raad van Bestuur

Adviseren bij benoeming managers
en leden Raad van Bestuur

Ontwikkelingen binnen de circuits volgen

Meedenken over specifieke projecten

Kwaliteit van de zorg monitoren

Cliëntaal

Contacten onderhouden

Folder

Website

Verbinding met Mediant

PR

Verbinding  
met cliënten

Rechten

Beleid van 
Mediant

MINDMAP

Samen werken aan goede zorg

CLIËNTENRAAD
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Inloop Het Trefpunt in Enschede  
en Dorpskamer Glanerbrug
In Enschede zijn we op drie nieuwe locaties 
gestart met een inloop. Vanaf september 2020 
zijn wij op twee locaties begonnen met inloop het 
Trefpunt. En vanaf augustus 2021 is Mediant voor 
twee dagdelen aanwezig met een inloop in de 
Dorpskamer in Glanerbrug.  

Voor wie
Het Trefpunt en de Dorpskamer is voor alle 
inwoners van Enschede die op zoek zijn naar een 
zinvolle daginvulling, meer sociale contacten of 
willen ontdekken welke mogelijkheden er voor hem 
of haar zijn. We richten ons niet alleen op mensen 
met een psychische beperking maar ook op 
inwoners die door omstandigheden niet of minder 
participeren in de maatschappij of zich eenzaam 
voelen. Bijvoorbeeld door het wegvallen van werk 
of het verliezen van een partner.

Laagdrempelig 
Het Trefpunt en de Dorpskamer is een 
laagdrempelige inloopvoorziening. Bezoekers 
kunnen binnenkomen voor een kopje koffie, een 
gesprek of voor deelname aan een activiteit. Het 
bezoek aan het Trefpunt en de Dorpskamer is 
gratis en er is geen verwijzing voor nodig.

Mogelijkheden 
Bij het Trefpunt en de Dorpskamer hebben we 
met name aandacht voor de mogelijkheden en 
sterke kanten die iemand heeft en bieden we 
ondersteuning bij het vergroten van de leefwereld 
van de bezoeker. Hierbij is aandacht voor de 
mogelijkheden binnen de inloop, maar kijken 
we met de bezoeker ook naar deelname aan 
reguliere activiteiten binnen Enschede, zoals 
vrijwilligerswerk, sport en bewegen etc.

Begeleiding 
De begeleiding is in handen van beroepskrachten 
van Mediant die ervaring hebben met inloop en 
activeren van mensen.

Locatie en Openingstijden:
Trefpunt bij Locatie CVV Sparta
Kotkampweg 44, 7531 AT Enschede
Maandag: 13.00 – 16.00 uur
Woensdag 09.00 – 12.00 uur

Trefpunt bij Locatie De Tubanters 1897
Olympialaan 20, 7541 BK Enschede
Dinsdag: 13.00 – 16.00 uur
Donderdag: 09.00 – 12.00 uur

Inloop bij locatie de Dorpskamer Glanerbrug
Schipholtstraat 48 B, 7534 CZ, Enschede
Dinsdag: 09.00 – 12.00 uur
Donderdag: 09.00 – 12.00 uur

Naast onze inlopen in Enschede heeft Mediant ook 
inlopen in Haaksbergen, Hengelo, Goor en Losser.

Voor meer informatie: Maurizio Arena  
mr.arena@mediant.nl  
06 - 38 06 62 18

Langs deze weg wil ik me graag voorstellen.
Mijn naam is Esther Steffens en ik ben sinds 
juli 2021 met veel enthousiasme gestart bij 
Mediant in de rol van klachtenfunctionaris. 
Na ruim 18 jaar te hebben gewerkt als 
manager bij een zorginstelling heb ik ervoor 
gekozen een carrière switch te maken en 
nieuw pad te gaan volgen.
Communicatie en gedrag fascineren mij en 
vervullen een belangrijke rol in mijn leven. 
Het is mijn missie om mensen te begeleiden 
door het bieden van een luisterend oor en 
empathie zonder oordeel.

Dit is de reden dat ik heb besloten om de opleiding 
“klachtenbemiddeling in de Zorg” te gaan volgen.
Tijdens de opleiding groeide mijn enthousiasme en 
wist ik dat ik de juiste keuze had gemaakt.

Mediant Geestelijke Gezondheidszorg doet er 
alles aan om de zorg- en dienstverlening aan 
haar cliënten zo goed mogelijk te laten verlopen. 
Toch kan het voorkomen dat jij als cliënt niet 
helemaal tevreden bent en dit wilt uiten door het 
bespreekbaar te maken. 

In deze situaties kun jij als cliënt en/of 
jouw wettelijke vertegenwoordiger(s) een 
beroep doen op de klachtenfunctionaris. Als 
klachtenfunctionaris heb ik als procesbegeleider 
een bemiddelende rol bij de afhandeling van jouw 
klacht. Ik heb een onafhankelijke positie en geef 
géén mening of oordeel. 

In overleg met jou en de betrokkenen binnen 
Mediant doe ik mijn best gezamenlijk een oplossing 
te vinden. Wanneer onvrede tot een, voor beide 
partijen, acceptabele oplossing leidt, geeft mij dit 
veel voldoening.

Als ‘klachtvriendelijke’ organisatie is het belangrijk 
om zorgvuldig en snel te reageren in situaties van 
onvrede. Waarom?
• Om samen naar een goede oplossing (voor beide 

partijen) te zoeken
• Om van te leren
• Om de kwaliteit van dienstverlening/ zorg te 

verbeteren
• Om jou met een goed gevoel Mediant te laten 

verlaten
‘Klacht versus kans’ dat is mijn motto. Het is mijn 
missie om dit over te brengen en iedereen hiervan 
bewust te maken. 

Wat kan ik voor jou betekenen?
Voor jou als cliënt kan het lastig zijn om onvrede te 
uiten en een probleem bespreekbaar te maken.
Vaak is er sprake van onzekerheid over hoe de 
ander zal reageren, of je serieus genomen wordt of 
de erkenning krijgt die je graag wilt. 
Er is moed voor nodig om een klacht te durven 
uiten en ermee aan de slag te willen gaan. 
Ik kan jou ondersteunen door het bemiddelen 
bij klachten. Als vanzelfsprekend vinden alle 
gesprekken plaats binnen de kaders van een veilige 
omgeving en op basis van vertrouwelijkheid. 

Heb je behoefte aan meer informatie? Aarzel dan 
niet om mij persoonlijk te benaderen. Ik sta jou als 
cliënt van Mediant graag te woord!

Klachtenfunctionaris binnen Mediant! 

Het Trefpunt 

Met oog voor elkaar, kijken we samen vooruit 

KOM BINNEN 
Het Trefpunt is er voor alle inwoners van Enschede die op zoek zijn naar meer 
sociale contacten, meer daginvulling of willen ontdekken welke 
mogelijkheden er voor hem of haar zijn. 

ONTMOETEN 
Je kunt gewoon even binnenlopen voor een kopje koffie, een spelletje, een 
gesprek en activiteiten. Deelname is gratis en je hebt er geen verwijzing voor 
nodig. Het Trefpunt is er voor mensen die ondersteuning kunnen gebruiken 
om hun leefwereld te vergroten. Dit doen we op een informele en 
ontspannen manier met professionele ondersteuning. 

MOGELIJKHEDEN 
Zelf ziet u misschien niet welke mogelijkheden er allemaal voor u zijn. Bij Het 
Trefpunt kunnen we daarom samen verder kijken, vrijblijvend en in uw eigen 
tempo. 

U bent van harte welkom om binnen te lopen. 

In samenwerking met 

Locatie: De Tubanters 
Olympialaan 20, 7541 BK Enschede
Dinsdagmiddag      13.00 – 16.00 uur.
Donderdagochtend 09.00 – 12.00 uur.

Locatie: CVV Sparta 
Kotkampsweg 40, 7531 AT Enschede 
Maandagmiddag     13.00 – 16.00 uur.
Woensdagochtend  09.00 – 12.00 uur. 

Coördinator Inloop
Telefoon:
pazzagecoordinatoren@mediant.nl
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Het Trefpunt
In samenwerking met:

Je kunt mij via de mail of telefonisch bereiken:
Esther Steffens
klachtenfunctionaris@mediant.nl
Telefoon: 06-24883642
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voor grotere financieringen of samenwerkingen 
zelfs hebben laten schieten. Waarom? Omdat 
sommige doelgroepen dan niet meer welkom 
zouden zijn. Terwijl dat juist de manier is waarop 
wij werken. Het bijzondere van De Viermarken was 
en is, dat verschillende doelgroepen door elkaar 
werken: mensen met een verstandelijke beperking, 
mensen met een lichamelijke beperking, mensen 
met een psychische beperking en bijvoorbeeld 
langdurig werklozen. 
We vinden het een uitdaging om wensen van 
mensen te realiseren. Toen iemand de wens had 
een  winkeltje bij De Viermarken te beginnen, keken 
we: hoe zou dat kunnen? Toen iemand graag brood 
wilde bakken,  maakten we een eigen houtoven. 
Het ontwikkelen van ambities en het uitbouwen 
verloopt organisch zou je kunnen zeggen. 

Boerderij
De boerderij De Viermarken is een biologisch 
gemengd bedrijf. Dat wil zeggen dat er dieren 
zijn en dat er verschillende groentes geteeld 
worden in de moestuin. Er zijn veel weilanden 
en een aantal akkers.  We vinden het belangrijk 
dat we met zijn allen een bijdrage leveren aan 
een duurzame omgeving. Langs onze akkers 
en sommige weilanden vind je bloemenranden, 
we gebruiken geen kunstmest en chemische 
bestrijdingsmiddelen en alle dieren op de boerderij 
hebben, zolang ze bij ons op de boerderij zijn een 
goed leven, dat past bij hun aard. We hebben 
Koeien, kippen, schapen, een geit, een groot paard, 

kleinere pony en een hele kleine pony, damherten 
in het Ledeboerpark en natuurlijk waterbuffels. 
Oeps, niet te vergeten onze boerderijkat Mickey. 
Samenwerken vinden we belangrijk: zo lopen 
er in onze weilanden Lakenvelder koeien van 
Jelle (www.koeienvanjelle.nl) en waterbuffels 
van de Buffalofarm uit Denekamp (www.
buffalofarmtwente.nl). De producten van 
onze boerderij zijn te koop in ons winkeltje. 
Hier verkopen we ook een klein assortiment 
streekproducten en biologische kruidenierswaren. 

Werkgebieden
De boerderij heeft een zestal werkgebieden 
waar medewerkers helpen: winkel/verwerking, 
vee/grasland, machines/transport/onderhoud, 
moestuin/akkers, boerderij Oldenhof en 
administratie. Op sommige werkgebieden kunnen 
veel medewerkers helpen, op andere is het iets 
beperkter. Boerderij Oldenhof is een tweede 
boerderijtje, vlak bij De Viermarken waar mensen 
in een knusse omgeving allerlei verschillende 
werkzaamheden kunnen uitvoeren. We hopen 
dat er met ingang van het volgende jaar ook weer 
gelegenheid is om hier een kopje koffie en thee te 
drinken. Hou daarvoor onze website in de gaten. In 
het voorjaar en de zomer is hier de tweede zondag 
van de maand een theeschenkerij met heerlijke 
producten die in onze bakkerij zijn gemaakt. 

Waar kun je ons vinden?
Stichting Boerderij ‘De Viermarken’
Viermarkenweg 85
7522 LC  ENSCHEDE
053 4359572
www.viermarken.nl
info@viermaken.nl
Openingstijden winkel: 
maandag t/m woensdag van 13.00 uur – 16.30 uur
donderdag en vrijdag van  08.30 uur – 16.30 uur

We maken geen onderscheid tussen vrijwilligers, 
medewerkers, cliënten of andere ‘groepen’. 
We doen het namelijk samen. We begeleiden 
mensen met als doel het stimuleren, ontdekken 
en ontwikkelen van talenten, uitgaande van de 
eigen kracht en verantwoordelijkheid. Dit helpt 
de medewerkers niet alleen bij het werk op de 
boerderij, maar ook in hun thuissituatie.

30 jaar De Viermarken
De Viermarken is in 1990 opgericht door 
werknemers van vier uiteenlopende organisaties: 
het Twents Psychiatrisch Ziekenhuis Helmerzijde 
(nu onderdeel Mediant), het Knooppunt (nu 
onderdeel van Interaktcontour), RIBW en de 
gemeente Enschede omdat er behoefte was aan 
buitenactiviteiten voor een kwetsbare groep 
mensen. Het zou zo mooi zijn als er een plek 
kwam, ergens in Enschede, waar je lekker buiten 
kon werken en waar het niet uitmaakte wat je 
achtergrond was. En zo is De Viermarken ontstaan. 
Die achterliggende gedachte is nog steeds wat 
De Viermarken 30 jaar later drijft, al was het niet 
altijd de makkelijkste weg. Het behouden van de 
zelfstandigheid én die gemixte doelgroepen bleef 
voor ons essentieel, waardoor we sommige kansen 

Onze idealen
We geloven in de talenten van onze mensen en alle 
mogelijkheden die er wél zijn. Dat draagt weer bij 
aan een mooi resultaat voor henzelf. We zijn ervan 
overtuigd dat zinvol bezig zijn op onze boerderij je 
activeert, dat je er productiever door wordt en dat 
dit ertoe kan leiden dat je je in het algemeen beter 
voelt. Duurzaam voor onze mensen en duurzaam 
voor natuur en milieu.

Vers lokaal en biologisch
We maken, bedenken en creëren producten bij De 
Viermarken. We verbouwen groente, maken verse 
taarten, jams en heel veel meer! En oh ja, onze 
kippen scharrelen heerlijk rond. Elkaar helpen zit 
in onze genen. Pure passie voor het werken met 
elkaar, met de dieren en de natuurlijke producten in 
een rustgevende, groene omgeving.

Helpen bij De Viermarken
Mensen weten vaak wel welke beperking ze 
hebben, maar niet (meer) wat ze allemaal wel 
kunnen. Daar proberen we je bij te helpen, dit te 
ontdekken en te ontwikkelen. “Wie ben jij als 
mens? En wat wil je en wat kun je?” Dat is de basis 
van waaruit we werken. Wij geloven in mensen, 
in hun talent en alle mogelijkheden die er wel zijn. 

Over De Viermarken
Stichting Boerderij ‘De Viermarken’ ligt midden in de stadsrand van de gemeente 
Enschede. In 2020 bestond De Viermarken 30 jaar. Er is veel veranderd in de loop 
der jaren, maar één ding bleef onveranderd: we kijken naar wie je bent en wat 
je nodig hebt. Voor het lezen van dit artikel is het handig te weten dat we bij De 
Viermarken praten over medewerkers en niet over deelnemers of cliënten.
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Woordzoeker!

AANMOEDIGING
BEWEGEN
BUITENLUCHT
COMPLIMENT
CREATIVITEIT
DAGBESTEDING
DAGBOEK
DOEN
FIETSEN

GEBORGENHEID
GELOOF
GENIETEN
 GEZELLIGHEID
GEZIENWORDEN
HUISDIERVERZORGEN
HULPVRAGEN
KEUZESMAKEN
KNUTSELEN

LEZEN
LIEFDE
MEEDOEN
MENING
MOED
NATUUR
ONDERSTEUNING
ONTSPANNING
PLANTJES

SAMEN
SPIRITUALITEIT
STAPPENZETTEN
TROTSZĲN
TUINIEREN
UITDAGING
UITPROBEREN
UITSTAPJE
VERTROUWEN

VRĲWILLIGERSWERK
WAARDERING
WERK
ZEGGENSCHAP
ZELFCOMPASSIE
ZELFONDERZOEK
ZELFZORG

In je leven is niet altijd alles op te lossen, maar deze woordzoeker in elk geval wel! De woorden kunnen horizontaal, verticaal 

en diagonaal (schuin) staan. Kun jij ze allemaal wegstrepen? De overgebleven letters vormen een vraag...

Vul hier de overgebleven letters uit de woordzoeker 
in. Er staat dan een vraag:

nnn nnnnn nnn nnn nnnnn nnn 

nnnnnnn nnnnnnnn n

Het antwoord op de vraag hierboven is natuurlijk voor 

iedereen anders. We zijn benieuwd naar jouw antwoorden! 

Mail ze naar clientenraad-contact@mediant.nl

Als we van meerdere mensen antwoorden binnen krijgen, 

zullen we er in de volgende Cliëntaal een stukje aan 

wijden. Zo leren we van elkaar en wie weet, helpen we 

elkaar vooruit!

Mediant heeft sinds 1 september een nieuwe bestuurder die 
Peter Turpijn opvolgt. Hij stelt zich nu kort voor en in een 
volgende editie zullen we hem zeker uitgebreider aan het 
woord laten!

Ik ben Martin Bijker en ik word in november 53 jaar. Met mijn vrouw en 
mijn twee kinderen woon ik sinds drie jaar weer in de stad waar ik ook ben 
opgegroeid: Enschede. Na mijn middelbare school ben ik in Groningen economie 
gaan studeren en ben vervolgens in de gezondheidszorg gaan werken en wil 
daar nooit meer mee stoppen. Mijn eerste jaren heb ik gewerkt als adviseur 
op vraagstukken rondom bedrijfsvoering en samenwerking. Daarna ben ik 
managementfuncties gaan uitoefenen: eerst in de ouderenzorg en vanaf 2009 
in de psychiatrie. Ik heb zowel in de universitaire psychiatrie gewerkt, als in 
de geïntegreerde GGz en de forensische psychiatrie. Mijn vorige positie was 
weer een uitstapje naar de ouderenzorg. Voor mij is de overstap naar Mediant 
dus dubbel thuus komm’n: eerst terug in Enschede en nu ook weer terug in de 
GGz en daar ben ik heel blij mee! Ik heb al de nodige cliënten ontmoet tijdens 
mijn introductie op de verschillende locaties van Mediant en heb al intensiever 
kennisgemaakt met de leden van de Cliëntenraad. Voldoende in verbinding 
staan met de mensen voor wie Mediant haar werk doet vind ik erg belangrijk. 

Martin Bijker

Even voorstellen: 
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Graag vertellen we jullie wat meer over 
een zelfbindingsverklaring, omdat het 
bestaan hiervan niet zo bekend is. Een 
zelfbindingsverklaring is een officieel 
document dat je opstelt als je verwacht 
in de toekomst (nog eens) verplichte 
ggz-zorg nodig te hebben. In principe kan 
iedereen met een psychiatrische aandoe-
ning een zelfbindingsverklaring opstellen. 
Je moet hiervoor wel wilsbekwaam zijn. 
Dit betekent dat je kunt begrijpen wat de 
verklaring inhoudt en dat je de gevolgen 
ervan kunt overzien. Daarnaast moet je 16 
jaar of ouder zijn.

Hoe maak je een zelfbindingsverklaring?
Je mag de verklaring samen met familie, andere 
naasten, de PVP (Patiëntenvertrouwenspersoon) 
of je advocaat opstellen. Je zorgverantwoordelijke 
en behandelaar zijn op de hoogte en met hen stem 
je af of je plan ook realistisch is. Daarnaast kan je 
zorgverantwoordelijke ook inhoudelijk meedenken 
tijdens het opstellen van de verklaring. Je hoeft het 
dus niet alleen te doen!
Belangrijk is dat je aangeeft op welk moment het 
wenselijk is dat er verplichte zorg wordt ingezet en 
welke personen daarbij betrokken mogen worden. 
Op welke manier is aan je te merken dat het slecht 
begint te gaan? En wat is er dan nodig? Door daar je 
plan op af te stemmen, voorkom je erger en is het zo 
min mogelijk beschadigend voor alle betrokkenen. 
Ook kun je erin aangeven wanneer je wilt dat de 
verplichte zorg weer stopt. 

Welke stappen moet je doorlopen om de 
zelfbindingsverklaring juridisch geldig te maken?
Het is van belang dat een onafhankelijk psychiater 
een verklaring afgeeft dat je wilsbekwaam bent 
op het moment dat je de zelfbindingsverklaring 
opstelt. De zelfbindingsverklaring wordt samen 
met de verklaring van wilsbekwaamheid naar de 
geneesheer-directeur gestuurd. Deze bevestigt 
dat de procedure goed doorlopen is. De cliënt, 
vertegenwoordiger en Officier van Justitie krijgen 
een afschrift. 

Moet de verklaring regelmatig vernieuwd worden, 
of hoeft dit niet?
Degene die de verklaring opstelt, mag zelf een 
gewenste einddatum aangeven. Indien de verklaring 
tussentijds niet wordt gewijzigd of ingetrokken, 
is de verklaring op de aangegeven einddatum niet 
meer geldig. Als je hem tussentijds wilt wijzigen, 
wordt op dat moment ook weer gekeken of je 
wilsbekwaam bent. Hij kan niet worden gewijzigd op 
het moment dat het niet goed met je gaat en je juist 
dan de zorg wilt weigeren. Dit is om te voorkomen 
dat je beslissingen neemt die je ernstig nadeel 
opleveren, terwijl je juist in een goede periode een 
plan had gemaakt om je zo veilig mogelijk door deze 
periode heen te loodsen. 

De Zelfbindingsverklaring
Eigen keuzes vastleggen voor het 
moment dat je de grip verliest.

Hoewel je er waarschijnlijk liever niet over nadenkt 
dat het ooit weer zo slecht met je kan gaan dat 
je verplichte zorg nodig hebt, kan het wel een 
geruststellend idee zijn dat er een plan klaarligt 
waarin jouw wensen zoveel mogelijk verwerkt zijn. 

Een zelfbindingsverklaring maak je op het moment 
dat het goed met je gaat en je stabiel bent. Je gaat 
dan nadenken over welke zorg je nodig hebt als het 
minder goed met je gaat. In je goede periode kun je 
daar helder over nadenken.

Een zelfbindingsverklaring is bedoeld om zoveel 
mogelijk de eigen regie te behouden.  Je kunt ermee 
vooraf/vroegtijdig bepalen welke zorg je wenst als 
het goed met je gaat en welke als het niet zo goed 
met je gaat.  Je geeft erin precies aan welke vormen 
van verplichte zorg je aan jezelf bindt voor wanneer 
het niet goed met je gaat en je noodzakelijke zorg 
weigert. Er kan bijvoorbeeld in staan waar en hoe 
lang je behandeld wilt worden. Je maakt dit plan op 
grond van eerdere ervaringen, zodat de (voor jou) 
minst erge verplichte zorg kan worden toegepast. 
Als je een goedgekeurde zelfbindingsverklaring hebt 
en het gaat slecht met je, krijg je de behandeling die 
je eerder voor jezelf bedacht hebt. Zo houd je toch 
zelf de regie, ook op momenten dat je de grip op je 
psychische gezondheid kwijt bent.

Hieronder zie je een verkort voorbeeld van een 
zelfbindingsverklaring om je een idee te geven van hoe deze 
eruit zou kunnen zien:

Zelfbindingsverklaring: 
Opgesteld door de betrokkene, zorgverantwoordelijke en 
(indien van toepassing) vertegenwoordiger. 

1.  Uw gegevens: Naam: Lieke Cliëntala. Geboortedatum: 1 
april 1977 

2.  Gegevens vertegenwoordiger: (noodzakelijk wanneer 
betrokken cliënt de leeftijd van 12 t/m 15 jaar heeft ten 
tijde van het opstellen van deze verklaring). 

3.  Gegevens zorgverantwoordelijke: Anton Makker. 
4.  Bijstand door familie, andere naasten of de 

Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP): Ja, mijn vader. 
5.  Omstandigheden waaronder ik wil dat verplichte zorg aan 

mij wordt verleend: Als ik niet meer slaap en denk dat 
ik de koningin ben, alles mag beslissen. Ik ben dan niet 
meer voor rede vatbaar. Het nadeel is dan dat ik veel meer 
geld ga uitgeven dan ik heb. Als ik alleen wat drukker dan 
normaal ben, wil ik dat er met mij wordt overlegd over het 
verhogen en aanpassen van de medicatie en er nog geen 
verplichte zorg gegeven wordt. 

6.  Contactpersoon: Mijn vader. 
7.  Overige familie/naasten: Mijn zus kan mij ook 

ondersteunen en past op de poes als ik opgenomen moet 
worden. 

8.  Zorg en verplichte zorg die aan mij kunnen worden 
verleend: Als dit aan de orde is, kan ik het beste 
opgenomen worden en direct weer op goede medicatie 
ingesteld worden.

9.  Maximale duur verplichte zorg: Zo lang als nodig. 
10. Omstandigheden waaronder de verplichte zorg wordt 

beëindigd: Als ik weer slaap en vrijwillig de medicatie 
inneem, kan ik weer met ontslag met ambulante 
begeleiding. 

11.  Geldigheidsduur van deze zelfbindingsverklaring:  
1 april 2027. 

12.  Ondertekening. 



2524CLIENTAAL NAJAAR 2021

Even voorstellen: 
Bureau Herstel
Binnen Mediant neemt Bureau Herstel een 
belangrijke plaats in. Hier kunnen cliënten 
hun eigen regie en mogelijkheden tot herstel 
onderzoeken en versterken. Nieuwsgierig? Kijk dan 
zeker eens op het Instagram-account van Bureau 
Herstel: @bureauherstelenschede  Daar wordt 
elke maandag een vrijwilliger, stagiaire, cliënt of 
gecertificeerde ervaringswerker voorgesteld. Zo 
kun je ons alvast een beetje leren kennen. Ook 
houden we je daar op de hoogte van de activiteiten 
die we organiseren. Heb je geen Instagram? Kijk 
dan op https://www.bureauhersteltwente.nl/  
We stellen hier alvast twee bekende gezichten 
binnen Bureau Herstel aan je voor:

Mijn naam is Harrie, 61 jaar en geboren en getogen 
Glanerbrugger. Ik heb geen kinderen maar sinds 
kort wel een hele lieve vriendin. We hebben elkaar 
bij Bureau Herstel ontmoet. Mijn hobby’s zijn 
tafeltennis, zingen, wandelen, fietsen en uitgaan.  

Een tweetal jaren geleden lag mijn oom Gerard op 
sterven. Ik mocht toen bij hem waken en dat was 
zo’n mooie en bijzondere periode dat ik daardoor tot 
het geloof ben gekomen; Rooms-katholiek, wat ik 
van huis uit ook was. Sindsdien ga ik vaak naar de 
kerk en ook naar het City Pastoraat in de binnenstad 
van Enschede. Het geloof heeft mij innerlijke rust 
gebracht. 

Per toeval ben ik bij Bureau Herstel terecht 
gekomen. Ik zag mensen in het Trefcentrum (Bureau 
Herstel) op Helmerzijde en ben naar binnen gelopen 
om te vragen wat ze aan het doen waren. Sindsdien 
kom ik hier regelmatig. 

Ik kom heel graag bij Bureau Herstel. Het is 
inmiddels een onderdeel van mijn dagbesteding 
geworden sinds ik gestopt ben met werken bij de 
DCW, een sociale werkplaats. Binnen Bureau Herstel 
hangt een goede sfeer. Je kunt er ongedwongen 
praten over wat je hebt meegemaakt in je leven, 
zowel binnen als buiten de psychiatrie. Ook is er 
altijd aandacht voor hoe het met je gaat. Maar 

gelukkig is er ook altijd ruimte voor gezelligheid en 
kletsen over ditjes en datjes. Inmiddels heb ik er ook 
al drie cursussen gevolgd die door ervaringswerkers 
van Bureau Herstel worden gegeven; Herstellen 
doe je zelf, Verbondenheid en Werken met eigen 
ervaring. Hier heb ik veel aan gehad. 

Mede dankzij Bureau Herstel ben ik gegroeid als 
mens en heb ik leuke mensen ontmoet. Sommigen 
daarvan zijn zelfs vrienden geworden.

Mijn wens voor de toekomst van Bureau Herstel en 
haar bezoekers is dat het meer bekendheid gaat 
krijgen zodat lotgenoten het makkelijker kunnen 
vinden. Hierin speelt Mediant zelf ook een grote 
rol; ik hoop dat ze zien en blijven inzien dat Bureau 
Herstel heel erg waardevol is voor veel mensen.

Het zou daarnaast ook mooi zijn dat er meer 
samengewerkt gaat worden met andere instanties 
die ook geleid worden door lotgenoten, bijvoorbeeld 
de cliëntenraad van Mediant. 
Wat ik andere mensen heel graag wil mee geven 
is dat het stigma dat nog steeds op de psychiatrie 
zit, eraf mag. Vooral in de samenleving heersen een 
heleboel vooroordelen en meestal kloppen deze 
niet. Mensen die ik de psychiatrie zitten zijn net zo 
goed mensen; het zijn je medemensen. 

Mijn naam is Antoinette, 35 jaar en opgegroeid 
in Enschede. Sinds vier jaar woon ik in het mooie 
en vooral rustige dorp Losser met mijn gezin. Ik 
ben trotse moeder van zoon Kyan (13) en dochter 
Janna (9). 

Eén van mijn grootste hobby’s is schrijven. 
Momenteel werk ik aan mijn eerste eigen 
boek, dat gaat over mijn ervaringen met een 
postpartum depressie en het ouderschap in 
relatie met het hebben van een angststoornis 
en daarbij horende depressieve episodes. Naast 
schrijven trek ik er graag op uit met mijn camera. 
Mensen, natuur, eten; alles en iedereen leg ik vast 
op de gevoelige plaat! 

Bureau Herstel en ik gaan al acht jaar samen door 
het leven. Hier begon ik in 2014 (op vrijwillige 
basis), na een tip van mijn psychiater op de PAAZ, 
mijn carrière als ervaringsdeskundige bij de 
inloop en de thema avonden. Ik volgde er diverse 
cursussen en rondde vervolgens in 2016 mijn 
LEON aan het Saxion in Deventer af. Momenteel 
volg ik de AD Ervaringsdeskundigheid, ook aan 
het Saxion in Deventer. 

Sinds 2015 ben ik werkzaam als 
ervaringsdeskundige binnen FACT Jeugd Twente. 
Ik kwam er als stagiaire-LEON binnen en ben 
vervolgens nooit meer weg gegaan. FACT Jeugd 
is een toffe en leerzame omgeving met fijne en 

kundige collega’s. Ik geef onder andere trainingen 
en cursussen vanuit ervaringsdeskundigheid en 
draai volop mee in de casuïstiek. Daarnaast werk 
ik sinds kort ook als coördinator Bureau Herstel en 
ben ik coördinator van de thema ontmoetingen. 
Alles wat ik doe, doe ik met enorm veel passie en 
plezier. 

Voor mij voelt het werken als ervaringsdeskundige 
niet perse als werk. Vaak vind ik zelf dat ik niet 
eens zo veel doe. De ander is hard aan het werk 
in zijn of haar proces. Ik ben dankbaar dat ik daar 
onderdeel van mag zijn. Daar waar het helpend 
voor de ander is, deel ik hoe dingen voor mij zijn 
geweest. Ik wil er graag zijn voor de cliënten. Alles 
staat of valt met contact maken, verbinden en 
aansluiten. 

Bureau Herstel geeft mij een veilig, fijn en 
vertrouwd gevoel. Hier mag en kan ik zijn wie ik wil 
zijn, wie ik ben. Met al mijn angsten, depressies 
en andere kwetsbaarheden. Maar ook met al mijn 
krachten en ambities. Met al mijn dromen en 
doelen. Dit is voor mij enorm waardevol. 

Naast mijn werk voor FACT Jeugd en Bureau 
Herstel heb ik jarenlang gewerkt voor de LEON, 
als stagebegeleider en docent. Hier heb ik mezelf 
nog meer kunnen ontwikkelen en ontzettend veel 
kennis opgedaan. Deze kennis kan ik nu inzetten 
in het begeleiden en coachen van stagiairs en 
vrijwilligers die ook hun weg zoeken richting 
ervaringsdeskundigheid. 

Mijn motto is  ‘Alles wat je aandacht geeft groeit’. 
Dit helpt mij persoonlijk door donkere dagen en 
negativiteit heen. Ik kies er dan voor om een meer 
positieve mindset aan te nemen en dat helpt me.
‘Alles wat je aandacht geeft groeit’ geldt ook in 
mijn werk met zowel cliënten, vrijwilligers als 
stagiairs. Iets bij kunnen dragen aan iemands 
persoonlijke groei en ontwikkeling, dat is toch 
onbetaalbaar? 

Antoinette Aldenkamp,  a.aldenkamp@
factjeugdtwente.nl
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Druk, druk, druk! Waar is de 
Cliëntenraad mee bezig? 

De Cliëntenraad is hard aan het werk. De laatste 
maanden van het jaar zitten vol met allerlei 
leuke, boeiende en belangrijke activiteiten. Een 
cursusdag, beleidsdagen van Mediant, deze 
Cliëntaal maken, onze jaarlijkse Kerstactie, en 
ook nog alle gewone lopende zaken! Het is een 
drukke boel...

Om ons als Cliëntenraad op weg te helpen, verzorgt 
het LOC (Landelijke Organisatie Cliëntenraden)
regelmatig cursussen.  Van 4 t/m 8 oktober 2021 

organiseerden zij, met cliëntenraden door het hele 
land, de Week van de Medezeggenschap. Tijdens 
deze week waren er online workshops die ons zeker 
gaan helpen het werk nog beter uit te voeren. We 
leerden onder andere meer over het verzamelen 
van inspraak, goed luisteren en het bereiken van de 
achterban (dat zijn jullie dus!).

Voor de Cliëntenraad is het een voortdurende 
uitdaging om de cliënten van Mediant ook echt te 
bereiken en te zorgen dat ze ons weten te vinden 
als het nodig is. We proberen dit onder andere via 
de Cliëntaal, via de schermen in de wachtkamers 
en op de afdelingen, via mediant.nl/clientenraad 
en onze folder. Ook sluiten we af en toe aan bij 
activiteiten. Daarnaast kun je de notulen van onze 
vergaderingen opvragen. Je kunt dan lezen met 
welke onderwerpen we ons de laatste tijd hebben 
beziggehouden.

We hebben dit jaar gekozen de Week van de 
Medezeggenschap aan te grijpen om jullie een 
beetje mee te laten genieten en tegelijkertijd 
onder de aandacht te brengen wie we zijn en wat 
we doen. Op diverse afdelingen hebben we flyers 
uitgedeeld met wat lekkers erbij. Misschien heb 
je ze wel langs zien komen in de wachtkamer of 
op de afdeling. Het was leuk om de Week van de 
Medezeggenschap zo een beetje te kunnen delen 
met de mensen voor wie we het allemaal doen!

Al enige tijd was ik op zoek naar vrijwilligerswerk 
waarbij ik niet alleen praktische taken moest 
uitvoeren, maar ook wat meer lees- en denkwerk. 
Dus toen iemand mij wees op het bestaan van de 
Cliëntenraad, dacht ik: “Geen idee of dat iets kan 
zijn, maar waarom niet?” Via mail zocht ik contact 
en na een kennismakingsgesprek en een paar 
maanden aspirant-lidmaatschap blijkt het werk 
leuk, passend en een mooie uitdaging! 
Zelf kwam ik voor het eerst in aanraking met de 
psychiatrie tijdens een opname rond mijn 18e 
jaar. Een aantal jaren later heb ik mij nog eens 
kort ambulant gemeld bij wat toen nog de RIAGG 
heette en recentelijk  (via een ‘korte omzwerving’ 
bij Tactus :-) kwam ik eind 2018 in behandeling 
bij Mediant.  Door de jaren heen heb ik verder 
ervaring opgedaan met het deelnemen aan   
zelfhulpgroepen en diverse vormen van hulp op 
energetisch vlak en via lichaamswerk.  

Naast het werk voor de Cliëntenraad van Mediant, 
zorg ik voor mijn gezin en verricht werk in de 
muziek, als pianist/dirigent van amateurkoren en 
zanggroepen.

Het werk binnen de Cliëntenraad biedt sociale 
contacten, een grote diversiteit aan taken en je 
leert organiseren en communiceren.  

Onderwerpen die ik persoonlijk graag onder de 
aandacht houd, zijn: 
• taalbarrière of andere communicatieve 

problemen die ontstaan door  
cultuurverschillen

• medicijngebruik: is het noodzakelijk? Wat  
zijn de alternatieven?

• welke alternatieve behandelingen bestaan er  
in aanvulling op een GGZ-behandeling?  

• samenhang tussen ervaringsdeskundigheid, 
zelfhulp & professionele hulpverlening

Wil je je ook aanmelden als aspirant-lid van  
de Cliëntenraad of heb je als cliënt, familielid of 
bekende van een cliënt opmerkingen of  
suggesties t.a.v. communicatie, behandeling 
of andere zaken? Laat het dan weten via: 
clientenraad-contact@mediant.nl

Even voorstellen: 
Hoi, mijn naam is Daphne Luth, ik ben 47 jaar en sinds eind juni 2021  
ben ik lid van de Cliëntenraad van Mediant. 
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Centrum voor bipolaire stoornissen
Wat is een bipolaire stoornis 
Iedereen voelt zich wel eens blij, gelukkig en vol 
energie. Maar soms ook lusteloos, neerslachtig 
of in de put. Dit zijn normale gevoelens die wel 
allemaal herkennen en die bij het leven horen. 
Wanneer iemand langere tijd te uitgelaten en vol 
energie is, of juist te somber zonder zich erover 
heen te kunnen zetten, kun je spreken over een 
(hypo) manische of depressieve periode. Als dit 
patroon blijft bestaan, en het belemmert het 
dagelijks functioneren (op het werk, in relaties, 
thuis, etc.) dan kan er sprake zijn van een bipolaire 
stoornis (manisch depressieve stoornis). Ongeveer 
2% van de bevolking heeft klachten passend bij 
een bipolaire stoornis. De eerste klachten treden 
vaak op tussen het 15-25e levensjaar. Het is 
een chronische stemmingsstoornis, waarbij het 
niet zo is dat de stemmingsklachten altijd op de 
voorgrond staan.  

Binnen het Centrum voor bipolaire stoornissen 
wordt ambulante diagnostiek en behandeling 
geboden. Na een zorgvuldige onderzoeksperiode, 
die soms nodig is om tot de juiste diagnose te 
komen, zal in eerste instantie de behandeling 
gericht zijn op het verbeteren en stabiliseren van 
de stemming. Bijkomende klachten en problemen 
worden samen in kaart gebracht. Ook wordt er 
gekeken naar beschermende factoren.  Tijdens 
de onderzoeksperiode en behandeling worden, in 
overleg, belangrijke naasten betrokken. Er wordt 
naar gestreefd een behandeling op maat voor 
iedereen te vinden.   

Er zijn verschillende behandelmogelijkheden, 
zoals psycho-educatie voor u en uw 
naasten, medicamenteuze behandeling, 
lotgenotencontact, psychologische behandeling 
gericht op het in kaart brengen van uw 
klachten, vroegsignalen en hoe hiermee om te 
gaan. Aanvullende therapie als mindfulness, 
vaktherapie of trajectbegeleiding. Ons 
behandelaanbod is divers. Zowel individueel als in 
groepsverband.

Binnen het centrum werkt een klein team dat 
bestaat uit verschillende disciplines met ieder 
eigen kennis en kunde. Het team bestaat uit 
een psychiater, verpleegkundig specialist, 
klinisch psycholoog, sociaal psychiatrisch 
verpleegkundigen, een ambulant verpleegkundige 
en een ervaringsdeskundige. Ze werken nauw 
samen en de lijnen zijn kort, zodat ze snel kunnen 
schakelen om de zorg op maat te maken. 

De ervaringsdeskundige begeleidt 
lotgenotengroepen. Een lotgenotengroep is 
een groep met gelijkgestemden die in gesprek 
gaan over alles wat met een bipolaire stoornis te 
maken heeft. Het doel van de lotgenotengroep is 
het delen van een ieders verhaal. Herkenning en 
erkenning vinden, gehoord worden, begrip voor 
elkaar, samenwerken en bewustwording. Ervaren 
dat je niet de enige bent, samen kijken naar 
mogelijkheden en talenten.  
Naast de lotgenotengroep is het ook mogelijk 
om individueel met de ervaringsdeskundige in 

gesprek te gaan. Zij kan een luisterend oor 
bieden en kijken naar mogelijkheden voor 
herstel. 
 
Naast deze lotgenotengroepen bestaat 
er ook een lotgenotengroep speciaal voor 
jongeren. In deze fase van het leven spelen 
vaak andere thema’s, zoals acceptatie van 
de klachten, loskomen van ouders, opleiding 
en werk, beginnende relaties. 

We zijn lid van het Kenniscentrum Bipolaire 
Stoornissen (KenBiS). Dit betekent dat 
we op de hoogte zijn en blijven van (de 
laatste) inzichten rondom diagnostiek en 
behandeling van de bipolaire stoornis. We 
zijn aktief betrokken bij onderzoeken om 
de kwaliteit van zorg te verbeteren. Het 
laatste onderzoek waar we als centrum aan 
hebben meegedaan is “Goed leven met een 
bipolaire stoornis”. 

Verder verschijnt er elke 3 maanden 
een nieuwsbrief, waarin verschillende 
onderwerpen aan de orde komen. Denk 
hierbij aan lichttherapie bij een bipolaire 
stoornis, op reis met medicijnen, psycho-
educatiecursus en dergelijke.  

Mocht u de nieuwsbrief willen ontvangen  
scan de QR code of meldt u aan op 
www.mediant.nl/bipolair
Ook zijn we te vinden op twitter.

Op doorreis tussen polen

Zó draait de wereld rustig door 

en zó sla ik op hol, 

wal, kant noch richting op te gaan 

maal ik racend dol in ’t rond.

Zou dit gevoel nou werelds zijn? 

Nou werelds voelt het niet 

venijn verbergt zich in de staart 

slaat neer, met pijn, verdriet.

Een storm, een manie is op komst 

woedt razend door mijn leven 

creëert tornado, beeld en kunst 

zolang de wereld draait

en ik daar deel van ben. 

Slingerend van pool naar pool, 

zucht. Sturen kan ik beter nu 

en van min naar plussen reizen.

Anneke Slagter
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Socialrun  
Daar stond ik dan, in de nacht van 17 op 18 
september 2021, midden in Eindhoven, buiten 
voor het gebouw van de Scouting. Iedereen lag te 
slapen, maar mij lukte dit niet doordat ik een beetje 
ontregeld was. Er was een team van hardlopers 
vertrokken en het andere team was net binnen 
gekomen en lag nu te slapen. Alleen ik was wakker. 
Dit was op de tweede van de vijf rustlocaties van 
dit weekend. Tot een maand of twee geleden had ik 
nog nooit gehoord van de Socialrun, laat staan dat ik 
wist waar het voor staat.

Op het Vogelkwartier hoorde ik Inge en Maurizio 
praten en ik dacht laat ik eens kijken wat het is.
Op de website stond beschreven dat het een 
estafette van 555 km is, hardgelopen door teams 
van GGZ-medewerkers, cliënten en mensen die op 
een andere manier bij de GGZ betrokken zijn. Het 
doel is geld inzamelen om projecten op te starten 
die te maken hebben met stigma rondom de 
psychiatrie. 

Dit doel spreekt mij zeer aan, want ook ik 
stoot telkens mijn hoofd tegen dit stigma. De 
vooroordelen die door onwetendheid en onterechte 
angst ontstaan. Hoe meer openheid er komt, hoe 
beter. Het taboe moet doorbroken worden.

Ik dacht dat wil ik graag steunen. Daarom heb ik ook 
een donatie gedaan.
De volgende dag kwam Inge bij mij en bedankte 
mij. Ze vertelde ook dat ze nog mensen zocht voor 

de verzorging. De hardlopers moeten namelijk 
ook eten, drinken en slapen. Na een paar dagen 
nadenken heb ik ja gezegd, want ook ik moet met 
mijn psychische belastbaarheid zeker zijn dat ik 
geen blok aan het been word.
Langzaam begon ik me voor te bereiden en met 
gepaste spanning was het dan zo ver: van 17 tot 19 
september 2021 zou het flink aanpakken worden, 
met weinig slaap. En die voorspelling klopte ook. 10 
uur slaap in 52 uur, maar met veel plezier. 
Per team wisselden de vijf hardlopers om de 2 
km, na het lopen werd er 2 km uitgefietst en als 
laatste mochten ze 6 km in de bus zitten. Dit deden 
ze allemaal 10 keer en na een blok van 5 a 6 uur 
(oftewel 50km) werd er gewisseld met het andere 
hardloopteam. Beide loopteams werden door een 
fietsende navigator op de route begeleid. 
Wij, het verzorgingsteam, paste daar onze taken op 
aan. Zoals koken, drinken maken en slaapplaatsen 
creëren. We hadden ook nog een team dat op social 
media verslag deed van dit alles. Vooraf hebben zij 
ontzettend veel sponsoren geregeld. Dit alles zorgde 
ervoor dat we veel keus hadden in eten en drinken. 
Er was ook goede warme kleding.  Er was zelfs een 
decompressie apparaat en een massageapparaat 
aanwezig! 

We waren met een hele grote groep mensen, 
allemaal verschillend. Sommige kenden elkaar al 
en anderen zagen elkaar voor het eerst. Maar het 
maakte niets uit. Iedereen ging voor hetzelfde doel 
en dat zorgde voor eenheid binnen de groep. De 
sfeer was top ook al waren mensen moe.
Geen twijfel mogelijk. Ik ga volgend jaar weer mee. 
Slaap of geen slaap! Hopelijk krijgen we dan net zo 
veel steun, of misschien nog meer!!!
#meedoeniswinnen

Centrum voor neuropsychiatrie:  
een kleine speler in het Mediant-veld?
Het gaat misschien over een relatief kleine groep: 
mensen die problemen hebben als gevolg van niet-
aangeboren hersenletsel (NAH) en daarbij ook psychi-
sche of psychiatrische problemen ervaren. Dit is precies 
de problematiek waar wij ons vanuit het centrum voor 
neuropsychiatrie (CNP) op richten. Bij het centrum den-
ken wij dat deze problematiek veel vaker voorkomt dan 
gedacht wordt. De gevolgen van hersenletsel zijn vaak 
onzichtbaar, terwijl deze ook na vele jaren nog steeds 
van invloed kunnen zijn op iemands functioneren.

Het kan bijvoorbeeld gaan om mensen die depressief 
worden als ze zich realiseren welke beperkingen er le-
venslang zullen zijn als gevolg van het letsel. Een regu-
liere behandeling voor de depressie is dan vaak minder 
effectief, vanwege het NAH. Het kan ook gaan om forse 
problemen met het reguleren van emoties, waardoor er 
sprake van agressie kan zijn. Hoewel dit soms veel over-
eenkomst vertoont met emotie regulatieproblematiek 
bij persoonlijkheidsproblematiek vraagt de behandeling 
bij NAH net een andere deskundigheid.
Soms zien we ook cliënten die al langer in behandeling 
zijn voor chronisch psychiatrische problematiek die her-
senletsel hebben opgelopen. De behandeling die iemand 
voor het letsel kreeg stagneert dan. Samen kunnen we 
dan kijken op welke manier we de behandeling opnieuw 
gaan vormgeven

Inmiddels ruim 15 jaar geleden besloot Mediant om een 
aanbod te gaan ontwikkelen, juist voor deze groep die 
we ook wel de NAH-plus noemen. Onze doelgroep is heel 
breed en heel gevarieerd. We richten ons op de leeftijds-
groep van 18 tot 60, maar de leeftijdsgrens vinden wij 
minder belangrijk dan de aard van de problematiek. 
Onze werkwijze is van meet af aan multidisciplinair ge-
weest. Ons team bestaat uit een meerdere psychologen, 
waaronder een klinisch neuropsycholoog, een psychiater, 
ergotherapeuten, SPV-en, (ambulant)verpleegkundigen, 
activiteiten-, fysio- en een psychomotore therapeut. 
Verder hebben we een ervaringsdeskundige en een dië-
tiste die we kunnen raadplegen.
We kunnen mensen klinisch opnemen (op afdeling Bos-
zijde), maar de meeste mensen worden ambulant be-
handeld. Wij werken outreachend, wat betekent dat we 
ook bij de mensen thuis komen om in hun vertrouwde 
omgeving samen te kijken waar/hoe de problemen zich 
voordoen. In veel gevallen vindt een deel van de behan-

deling ook thuis plaats, omdat wij ervan overtuigd zijn 
dat dit het meeste effect heeft.

Tijdens de triage/intake onderzoeken we samen met de 
cliënt en zijn directbetrokkenen of CNP de juiste plek is 
en hoe de behandeling er concreet uit zou kunnen zien. 
Het betrekken van het gezin of het systeem vinden wij 
van groot belang. 
Soms ligt het accent in het begin op diagnostiek. We 
onderzoeken, o.a. met behulp van neuropsychologisch 
en ergotherapeutisch onderzoek, welke consequenties 
het hersenletsel heeft op het gedrag, de emotie en 
de cognitie. Dit kan namelijk van persoon tot persoon 
enorm verschillen. Om een behandeling optimaal te la-
ten aansluiten, is het belangrijk om zo concreet mogelijk 
te weten welke beperkingen iemand heeft in samen-
hang met het letsel en daar is deze vorm van onderzoek 
helpend bij.

De behandeling die in de meeste gevallen zal volgen 
wordt op maat aangeboden, vrijwel altijd multidiscipli-
nair en komt tot stand in overleg met de cliënt. Soms 
ligt het accent op cognitieve revalidatie met aandacht 
voor het thema belasting-belastbaarheid in combinatie 
met psycho-educatie aan de cliënt en zijn naastbetrok-
kenen. De behandeling kan expliciet gericht zijn op het 
verwerken van trauma, acceptatie en/of het verbeteren 
van het zelfbeeld, al dan niet in combinatie met een 
medicamenteuze behandeling. Het kan ook gaan om 
praktische punten, zoals het leren adequaat gebruik te 
maken van hulpmiddelen. Vanuit de klinische afdeling 
bieden we veiligheid en structuur, dit is vaak van groot 
belang aan het begin van een traject.
Het doel van de behandeling is het herstel en/of het 
verbeteren van het psychisch evenwicht waardoor ie-
mand weer beter in staat is om de verschillende rollen in 
het leven weer op te pakken. 

Zoals gebruikelijk is bij Mediant staan we niet stil, maar 
zijn we steeds in ontwikkeling. Sinds kort zijn wij meer 
nadruk gaan leggen op het diagnosticeren en behan-
delen van problemen in de sociale cognitie. We zijn ons 
steeds meer bewust geworden hoe belangrijk dit is voor 
de cliënt en zijn omgeving.
Heeft u vragen? Dan kunt u altijd bij ons terecht.

Namens het CNP. Mendy olde Hanter en Bianca de Geus
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Open blik zonder stigma
Een stigma is een sterk negatief label 

dat mensen ‘opgeplakt’ kunnen krijgen. 

Het beïnvloedt de manier waarop wij 

elkaar en onszelf zien. Dit proces heet 

stigmatisering. Er wordt hedendaags steeds 

meer aandacht aan dit onderwerp besteed. 

Dit is een positieve ontwikkeling, want 

bewustwording is de eerste stap om van 

stigma’s en vooroordelen af te komen. Ook 

ik zou hierin mijn bijdrage willen leveren. 

In mijn functie als verpleegkundige kom ik 

namelijk regelmatig met stigmatisering in 

aanraking. 

Ik ben werkzaam op de afdeling Poelzijde. Dit is 
een opname-afdeling waar ouderen met cognitieve 
problemen en/of psychiatrische stoornissen (of 
het vermoeden daarvan) terecht kunnen voor 
diagnostiek en behandeling. Er wordt onderzocht 
wat er met de cliënt aan de hand is, wat de 
mogelijke oorzaak kan zijn, hoe het probleem te 
behandelen is en hoe dit in de toekomst mogelijk 
voorkomen kan worden, dan wel, hoe de cliënt 
en zijn systeem in de huidige (of toekomstige) 
omgeving met zijn beperkingen om kan gaan. 
Het doel is om de cliënt zo snel mogelijk uit een 
crisissituatie te helpen. Hierbij wordt het systeem 
van de cliënt nauw betrokken. 

Het komt regelmatig voor dat cliënten langdurige 
zorg nodig blijven hebben. Zij worden dan tijdens 
opname ook aangemeld bij verpleeghuizen. Helaas 
merken wij dat verpleeghuizen zich niet altijd 
open opstellen voor onze cliënten. Zij dragen de 
‘mediantsticker’ die vaak wordt geassocieerd met 

onbegrepen gedrag. Hier lijkt angst voor te bestaan. 
Het is weleens voorgekomen dat een cliënt werd 
afgewezen voor plaatsing bij een verpleeghuis. De 
cliënt stond bovenaan de wachtlijst, maar omdat de 
werkdruk daar al als hoog werd ervaren, en er het 
vermoeden was dat de cliënt hieraan negatief zou 
bijdragen, werd er besloten dat hij daar niet terecht 
kon. Hierbij is er niet gekeken naar de cliënt zelf, 
zijn situatie of de daadwerkelijk hulpvraag. Dit is 
jammer, de afwijzing had wellicht niet nodig hoeven 
zijn. Ook heeft dit ervoor gezorgd dat de cliënt niet 
in het verpleeghuis van zijn voorkeur kon worden 
opgenomen. Dit is helaas maar één voorbeeld van 
velen.

Wij ontvangen ook cliënten vanuit verpleeghuizen. 
Er is dan sprake van onbegrepen gedrag waarvoor 
opname bij ons nodig blijkt. Wanneer de 
behandeling is afgerond en de cliënt terug kan naar 
zijn of haar thuissituatie blijken de hulpverleners, 
die het onbegrepen gedrag hebben meegemaakt, 
de terugkeer soms moeilijk te vinden. Zij geven 
aan bang te zijn dat het gedrag zich zal herhalen en 
vinden het lastig hoe hiermee om te gaan. Dit maakt 
hen huiverig. Soms bestaat de wens vanuit de 
hulpverleners dat de cliënt elders wordt geplaatst. 
Dit is heel vervelend voor de cliënt, omdat hij dan uit 
zijn vertrouwde omgeving gehaald zal worden.

Als multidisciplinair team proberen wij dit stigma te 
doorbreken. Dit doen wij door, zoals we dat noemen, 
‘warme overdrachten’ te realiseren. Wanneer er 
sprake is van (her)plaatsing naar een verpleeghuis 
nodigen wij de (nieuw) betrokken hulpverleners uit 
om bij ons op de afdeling langs te komen. Tijdens 

deze bezoeken lichten wij de situatie van de cliënt 
toe vanuit een positieve benadering. We leggen 
uit welke hulpvragen er zijn t.a.v. de cliënt en 
welke benadering prettig wordt gevonden. Nadien 
ontmoeten de hulpverleners de cliënt, zodat zij dit 
ook zelf kunnen ervaren. Tijdens de behandeling 
en na het ontslag houden wij ook contact met de 
hulpverleners. Op deze manier blijven wij op de 
hoogte van de situatie en kunnen wij zelfs na het 
ontslag nog hulp of begeleiding bieden. Indien nodig 
bezoeken wij de cliënt in het verpleeghuis en gaan 
wij in gesprek met de hulpverleners. Wij proberen 
hiermee steun te bieden en de drempel voor het 
opnemen van onze cliënten te verlagen. Ook het 
informeren over onbegrepen gedrag lijkt hierin bij 
te dragen. Tevens verzorgen wij cursussen over 
onbegrepen gedrag en hoe hiermee om te gaan. 
In de vier jaar dat ik op afdeling Poelzijde werk merk 
ik dat de kloof tussen Mediant en verpleeghuizen 
al is verminderd. Er is onderling meer begrip en 
communicatie. Ook vanuit andere organisaties 
ontvangen wij positieve reacties over deze aanpak. 
Stigmatisering aanpakken is een grote en lastige 
opgave. Als men er voor open wil staan is iedereen in 
staat hier een actieve bijdrage aan te leveren.

Marloes Meijer, afdeling Poelzijde

Als multidisciplinair 

team proberen wij 

dit stigma te 

doorbreken.

xxxxx
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De site laat zien hoe apps voor een betere 
psychische gezondheid scoren op betrouwbaarheid, 
dataveiligheid en gebruiksvriendelijkheid. Op de 
site zijn er nu ruim 50 te vinden. Hiermee komt 
de site tegemoet aan de behoeften van cliënten 
en zorgverleners om meer overzicht te creëren 
in het steeds grotere aanbod van psychische 
gezondheidsapps.

De realisatie van de appwijzer is gefinancierd 
vanuit de landelijke VIPP GGZ regeling, maar de 
financieringsstroom houdt dit jaar op. Het beheer 
van de appwegwijzer is nog niet gedekt. Zij willen 
structureel budget hiervoor vrijmaken, maar dat is 
nog niet gelukt voor het jaar 2021.

In januari is door MIND en de Nederlandse ggz  
de website www.ggzappwijzer.nl gelanceerd.

Wie betaalt de rekening?
-	 GGZ-behandeling	voor	volwassenen	incl.	crisis	(al	dan	niet	klinisch)	

wordt	vergoed	vanuit	de	zorgverzekeringswet	en	bij	langdurige	
opname	met	CIZ-indicatie	vanuit	de	WLZ.	

-	 GGZ-behandeling	voor	kinderen	en	jongeren	tot	18	jaar	wordt	
vergoed	vanuit	de	gemeente.

-	 Begeleiding	om	zelfstandig	te	leven	en	dagbesteding	wordt	
gefinancierd	door	de	gemeente.

Hoe komen de kosten van mijn
behandeling of begeleiding tot stand?

UW GGZ-KOSTEN*
2022

Uw factuur wordt opgebouwd uit  
de volgende onderdelen

Meer info of hulp nodig?
Uitgebreide	informatie	vindt	u	op:	www.mediant.nl/kosten

HET EIGEN RISICO IS IEDER 
KALENDERJAAR OPNIEUW  
VAN TOEPASSING.

BELANGRIJK
Als	u	een	polis	afsluit	bij	uw	zorgverzekeraar	kunt	u	kiezen	tussen	het	standaard	of	
verhoogd	eigen	risico.	Bij	een	verhoogd		eigen	risico	is	uw	maandelijkse	premie		
lager,	maar	betaalt	u	een	groter	bedrag		
zelf	zodra	u	zorg	gebruikt.	Een	behandeling	binnen	de	GGZ	is	al	snel	duurder	dan	het	eigen	risico.
Wanneer	u	een	verhoogd	eigen	risico	heeft	en	GGZ	zorg	ontvangt,	is	het	verstandig	dit	voor	komend	jaar	te	verlagen	naar	het	standaard	eigen	risico.	Neem	hiervoor	
contact	op	met	uw	zorgverzekeraar.
	
Het	is	vaak	ook	mogelijk	het	eigen	risico	van	het	lopende	jaar	gespreid	te	betalen	vanaf	januari,	zodat	u	geen	grote	rekening	in	één	keer	krijgt.	Verwacht	u	dat	u	kosten	gaat	maken,	maak	hierover	dan	alvast	afspraken	met	uw	zorgverzekeraar.

Consulten 
en toeslagen 

consult

Groepsconsulten Verblijfsdagen 
en toeslag

verblijfsdag

Overige 
prestaties

VORM VAN ZORG VERGOEDING UIT ZELF BETALEN

Behandeling door huisarts of praktijkondersteuner GGZ
Behandeling of begeleiding door uw huisarts en/of diens praktijkonder-
steuner GGZ. Bij ernstige GGZ-problematiek verwijst de huisarts u door.* 
*  Let op: Het mobiel Consultatie en Behandelteam levert ook zorg in de  

huisartsenpraktijk. Het eigen risico is hier van toepassing.

Zorgverzekeringswet
Uw zorgverzekeraar

Wordt 100% vergoed. 
U betaalt niets.

Behandeling zonder opname
Alle behandelvormen zonder opname. 
Ongeacht de duur van de behandeling. 
(Specialistische en generalistische basis GGZ)

Zorgverzekeringswet
Uw zorgverzekeraar

Eigen risico

Behandeling met opname tot 1 jaar
Alle tijdelijke opnames en opnames tot één jaar  
(365 dagen aaneengesloten) in een GGZ-kliniek. 
(Specialistische GGZ)

Zorgverzekeringswet
Uw zorgverzekeraar

Behandeling met verblijf tot 3 jaar 
Gaat in na één jaar opname en loopt maximaal 2 jaar. 
De Zorgverzekeringswet + LGGZ vergoedt zodoende 
in totaal 3 jaar behandeling met verblijf.

Zorgverzekeringswet: Langdurige
Geestelijke Gezondheidszorg (LGGZ) 
Uw zorgverzekeraar    Dit moet aangevraagd 
worden door uw GGZ-behandelaar.

Crisiszorg
Ambulante crisishulpverlening
Acute opname

Zorgverzekeringswet
Uw zorgverzekeraar

Behandeling met verblijf langer dan 3 jaar of  
korter bij blijvend behoefte aan permanent  
toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid.
Het CIZ bepaalt of u hier recht op heeft. 

Wet Langdurige Zorg (WLZ)
Het zorgkantoor    De zorgverzekeraar die namens alle  
zorgverzekeraars verantwoordelijk is voor de uitvoering van   
de WLZ. In de regio Twente is dat Menzis.

Eigen bijdrage

Begeleiding
Begeleiding zonder behandeling in groep of individueel.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
De gemeente waarin u woonachtig bent

Beschermd wonen zonder behandeling 
Het CIZ bepaalt of u hier recht op heeft indien het om blijvend intensieve 

zorg gaat.

Voor alle andere gevallen bepaalt het CIMOT of u hier recht op heeft.

Wet Langdurige Zorg (WLZ) / 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Het Zorgkantoor indien het om blijvend intensieve zorg gaat.
Centrumgemeente voor alle andere gevallen.

Begeleide dagbesteding Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
De gemeente waarin u woonachtig bent

Voor 2022 is het 
verplicht eigen risico 

€ 385,- (met een vrijwillige 
max tot € 885,-).

De hoogte van de eigen 
bijdrage is o.a. afhankelijk 

van uw inkomen. Het Centraal 
Administratiekantoor (CAK) brengt 
deze eigen bijdrage bij u in rekening.

Niet	alle	psychologische	hulp	valt	onder	verzekerde	zorg.	Bijv.	wanneer	het	gaat	om	burn-out	of	relatieproblemen.
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Er gaat iets 
veranderen 

in uw 
GGZ-kosten!
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Werkplaats Van Gessel
Sinds september 2020 zijn we op Helmerzijde gestart met het aanbieden van arbeidsmatige dagbesteding 
voor de cliënten. Deze wens bestond al langer bij de cliënten en behandelaren van circuit PaZZage.
Voor deze dagbesteding zijn er de volgende activiteiten gestart.

De wasserette
Kleding die we via particulieren en de 
Dreamfactory binnen krijgt, gaat eerst naar de 
wasserette. Hier wordt de kleding gesorteerd op 
diverse punten 
Zo wordt allereerst gekeken welke kleding nog 
hergebruikt kan worden. 
Deze kleiding wordt gewassen, gestreken en of 
gevouwen. 

Nadertijd gaat de kleding terug naar de 
Dreamfactory waar het voor een mooie prijs 
verkocht kan worden. Kleding die versleten, kapot 
of niet meer verkoopbaar is, wordt gerecycled. 

De knopen en ritsen worden eruit gehaald. De rest 
van de kleding wordt in stukken geknipt. 

We kijken dan waar we het naar toe kunnen 
brengen zodat alle spullen zoveel mogelijk weer 
hergebruikt worden.

 De wasserette is 5 dagdelen in de week geopend. 

Tuinproject 

Hier worden producten 
gemaakt voor de verkoop, 
waarbij we werken aan de 
hand van het seizoen. 

We maken onder andere 
bijenhotels, sleutelhangers, 
betonnen vogelbaden. 

Ook maken we brandhout , jam en compote en 
gaan we zelf gekweekt fruit verkopen. 

We werken hier zowel binnen als buiten. We 
hebben hier ruimte voor het fysieke werk, maar 
ook voor cliënten die toch liever zittend werk doen 
en wel lekker buiten willen zijn. 

Het tuinproject is geopend op donderdagochtend 
van 9.00 tot 12.00 uur 

Opstapmogelijkheden 
Op de vrijdagmiddag (12.00 – 16.15) is er de 
mogelijkheid om samen met een begeleider naar 
de externe arbeidsafdeling te gaan. Dit als opstap 
naar dagbesteding binnen de WMO. Hier doe je dan 
samen met de begeleiding de diverse productie- 
werkzaamheden die op dat moment gedaan 
kunnen worden. Bijvoorbeeld het inpakken van 
producten/kapstokhaken in elkaar zetten. 
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Hier doe je dan samen met de begeleiding de diverse productie werkzaamheden die op dat 
moment gedaan kunnen worden. Bijvoorbeeld het inpakken van producten / kapstokhaken in 
elkaar zetten. 
 
Groenteam 
 
Het groenteam van is verantwoordelijk voor het 
onderhoud van de tuinen op de terreinen van 
Mediant in Enschede en Hengelo.  
 
Te denken valt aan het gras maaien, schoffelen, 
bloembakken voorzien van beplanting, maar ook in 
de warme maanden voorzien van water. 
 

Aan seriematige werkzaamheden kun je denken 
aan het verpakken van goederen , het vouwen van 
drukwerk, mailing in enveloppen doen , het maken 
van welkomstdozen voor nieuwe medewerkers e.d.  
 
De activiteit vindt plaats op dinsdag- en 
vrijdagochtend. 
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we werken aan de hand van het seizoen.  
 
We maken onder andere bijenhotels, sleutelhangers, 
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Uiteraard nog veel meer, maar dat is teveel om 
op te noemen. Ook het schoonhouden van het 
terrein en het opruimen van zwerfafval is 
onderdeel van de werkzaamheden. 
 
Het werken binnen dit team heeft als doel het 
aangaan van sociale contacten, het wennen aan 
een verplichting in de vorm van werk en het 
werken in de buitenlucht. 
 
Daarnaast is er 1 keer per week het tuinproject 
waarbij er ook vrije inloop is.  
 

 
De werkplaats van Gessel is een werkplaats voor iedereen! We kijken samen met jou naar 
de mogelijkheden en wensen die jij hebt en waar we bij jouw kunnen aansluiten. Heb je 
vragen of lijkt het je leuk om eens rond te kijken maak een afspraak met ons voor een 
rondleiding. Zoals jullie kunnen zien hebben we van allerlei soorten werkzaamheden hier, 
voor iedereen geschikt.  We werken hier met een leuke club enthousiaste mensen.  
 
Meer informatie is te verkrijgen via: 
 
Bart Buschgens  06 2366 2741 
Richard van der Velden  06 3418 8335 
Pool van den Berg  06 5318 0111 
Eric Neurink   06 1092 6619 
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Sinds september 2020 zijn we op Helmerzijde gestart met het aanbieden van arbeidsmatige 
dagbesteding voor de cliënten. Deze wens bestond al langer bij de cliënten en behandelaren 
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Kleding die we via particulieren en de 
Dreamfactory binnen krijgt, gaat eerst 
naar de wasserette. Hier wordt de 
kleding gesorteerd op diverse punten  
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Kleding die versleten, kapot of niet meer 
verkoopbaar is, wordt gerecycled.  
 
De knopen en ritsen worden eruit gehaald. De 
rest van de kleding wordt in stukken geknipt.  
 
We kijken dan waar we het naar toe kunnen 
brengen zodat alle spullen zoveel mogelijk weer 
hergebruikt worden.  
 
De wasserette is 5 dagdelen in de week 
geopend. 
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Vanuit bedrijven, particulieren krijgen we vaak oude elektronica / computers / huishoudelijke 
apparaten die niet meer functioneren.  
 

Ook vanuit de Dreamfactory wordt dit 
aangeboden. Aangeleverde spullen 
worden getest en daar waar nodig 
schoongemaakt voor wederverkoop in 
de kringloopwinkel. 
 
Alle andere apparaten , worden netjes 
uit elkaar gehaald en gesorteerd in oud 
ijzer / plastic / printplaten / aluminium / 
koper.  
 
Dit wordt dan apart voor recycling 
aangeboden. 
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Wat maakt die Art Brut dan zo speciaal en wat 
is het eigenlijk vraagt u zich al lezend misschien 
af. Kunst in z’n meest directe en rauwe vorm: dat 
is Art Brut. Het is een vorm van beeldende kunst 
die zich moeilijk laat vangen onder een noemer 
of zich laat classificeren door middel van een 
etiket want het gaat hierbij om kunst die niet of 
nauwelijks verwantschap vertoont met bestaande 
kunststijlen. Gemaakt door kunstenaars die uiting 
geven aan wat er in hen leeft, zonder zich iets 
gelegen te laten liggen aan welke opvatting over 
kunst dan ook. Ze vragen niet om aandacht en 
erkenning, maar hun werk verdient dat wel. 

Zonder het werk van Art Brut-kunstenaars zou 
de kunstgeschiedenis van de 20e eeuw er heel 
anders hebben uitgezien. In de jaren ’20 van de 
vorige eeuw ontdekten kunstenaars het werk 
van psychiatrische patiënten. Ze waren verrast 
door de enorme intensiteit van het werk; de 
authenticiteit, de rauwheid en de rijkdom aan 
beelden en gedachten. Kwaliteiten die ze zoveel 
mogelijk imiteerden in hun eigen oeuvre. 

De Art Brut Biennale in mei 2021

Het was wel even slikken toen we vorig jaar in mei 
onze vierde Art Brut Biennale niet konden 
organiseren i.v.m. Corona. We hadden gedacht dat 
het daarna afgelopen september zeker zou lukken, 
maar naarmate de zomer vorderde werd de kans van 
slagen van ons evenement steeds onzekerder.
We zijn door de Provincie Overijssel tot 
Beeldbepalend evenement uitgeroepen, en we willen 
daarom nog meer dan anders kunnen stralen met de 
bijzondere werken van bijna 180 kunstenaars uit 
binnen en buitenland. En daar waren de beperkingen 
helaas toch nog te onoverzichtelijk voor. 
Maar we blijven optimistisch en richten ons nu met 
volle kracht op mei van het komende jaar.

De Art Brut Biennale bestaat inmiddels 10 jaar en 

De benaming Art Brut (letterlijk: rauwe kunst) 
is bedacht door de Franse kunstenaar Jean 
Dubuffet. In 1948 richtte hij samen met André 
Breton – voorman van de Surrealisten – een 
genootschap op dat zij Société de l’Art Brut 
noemden. Behalve kunstenaar was Dubuffet ook 
nazaat van gerenommeerde wijnmakers en hij 
vergeleek de kunst van psychiatrische patiënten 
met champagne brut: puur, zuiver en verfrissend. 

Heel bewust hebben wij gekozen voor de term 
Art Brut. In de kunstwereld wordt steeds vaker 
(ook) gesproken over Outsiderkunst. Sommigen 
beweren zelfs dat Art Brut niet meer zou bestaan 
of op z’n minst aan authenticiteit zou hebben 
ingeboet, doordat veel kunstenaars tegenwoordig 
in atelierverband werken en de ‘zonderlinge 
creatieveling’ van vroeger zou zijn ingekapseld in 
een zorg systeem. Niets is minder waar. Ze zijn er 
nog steeds deze bijzondere mensen, en ze laten 
zich gelukkig niet sturen door welke vorm van 
begeleiding dan ook. Tijdens de vele bezoeken aan 
potentiele exposanten was ik blij hen te kunnen 

De Art Brut Biennale in mei 2021 

Het was wel even slikken toen we vorig jaar in 
mei onze vierde Art Brut Biennale niet konden 
organiseren i.v.m. Corona. We hadden gedacht 
dat het daarna afgelopen september zeker zou 
lukken, maar naarmate de zomer vorderde werd 
de kans van slagen van ons evenement steeds 
onzekerder. We zijn door de Provincie Overijssel 
tot Beeldbepalend evenement uitgeroepen, en 
we willen daarom nog meer dan anders kunnen 
stralen met de bijzondere werken van bijna 
180 kunstenaars uit binnen en buitenland. 
En daar waren de beperkingen helaas toch 
nog te onoverzichtelijk voor. Maar we blijven 
optimistisch en richten ons nu met volle kracht 
op mei van het komende jaar. 

De Art Brut Biennale bestaat inmiddels 10 
jaar en eigenlijk zou dit de 5 de editie moeten 
worden (Biennale betekent tweejaarlijks 
terugkerend). Het initiatief is ontstaan vanuit 
de behoefte om kunstenaars die meestal door 
hun (psychische) beperkingen in de marge van 
de (kunst)wereld werken een podium te bieden. 
In 2012 hebben we de krachten van een aantal 
professionele vrijwilligers gebundeld en een 
eerste poging ondernomen om een expositie op 
te zetten in de schilderachtige fabriekshallen 
van Hazemeijer in Hengelo. Het werd een groot 
succes. Binnen een week hadden 10.000 mensen 
de expositie bezocht en zowel de deelnemende 
150 kunstenaars als de bezoekers waren laaiend 
enthousiast. Er was zoveel te zien (800 werken) 
en de expositie had zoveel te bieden dat mensen 
zelfs meerdere keren terug kwamen. 

De pilot was geslaagd, er was duidelijk behoefte 
aan zo’ n groot overzicht en we besloten door 
te gaan met ons inmiddels zo dierbare en 
waardevolle project. De Art Brut Biennale wordt 
georganiseerd door vrijwilligers, de meesten 
daarvan werken in de kunstensector en zo is er 
inmiddels een gepassioneerd en goed geolied 
team ontstaan dat ook in het buitenland veel 
waardering krijgt. 
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vertellen dat ik Art Brut-aspecten in hun werk 
aantrof. Daar waren ze trots op. 

Mensen met een psychiatrische aandoening of 
verstandelijke beperking worden helaas sowieso 
maar al te vaak als Outsiders beschouwd en 
behandeld. Mijns inziens gaat het bij alle kunst 
in de eerste plaats om de kwaliteit van het werk 
en niet om de positie die de kunstenaar inneemt 
in de maatschappij. Vandaar onze keuze voor de 

term Art Brut, die aan die opvatting recht doet. 

Sinds de jaren 50 heeft het veld van de Art Brut 
zich enorm uitgebreid. De ‘zonderling’ waar 
Dubuffet naar op zoek was is intussen gelukkig 
steeds meer geïntegreerd in onze samenleving; 
er is inmiddels goede medicatie en er zijn ateliers 
waar mensen in alle rust kunnen werken. In 
1972 lanceerde de Engelse Roger Cardinal de 
term “Outsider Art” omdat de Engelsen het 
woord Art Brut moeilijk konden uitspreken. 
Inmiddels is het een verzamelnaam geworden 
voor verschillende kunstuitingen waarbij het 
accent op de positie van de kunstenaar ligt die 
een “buitenstaander” zou zijn (in vergelijking met 
de ‘reguliere’ kunstenaar Insider). Wij kiezen voor 
de term Art Brut omdat we de kwaliteiten van 
het werk centraal stellen en niet de eventuele 
omstandigheden waarin het tot stand komt. 

De ruwe pure “drive” is er nog steeds! Vanuit 
een innerlijke noodzaak om te scheppen zijn 
veel kunstenaars nog altijd energiek bezig om te 
communiceren met de wereld waarin ze geen, of 
slechts in de marge een rol spelen. Ze geven ons 
middels hun werk een blik in wondere werelden; 
die ons meestal onbekend zijn en die verhalen 
van fijnzinnige observaties en geheimzinnige 
fascinaties. Het is niet voor niets dat deze kunst 
een enorme impact heeft gehad op het ontstaan 
van de Moderne kunst. Matisse, Picasso, Karel 

Appel en o.a. de Cobra schilders waren allemaal 
in de ban van het werk van Art Brut kunstenaars. 
Ze waren zelfs jaloers op de eigenheid, de 
originaliteit en het autonome karakter van deze 
kunst die niet binnen een stroming of richting in 
de kunstgeschiedenis viel in te delen. 

Voor de Biënnale van aanstaande mei hebben 
we weer een groot aantal kunstenaars bereid 
gevonden om hun werk in Hengelo te tonen. Naast 
het werk van Nederlandse kunstenaars hebben 
we een gevarieerde selectie kunnen maken 
van het werk van kunstenaars uit o.a. Zweden, 
Denemarken, Duitsland, Italië, Polen, Rusland en 
Tanzania. Het wordt een grote tentoonstelling die 
wederom 10 dagen zal duren en waarbij van elke 
kunstenaar minimaal meerdere werken getoond 
zullen worden. In samenwerking met Special 
Arts uit Amersfoort organiseren we opnieuw 
een atelier beurs waar het werk van kunstenaars 
tevens te koop zal zijn. Bovendien zijn er 
rondleidingen, workshops voor belangstellenden 
en is er de mogelijkheid om samen aan een 
groot kunstwerk te bouwen. Voor studenten en 
scholieren is er een speciaal ontwikkeld educatief 
programma met rondleidingen in aanwezigheid 
van de kunstenaars. De Biënnale wordt ook voor 
de vierde keer weer fantastisch. Kunstenaars 
kunnen niet wachten tot het zover is. Voor velen 

naam kunstenaar naam kunstenaar 4140

van hen is het een langverwacht moment van 
erkenning. Niet alleen door familie en vrienden, 
maar voor een groot internationaal publiek. 

Menige kunstenaar die op de Art Brut Biennale 
zijn/ haar werk exposeerde kreeg daardoor 
de kans om het netwerk uit te breiden en in 
Nederland of daarbuiten te exposeren. Zo werkt 
de Biënnale als een steen in het water waarvan de 
ringen steeds verder reiken. 

Mocht u bij het lezen van deze tekst het gevoel 
hebben iemand te kennen die uitzonderlijk 
werk maakt binnen de context zoals hier boven 
beschreven dan houden we ons aanbevolen. 
Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze 
website artbrutbiennale.nl 

Oktober 2021 
Elvira van Eijl Curator Art Brut Biennale
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Tien jaar geleden is men in Hengelo gestart met 
een ‘GRIP-team’. Kun je vertellen hoe en waarom 
dit team opgericht is? 
In het najaar van 2011 is de gemeente Hengelo 
gestart met een team van gezinscoaches 
(werkzaam bij diverse (jeugd)hulpverleners) 
voor gezinnen met problemen op meerdere 
levensgebieden. Het idee was dat deze gezinnen 
het best geholpen zouden zijn, als één hulpverlener 
samen met het gezin meerdere problemen tegelijk 
oppakt, waarbij het gezin zelf kon aangeven waar 
het hulp bij nodig heeft. De opdracht was om te 
doen ‘wat nodig was’ om het gezin te helpen. In 
2015 is de regie rondom het GRIP-team naar de 
betrokken instanties overgedragen.

Welke organisaties maken deel uit van dit team en 
hoe vaak komen jullie bij elkaar? Met welke andere 
organisaties hebben zij vaak nog meer te maken? 
In de afgelopen 10 jaar zijn er enkele wijzigingen 
geweest met betrekking tot de organisaties die 
betrokken zijn bij GRIP. Op dit moment zijn dat: 
Accare, Ambiq, Jarabee, Leger des Heils, Mediant 
en ZAZ Welzijn. Het GRIP-team werkt daarnaast 
veel samen met andere instanties zoals de JbOV, 
Tactus, bewindvoerders, woningcorporaties, 
Humanitas, Veilig Thuis Twente, Raad voor de 
Kinderbescherming, de GGD en Wijkracht. De 
teamleden komen één keer per week bij elkaar 
om elkaar bij te praten over o.a. aanmeldingen en 
ontwikkelingen.

Hoe verloopt de aanmelding van gezinnen bij het 
GRIP-team, en kan iedereen zich aanmelden? 
De aanmelding voor GRIP verloopt altijd via 
een regisseur Jeugd of Wmo. Deze neemt eerst 
telefonisch contact op met het team om een 
mogelijke aanmelding (anoniem) te bespreken. 
Op basis van dat gesprek besluit de regisseur 
of hij/zij een digitale aanmelding doet. Deze 
aanmelding komt binnen bij het team, die deze in de 
eerstvolgende vergadering bespreekt. We beoordelen 

en toetsen een nieuwe casus op vastgestelde punten 
om tot een feitelijke beoordeling te komen. Na een 
positief besluit wordt een passende hulpverlener 
gekoppeld. Deze hulpverlener neemt contact op met 
het gezin en de regisseur om een kennismaking/
startgesprek te plannen.

Welke problemen zie je het meest bij deze 
gezinnen en hebben jullie een idee wat vaak 
de eerste oorzaak is (van de hoeveelheid aan 
problemen van deze gezinnen)? 
Kenmerkend voor gezinnen bij de GRIP is dat zij 
op meerdere levensgebieden problemen ervaren. 
Dit kan een combinatie zijn van o.a. psychiatrische 
stoornissen, verstandelijke beperking, 
opvoedproblemen, schulden, woonproblemen en/
of verslaving. Daarbij komt dat er vaak al zoveel 
hulpverlening is ingezet, dat men veel moeite heeft 
om dit contact weer op te moeten bouwen. De 
gezinscoach van GRIP besteedt veel aandacht aan 
het opbouwen van het contact en heeft altijd als 
doel om samen met het gezin aan de slag te gaan.

Hoe vaak heeft een gezinscoach contact met het 
gezin? En hoe verloopt dit? 
De gezinscoaches hebben meerdere keren per week 
contact met het gezin. Dit gebeurt vaak door bij hen 

op bezoek te gaan, maar de gezinscoaches zijn ook 
telefonisch bereikbaar. Door de coronamaatregelen 
is er de afgelopen periode geregeld met gezinnen 
(wanneer dit kon) gesproken via beeldbellen. GRIP-
hulpverleners begeleiden gezinnen bij afspraken 
met derden.

Hoe lang blijven jullie ongeveer gezinnen 
begeleiden? En houden jullie daarna nog contact? 
Komt het weleens voor dat gezinnen ook weer 
terugkomen? 
De gezinscoaches van het GRIP-team begeleiden 
de gezinnen zo lang als dat nodig is. Er is binnen 
de trajecten veel aandacht voor het opbouwen van 
goed contact, waardoor de trajecten gemiddeld 
1,5 tot 2,5 jaar duren. Daarbij wordt altijd kritisch 
gekeken of het gezin ook af kan met minder 
intensieve hulp. Een GRIP-traject is er dus altijd 

Op de foto van links naar rechts: Elian Kroeze, Koen Voogd, Linda Rooselaar, Gerdien ten Hove, Fransje Dekker,  
Annette Poorthuis, Trijnie Seigers, Odette Schippers en Martin Klomp.

Het GRIP-team helpt al  
10 jaar gezinnen weer grip  
op hun leven te krijgen

op gericht om ook weer ergens te eindigen. Nadat 
een gezinscoach gestopt is binnen een gezin, 
is er altijd nog een moment dat de gezinscoach 
nog eens contact opneemt om te horen hoe het 
gaat. Wanneer dan blijkt dat er dan toch nog 
ondersteuning nodig is, is dat mogelijk. Er zijn 
dan ook gezinnen die een tweede keer aangemeld 
worden (soms na meerdere jaren).

Hoeveel gezinnen in Hengelo hebben jullie in de 
afgelopen 10 jaar al blijvend kunnen helpen en 
met hoeveel gezinnen hebben jullie nu in Hengelo 
te maken? 
Met 6 gezinscoaches ondersteunt het GRIP-
team gemiddeld 30 gezinnen tegelijk. Er is geen 
standaard doorlooptijd. Een exact aantal van 
geholpen gezinnen is dus moeilijk vast te stellen, 
maar dat het een aanzienlijk aantal is, staat vast.
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KOM IN                                                                                             

De Kom-In is een inloop en ontmoetingsruimte 
voor de cliënten van Studio’s, Scherpenzeelhoek en 
andere afdelingen die bij de circuit PaZZage horen. 
De ruimte is multifunctioneel voor zowel inloop als 
trainingen en overlegvormen. 

Hier bieden wij een laagdrempelig aanbod van 
activiteiten zoals: tekenen, kleuren, schilderen, 
dammen, sjoelen en allerlei bordspellen. Maar ook 
de mogelijkheid tot gitaar spelen, toegang tot een 
computer en gewoonweg een krant lezen. Cliënten 
van circuit PaZZage die alleen een kopje koffie willen 
drinken of een praatje willen maken zijn ook zeker 
welkom. 
Dinsdags gaan wij sporten in de sportzaal van 
Helmerzijde. In de toekomst willen wij dit gaan 
uitbreiden met hardlopen samen met de cliënten.  
  
Begin het jaar 2021 is de ruimte gerenoveerd en het 
heeft een moderne hedendaagse look gekregen. Wij 
hebben nu een keuken waar 2x per week gekookt 
wordt met een klein groepje cliënten.
Achter de Kom-In is er een overkapping geplaatst 
zodat er ook in de wintermaanden buiten 
gezeten kan worden. Een grote aanwinst is de 
tafeltennistafel die gebruikt wordt voor zowel een 
sportieve activiteit als een gezellige activiteit die 
mensen verbindt en uitnodigt tot het in contact 
komen met elkaar.  
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Het panel Psychisch Gezien
Het landelijke panel voor mensen met  
langdurige psychische problemen

Avocado toetje
Een heerlijk toetje en heel makkelijk te maken.  

Voor 2 personen.
1 goede rijpe avocado
Suiker naar smaak
1 snuifje zout
Citroensap naar smaak

Snijd de avocado doormidden. 
Doe het vruchtvlees van de avocado’s in een kom 
en prak het met een vork heel fijn. Doe er een 
snuifje zout in en voeg de suiker en het citroensap 
toe. Roer dit erdoorheen en proef af en toe of het 
de gewenste smaak heeft.  
Schep het weer terug in de schil. 
Garneer met een schijfje citroen.

Doe mee!
Door mee te doen aan het panel Psychisch 
Gezien ontstaat een beter beeld van de woon- 
en leefsituatie van mensen met een psychische 
aandoening binnen én buiten GGz-instellingen. 
Hierover waren voor de start van het panel 
geen recente landelijke gegevens bekend. De 
uitkomsten van panel-enquêtes zijn onder andere 
interessant voor u zelf, politici, beleidsmakers, 
hulpverleners en media (krant, TV, social media, 
websites). Als panellid ontvangt u automatisch 
alle nieuwsbrieven. Voor het invullen van een 
enquête krijgt u een kleine vergoeding.

Hoeveel tijd kost het 
Als u zich opgeeft voor het panel, vult u enkele 
keren per jaar een enquête in. Het invullen
hiervan kost maximaal een uur. Niet alle enquêtes 
zijn even lang, dus het kan ook zijn dat
het invullen niet meer dan 10 minuten duurt. Bij 
inschrijving voor het panel kunt u verder
aangeven of u ook benaderd mag worden voor een 
interview of groepsgesprek.

Aanmelden
Nieuwe leden zijn van harte altijd welkom! Om 
lid te worden vult u eerst een aanmeldformulier 
in. Hierin wordt gevraagd naar gegevens over uw 
persoonlijke situatie
(leeftijd, woonsituatie, dagelijkse bezigheden, de 
aard van uw psychische klachten). 

De vragenlijst kunt u invullen op de website van 
het panel: www.psychischgezien.nl. Wilt u de 
aanmeldvragenlijst liever thuis ontvangen? U 
kunt dit doorgeven via de e-mail:
panel@trimbos.nl of door te bellen naar 030-
2959228.

Meer informatie over het panel Psychisch Gezien?
Bezoek de website www.psychischgezien.nl
Of neem contact op met het panelteam:
panel@trimbos.nl
030-2959228

Doet u 
ook mee?

Wij horen 
graag uw 
mening!

Ken je “Winkeltje de Aardigheid” al?  
We maken leuke producten en hebben onlangs  
ook een kerstmarkt gehouden. 

Binnen creatief zijn we begonnen met productiewerk. 
Dit houdt in dat je tegen een vergoeding kunt werken. 
Lijkt je dit leuk of wil je hier meer over weten neem dan 
gerust contact op en vraag naar de mogelijkheden. Je 
kunt bellen met Sharon: 06-43412408 
(Bereikbaar: maandag, dinsdag en vrijdag).

Productiewerk vindt in het lokaal van creatief plaats, 
locatie de Opmaat in Hengelo. Het is op  maandag- 
en donderdag ochtend, 09.00-10.30 en op de 
woensdagmiddag van 13.00-14.30.



Locatie De Opmaat
Laan van Driene 101
7552 EN Hengelo
(Hooistraat 5, Hengelo,  
1e verdieping, bezoekadres)

clientenraad-contact@mediant.nl
www.mediant.nl/clientenraad
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