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Even voorstellen
Mijn naam is Annet Blanke, ik ben 41 jaar en woon in Ambt Delden  
samen met Stephan mijn man, onze drie (puber) kinderen; Luna, Levi en Loïs, 
onze hond Aike en kat Izzy.

Inhoud

De cover van de Cliëntaal is  
deze keer gemaakt door: 

Lotte Wieringa
Mijn naam is Lotte Wieringa en ik maak kunst bij 
de kunstwerkplaats Deep Yellow van Mediant. Via 
kunst kan ik mezelf goed uiten. Ik werk graag met 
het thema innerlijk kind, zo ook op de cover van 
deze Cliëntaal. 
Daarnaast maak ik graag portretten van mijn 
nichtje Ella en dieren met acrylverf.

Colofon
Cliëntaal is een uitgave van de Cliëntenraad 

Mediant voor de cliënten van Mediant en wordt 

verspreid in een oplage van  400 exemplaren.

Met vragen of reacties op de 

inhoud kunt u terecht bij:

De Cliëntenraad Mediant

Laan van Driene 101

7552 EN Hengelo

Tel. Coaches CR: 

074-2563207 (Marike) en 2563103 (Carla)

Voorzitter CR: 074-2563262

Leden CR: 2563299, 2563244 en 2563159

Redactie: Eric Siemelink, Monique Tiecke, Jarich van 

der Molen, Hans Nijkamp en Astrid Holtkamp

Fotografie: Leden Cliëntenraad

Ontwerp en druk:

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

We wonen in Ambt Delden, ergens in het 
buitengebied, daar mag ik erg graag wandelen. 
Ook ben ik regelmatig in de moestuin te vinden. 
Daarnaast ben ik redelijk sportief; hardlopen, 
fietsen en handbal, dat laatste doe ik al vanaf 
mijn zesde bij de plaatselijke handbalvereniging 
waar ik nu handbal bij recreanten. Ook coach ik 
de meiden van de B2.

Sinds 2017 ben ik werkzaam bij Mediant als 
Sociaal Psychiatrisch verpleegkundige bij de 
afdeling Ambulant ouderen neuropsychiatrie. 
Daarnaast kun je me treffen bij het ACC-team in 
de voorwacht crisisdienst (buiten kantoortijden).

Mijn allereerste werkervaring heb ik opgedaan 
bij de thuiszorg en verschillende stages binnen 
de ouderenzorg. Het was destijds niet direct 
een gerichte keuze en ondanks dat ik het, 
boven mijn eigen verwachting, erg leuk vond 
met deze groep mensen te werken besloot 
ik mijn carrière eerst over een ander boeg te 
gooien. Van 1999 tot 2004 heb ik gewerkt bij 
Defensie. Bij 42 tankbataljon was ik chauffeur 
YPR-gewondentransport. In deze periode ben 
ik eenmaal op uitzending geweest naar Bosnië 
(SFOR9), een heel bijzondere en leerzame 
ervaring. Tijdens mijn dienstverband bij defensie 
ben ik de opleiding tot verpleegkundige gaan 
volgen en de bijbehorende GGZ-stage gaan 
doen bij Tactus verslavingszorg. Na mijn 
dienstverband ben ik gaan werken bij Tactus in 
Deventer waar ik de SPV opleiding heb behaald. 

Na 12 jaar gewerkt te hebben op verschillende 
locaties en in verschillende functies heb ik de 
overstap naar Mediant gemaakt. 
Ik ben blij dat ik die stap heb gemaakt, “Gewoon 
Goede Zorg” past bij mij. 

In mijn werk vind ik het ontzettend leuk dat ik 
zoveel verschillende mensen ontmoet.  Ieder 
mens heeft zijn eigen verhaal en kijk op het leven. 
Hoewel ik mensen vaak in een moeilijke periode 
in hun leven leer kennen, wordt er ondanks de 
heftige gesprekken ook regelmatig gelachen. 
Humor geeft positieve energie en helpt vaak om 
te relativeren.

Ik blijf mij regelmatig verwonderen over de 
veerkracht van mensen die, ondanks vele 
tegenslagen, pech en of een psychische stoornis, 
de kracht hebben om op een zo goed mogelijke 
manier het leven te leven.  
Ik probeer daar als SPV, samen met mij collega’s 
zoveel mogelijk in te ondersteunen en te helpen. 
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Onze missie is niet  
de eindbestemming maar 

de weg ernaartoe

Zingeving, het is iets waar mensen met mentale 
klachten misschien nog wel meer naar op zoek 
zijn dan anderen. Hoe geef je een zinvolle 
invulling aan je dag wanneer je herstellende bent 
van bijvoorbeeld een depressie of een psychose? 
Hoe hervind je je plekje in de maatschappij 
binnen een veilige omgeving, waarin je sociaal 
actief kunt zijn, op een voor jou passende 
manier?  

Misschien is dit nog niet mogelijk voor iedereen.  
Maar ieder mens heeft een wens. We hebben 
allemaal dromen en verlangens waar we naar 
uitzien. Het geeft betekenis en zin aan ons 
bestaan. Doelen die we kunnen realiseren en 
een richting. En juist die richting is misschien 
nog wel het meest belangrijk. Want zoals een 
veelgehoord citaat ons leert: Onze missie is niet 
de eindbestemming maar de weg ernaartoe want 
díe maakt het leven betekenisvol.  
Deze visie is het fundament van ‘Dreamfactory’: 
de plek waar wordt gewerkt aan de 
totstandkoming van dromen van mensen die 
zijn opgenomen op de locatie Helmerzijde van 
Mediant.

Concept Dreamfactory
In de vorm van een kringloopwinkel biedt 
Dreamfactory dagbesteding en vrijwilligerswerk 
aan zo’n 25 deelnemers. Zowel ambulante 
cliënten als mensen die er opgenomen zijn maar 
ook vrijwilligers van buitenaf zetten zich in voor 
de kringloopwinkel. “Het is een bonte verzameling 
mensen bij elkaar en dat maakt het ook heel erg 
leuk,” aldus Hans Poelert, teammanager van 
Helmerzijde.

Dreamfactory is in december 2018 van start 
gegaan en is een groot success. Het geheim? Er 
zijn geen onkosten. Alle spullen worden gratis 
aangeleverd. 

Poelert: “Elke cent is winst.” Ook de 
laagdrempeligheid is medebepalend: “Het is door 
en voor cliënten.” En er wordt voorzien in een 
behoefte door het aanbod van huishoudelijke 
spullen. Maar zingeving is misschien nog wel het 
meest belangrijk. “Het moet niet alleen maar leuk 
zijn maar je moet ook het gevoel hebben: ik heb 
iets zinnigs gedaan vandaag,” 
 
Een fabriek waar dromen worden gerealiseerd 
De verkoop van de tweedehands spulletjes 
brengt wekelijks enkele honderden euro’s in het 
laatje. Hiermee worden dromen van cliënten 
waargemaakt. Zo worden er uitstapjes gemaakt 
als paardrijden, een bezoek aan een forelkwekerij 
of een vakantie. Maar er is bijvoorbeeld ook een 
website voor een kunstenares mee gefinancierd.

Kringloopwinkel 
Tegen zachte prijsjes koop je bij Dreamfactory 
kleding, decoratie om je woning mee op te leuken, 
huishoudelijke spullen, cd’s, schoenen, boeken, 
en spelletjes. Ook mensen van buiten Mediant 
zijn van harte welkom. Er is koffie en thee voor 
iedereen in de koffiehoek. In het voorjaar staat 
er een gezellige picknicktafel met parasol buiten. 
Binnen is een kleine huiskamer gecreëerd. Een 
stimulans voor de sociale functie: het met elkaar 
in gesprek raken. De kringloopwinkel is een 

mooie manier om het stigma op psychiatrische 
problematiek weg te nemen, vindt Poelert. “We 
willen een zo gewoon mogelijke situatie creëren 
voor cliënten en voor iedereen. Hier ben je geen 
cliënt meer, hier ben je gewoon wie je bent en ben 
je samen in deze winkel.” 

Knip en Knap
Dreamfactory is voortgekomen uit de wens 
van Jacqueline. Zij was enthousiast over een 
kringloopwinkel en had als droom haar eigen 
kapsalon te runnen.

Jacqueline is 48 jaar en heeft een achtergrond als 
kapster. Met kapsalon Knip en Knap 
“Ik vind het leuk als ik vier klanten heb ‘s 
middags, dan ben ik bezig kan ik mij uiten en 
heb ik afleiding. Je hebt heel veel verschillende 
soorten en kleuren  haar,” dat fascineert haar. 

“Je hebt normaal haar, fijn haar en lief haar zeg ik 
dan. Van dat fijne dunne haar,” roept ze lachend. 
Naast haar bezigheden als kapster, waarvoor een 
eigen hoekje is gecreëerd binnen de ruimte van 
Dreamfactory, verricht ze ook werkzaamheden 
voor de kringloopwinkel zoals kleding sorteren. 
Ze kan het geld dat ze ermee verdient, 5 euro per 
klant, goed gebruiken. Jacqueline heeft inmiddels 

Dreamfactory: 
Ieder mens een wens

MDT LOGO dreamfactory2X1.indd   1 01-03-20   11:58

Dreamfactory is ontstaan uit de spontane wens van 
Jacqueline om haar eigen kapsalon te beginnen en een 
kringloopwinkel te openen
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een eigen klantenbestand opgebouwd.
Een andere wens van haar is een wastafel zodat 
ze er naast knippen ook de haren van haar 
klanten kan verven. En misschien in de toekomst 
een privéruimte ruimte op het terrein waar wat 
minder prikkels zijn. 

Fijn om onder de mensen te komen
Leijla (35 jaar) werd door het UWV gestimuleerd 
om weer iets arbeidsgerelateerds te gaan 
ondernemen gedurende haar herstelproces. 
Via een medecursist bij Mediant hoorde ze 
over Dreamfactory en dat ze er mensen nodig 
hadden. “Toen heb ik tegen Hans de directeur 
gezegd dat ik er ook wel wilde werken.”  Ze vindt 
het er gezellig en fijn om onder de mensen te 
komen.  “Omdat er veel mensen komen, er is veel 
animo voor.” Ook houdt ze van kleding. 
Leijla: “Ik krijg er een kick van wanneer mensen er 
met kleine dingen scoren.” 

De kringloopwinkel heeft haar bewuster gemaakt 
van verantwoord omgaan met geld. Ze is 
dankbaar dat ze met hulp van Mediant nu haar 

In de koffiehoek ligt het Dromenboek  waarin 
mensen hun wensen kenbaar maken

Voor een habbekrats koop je een sierlijke beker of 
tapasschaaltje

Leijla’s doel is om het zeker enkele jaren vol te houden

eigen huisje heeft en wil op deze manier iets 
terugdoen om haar waardering te uiten.   Voor 
haar opname woonde en werkte Leijla in Arnhem. 
Ze zou graag eens een dagje teruggaan. “Of een 
vakantietje.” Omdat ze zelf geen vervoer heeft 
zou Dreamfactory uitkomst kunnen bieden.  Haar 
doel is om het zeker enkele jaren vol te houden. 

Dat is belangrijk voor haar want het geeft haar 
structuur en betekenis. 

Eye-opener
Ed is 66 jaar en is ruim een jaar werkzaam in de 
kringloopwinkel op woensdagmiddag. Hij
heeft een achtergrond als arbeidsdeskundige 
waarin hij mensen met een beperking begeleidde 
naar werk. Toen hij met prepensioen ging zocht 
hij naar een leuke dagbesteding waarbij hij met 
mensen mensen te maken zou krijgen. Wat hij 
het mooiste aan werken bij Dreamfactory vindt? 
“Door een simpele vraag te stellen aan mensen 
krijg je vaak een waterval aan informatie waar 
je eigenlijk niks mee kan doen. Maar door alleen 
te luisteren, als toehoorder, kun je zorgen dat 
mensen een beetje rust in zich krijgen.” Werken 
bij Dreamfactory is voor hem een eye-opener. Het 
heeft hem het inzicht gegeven blij te zijn met 
zijn sociale omgeving en de mogelijkheden die 
er in Nederland zijn op dit gebied in de GGZ. “Ik 
denk dat ik nog wel een paar jaar doorhuppel. Het 
enige wat ik hoop is dat we hier nog een stukje 
uitbreiding krijgen met grotere materialen.” Ed 
hoopt dat er een reparatie-afdeling gerealiseerd 
wordt waar cliënten witgoed als koelkasten  
kunnen repareren of een houtwerkplaats waar 
mensen met de handen bezig kunnen zijn. 

Uit het jasje gegroeid
Hans Poelert: “We zijn een beetje uit ons jasje 
gegroeid want ook de spullen worden naar 

de kringloopwinkel toegebracht.” Er wordt 
momenteel gezocht naar een andere plek op het 
terrein waar mensen hun spullen kunnen brengen, 
kleding gewassen kan worden en reparaties plaats 
kunnen vinden.

Openingstijden Dreamfactory

Maandag:
10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00
Dinsdag:
10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00
Woensdag:
10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00
Donderdag:
10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00
vrijdag:
10:00 - 12:00
Zaterdag:
GESLOTEN
Zondag:
GESLOTEN

Dreamfactory heeft ook een Facebookpagina: 
www.facebook.com/kringloopdreamfactory

Tekst: Martine Olthof
Foto’s: Tyron Elferink

Enkele vrijwilligers die zich inzetten voor Dreamfactory
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In 2019 waren al de nodige overleggen geweest. 
Ook verhuisde Balanz (tijdelijk) naar de 
Hengelosestraat. 

Op de 3e etage zijn er 10 kantoren bij komen op 
de plek waar voorheen het dakterras was. Ook de 
begane grond en de 1e verdieping zijn gerenoveerd

Met de aannemer werden er goede afspraken 
gemaakt. Geluidsoverlast en geloop door het 
gebouw werd tot een minimum beperkt. Corona 
hielp ook een beetje mee. Er waren veel minder 
cliënten aanwezig in het bebouw.  Na 20 weken 
hard werken waren de 10 extra kantoren een feit.

Vervolgens werden de begane grond (Balanz) en 
de 1e verdieping (S&A) aangepakt. 
Een carrousel van werkplekken en gesjouw met 
meubels was het gevolg. Alle gele en blauwe 
kleuren werden vervangen door witte of grijze 
kleuren, alle muren zijn opnieuw gesausd en de 
rode vloerbedekking werd vervangen door een 
grijs tapijt. 

Balanz is ondertussen weer terug verhuisd naar 
de Raiffeisenstraat begane grond.
In 2021 worden de 2e (PTR) en 3e (Bipolair) 
etage gerenoveerd zodat eind 2021 de hele 
Raiffeisenstraat er weer strak uit ziet!! 

HET MEDIANT 
CLIËNTPORTAAL
Om beter zicht te krijgen op je eigen zorgproces 
en hierin de voortgang van de behandeling te 
volgen, is het cliëntportaal ontwikkeld. Hiermee 
wordt informatie over de zorg die je ontvangt 
dichter bij je gebracht. 

In dit portaal kun je bijvoorbeeld het behandelplan 
nalezen, maar ook de ROM vragenlijsten invullen. 
Het cliëntportaal toont alleen informatie die 
aan jou is gekoppeld: je eigen afspraken, jouw 
contactgegevens en bijvoorbeeld met welke 
apotheek wij medicatie informatie uitwisselen. Er 
is een hulplijn beschikbaar via mail of telefonisch: 
clientportaal@mediant.nl of tijdens kantoortijd 
via 06-28028125. 

e-Health
Naast je gesprekken met je behandelaar biedt 
Mediant ook digitale behandelingen aan. 
Oefeningen uitvoeren via de computer op een 
tijdstip dat jou goed uitkomt,  gewoon vanuit huis 
op de bank. Je behandelaar is op de achtergrond 
betrokken en kan je antwoorden doornemen 
en hierop reageren. Het contact is dus actief 
en intensief maar niet gelijktijdig. Het voordeel 

hiervan is dat beide partijen de tijd hebben om na 
te denken en te reageren. 
Dit is mogelijk met de ehealth modules van 
Mediant en voor jou op dit moment al inzetbaar. 

Vraag je behandelaar naar de mogelijkheden om 
te kunnen starten met ehealth module tijdens je 
behandeling. 

Beeldbellen
In de afgelopen maanden heeft beeldbellen een 
enorme vlucht genomen. Het is ook bij Mediant 
mogelijk om je overleg met je behandelaar met 
behulp van een beeldbelsessie te voeren. Je kan 
dan vanuit je eigen vertrouwde omgeving contact 
maken met je behandelaar. Het enige wat je 
hiervoor nodig hebt is een internetverbinding en 
een PC (of laptop / tablet).
Beeldbellen met Mediant is gratis en voor 
iedereen beschikbaar. 

Wil je ook gebruik maken van de 
beeldbeloplossing van Mediant? Vraag je 
behandelaar dan naar de mogelijkheden om 
samen te gaan beeldbellen. 

In maart 2020 was het zover:  

De start van de verbouwing  
van de Raiffeisenstraat
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Dit is een uitdaging  
die ik met beide handen 
aanpak

Hallo,

Mijn naam is Femke en sinds enige tijd mag ik deelnemen als 
lid van de Cliëntenraad. Waarom nu de Cliëntenraad? Je zou 
beter kunnen vragen Waarom niet? 

Om via deze weg iets voor de cliënten te betekeningen binnen 
Mediant. Dit is een uitdaging die ik met beide handen aanpak. 
Ik hoop een bijdrage te mogen leveren bij de Cliëntenraad. 
Vanuit mijn eigen inzichten hoop ik dat ik drempelverlagend 
mag werken voor meer nieuwe leden. Ik mag ook kritisch 
kijken naar de manier waarop zaken worden gedaan en mag 
hier vragen over stellen. Daarbij, zoals de naam het zegt, staat 
de cliënt bij mij voorop. Ik ben blij dat ik lid mag zijn van deze 
mooie raad. 

Gr, Femke 

Even Voorstellen 
Mijn naam is Jasper Schulenberg, ik ben  
29 jaar en ik woon in Enschede. In oktober 2019 
heb ik mij aangemeld bij de Cliëntenraad van 
Mediant. Ik vind het belangrijk dat er binnen 
een zorgorganisatie goed wordt geluisterd 
naar de behoeften en wensen van cliënten 
en dat beslissingen getoetst worden aan het 
cliëntenbelang. Daar wilde ik graag een stem in 
hebben en actief aan meedoen. In januari ben ik 
officieel lid geworden en inmiddels mag ik mijzelf 
vicevoorzitter van de Cliëntenraad noemen. Ik ben 
trots op de prestaties die we gezamenlijk leveren 
en het geeft mij onwijs veel voldoening dat ik op 
deze manier mijn bijdrage kan leveren aan de zorg 
voor mensen met psychische kwetsbaarheden.

Ruim twee jaar geleden kwam ik voor het 
eerst als cliënt in aanraking met Mediant. Het 
gevecht tegen mijn gedachten en overtuigingen 
dat ik van jongs af aan vaak voerde, had mij 
zodanig vermoeid dat ik te maken kreeg met een 
crisisinterventie op de Helmer Es. Nadat mijn 
situatie zich wat stabiliseerde, ben ik via het 
Centrum voor Stemmings- en Angststoornissen 
uiteindelijk terechtgekomen bij de Boerhaven 
waar ik vijf maanden lang drie dagen in de week 
groepstherapie heb gevolgd in de dagkliniek. Ook 
na afloop van mijn groepsbehandeling heb ik 
nog een tijdlang regelmatig contact gehad met 
mijn regiebehandelaar. Het is een reis geweest 
die ik als heel intensief heb ervaren en die veel 
toewijding van me heeft gevraagd, maar die 
tegelijkertijd ook heel goed voor me is geweest.

Dat ik mijzelf deze kans heb gegund en ervoor 
heb gekozen om hulp te vragen, is een kantelpunt 
in mijn leven geweest. Ik heb geleerd op een 
gezonde manier om te gaan met dingen die ik 
(nog altijd) moeilijk, lastig en ingewikkeld vind en 
ik heb uiteindelijk ook mijn sterke kanten opnieuw 

kunnen ontdekken. Daardoor sta ik op dit moment 
steviger in mijn schoenen dan ooit. De steun die 
ik heb gekregen tijdens mijn behandelproces van 
mijn behandelaren, groepsgenoten, vrienden 
en familie heeft een belangrijke rol gespeeld en 
koester ik nog elke dag. Het voelt goed dat ik mijn 
ervaringen nu, daar waar dat passend is, in kan 
zetten voor de Cliëntenraad en dat doe ik dan ook 
met veel plezier.

Het werk voor de Cliëntenraad is een belangrijk 
onderdeel geworden van mijn herstelproces. Mijn 
collega’s hebben me vanaf de eerste dag het gevoel 
gegeven dat ik hier de ruimte krijg om te groeien 
en daar probeer ik zoveel mogelijk gebruik van te 
maken. Ik mag me doorlopend bezighouden met 
dat wat er speelt binnen de organisatie en ik heb 
het afgelopen jaar veel inspirerende ontmoetingen 
gehad met cliënten, vrijwilligers en medewerkers 
van Mediant. In het komende jaar hoop ik mijn 
werk een goed vervolg te geven en wil ik mij in 
goede samenwerking blijven inzetten voor de 
Gewoon Goede Zorg waar Mediant voor staat.

Ik heb het afgelopen jaar  
veel inspirerende ontmoetingen

                  gehad met cliënten
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De Raad van Bestuur vraagt de Cliëntenraad 
regelmatig om adviezen over verschillende zaken. 
Een aantal adviezen komt jaarlijks terug zoals de 
jaarrekening en de begroting van Mediant.

Ook zijn er adviezen die niet jaarlijks terugkomen. Bijvoorbeeld 
een advies over nieuwe leden van de klachtencommissie, 

Ook over nieuwe zaken wordt om advies gevraagd zoals 
beleidsplan Wet Verplichte GGZ en Advies vacature Geneesheer 
Directeur. Wij hebben van alle adviesaanvragen die wij in 2019 
ontvingen een positief advies kunnen uitbrengen.

Hieronder een lijst met positieve adviezen die  
de Cliëntenraad heeft uitgebracht:

Advies cateringprijzen
Advies lid klachtencommissie H. Markus
Advies lid klachtencommissie R. de Veen
Advies tekst afdelingsfolder hulphond
Advies Jaarrekening 2018
Advies vacature GD 
Advies benoeming lid RvT op voordracht CR
Advies De Boerhaven 2.0
Advies manager behandelzalen BASF, curatieve zorg
Advies begroting Mediant 2020
Advies beleidsplan Wet Verplichte GGZ

Oriah Mountain Dreamer
‘De uitdaging’

Het interesseert me niet wat voor een werk je hebt. 
Ik wil weten wat je verlangens zijn, en of je durft te dromen over waar je in je hart 
naar hunkert. 
 
Het interesseert me niet hoe oud je bent. Ik wil weten of je het aandurft naar liefde 
te zoeken, je droom na te streven, het avontuur van het leven durft aan te gaan.

Het interesseert me niet welke planeten de maan kruizen. Ik wil weten of je tot de 
kern van je eigen verdriet bent doorgedrongen, of je ontvankelijker bent geworden 
door het verraad van het leven. Of dat je je hebt teruggetrokken en afgesloten uit 
angst voor nog meer pijn. Ik wil weten of je pijn kunt ervaren, de mijne of die van 
jezelf, zonder het te verbergen, te verdoezelen of vast te houden.

Ik wil weten of je met vreugde kunt omgaan, de mijne of die van jezelf, of je kunt 
dansen van uitzinnigheid en de verrukking tot in je vingertoppen en je tenen 
kunt dansen kunt voelen tintelen, zonder ons te waarschuwen voorzichtig te zijn, 
realistisch te zijn, rekening te houden met de beperkingen die je als mens hebt.

Het interesseert me niet of je het verhaal dat je me vertelt waar is. Ik wil weten 
of je een ander kunt teleurstellen om eerlijk tegenover jezelf te zijn; of je de 
beschuldiging van verraad kunt verdragen zonder je eigen ziel te verraden; of 
je trouweloos kunt zijn en daarom betrouwbaar. Ik wil weten of je schoonheid 
kunt zien, zelfs wanneer het niet mooi is, iedere dag, en of je eigen leven door de 
aanwezigheid ervan kunt verrijken. Ik wil weten of je mislukking kunt aanvaarden, 
die van jezelf en de mijne, en toch aan de rand van het meer kunt staan en ‘Ja!’ 
roepen naar de zilveren volle maan.

Het interesseert me niet te weten waar je woont of hoeveel geld je hebt. Ik wil weten 
of je kunt opstaan na een nacht van verdriet en wanhoop, vermoeid en gekwetst tot 
op het bot, en kunt doen wat gedaan moet worden om de kinderen te eten te geven.

Het interesseert me niet wie je kent of hoe je tot hier bent gekomen. Ik wil weten of 
je met mij midden in het vuur wilt gaan staan en niet zult terugdeinzen.

Het interesseert me niet waar of met wie je hebt gestudeerd. 
ik wil weten wat jou staande houdt, van binnenuit, wanneer al het andere wegvalt. 
Ik wil weten of je alleen met jezelf kunt zijn en of je op die eenzame momenten 
werkelijk van je eigen gezelschap geniet.
  

Wmcz en inspraak
1 juli 2020 start de nieuwe wet op de medezeggenschap.
Dit is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 2018.
De Wmcz 2018 zorgt ervoor dat cliënten, naasten en cliëntenraden meer 
kunnen meepraten. 
Het onderwerp ‘inspraak’ is nieuw in de Wmcz 2018. 
En heel belangrijk voor de rol van cliënten, naasten en cliëntenraden.

Wat is inspraak
Je hebt zeggenschap, medezeggenschap en inspraak.

• Zeggenschap betekent dat je als cliënt zegt wat voor jou belangrijk is. 
 En wat jij nodig hebt in het dagelijks leven. Daar kun je zelf over beslissen.
 Dit doe je bijvoorbeeld voor jouw zorgplan.

• Bij medezeggenschap kom je op voor de gezamenlijke wensen en 
belangen van cliënten bij een zorgorganisatie. Dit gebeurt in een 
cliëntenraad.

• Bij inspraak vertellen cliënten en naasten over wat hun wensen en 
meningen zijn. 

 Over onderwerpen die belangrijk zijn in het dagelijks leven van cliënten.
 Ook cliënten en naasten die niet in de cliëntenraad zitten.
 Zij delen hun wensen en meningen met de zorgorganisatie en de 

cliëntenraden.

(Naasten zijn mensen 
die dichtbij je staan, 
bijvoorbeeld familie.)

INSPRAAK
IN DE WMCZ 2018 

Een handreiking voor zorgorganisaties en cliëntenraden

Eenvoudige samenvatting

NAASTEN

CLIËNT

ORGANISATIE

INSPRAAK

Meedenken
Meepraten

Stem laten horen

Mening geven

BetrokkenheidZeggenschap

Cliëntenparticipatie

Raadpleging

Wensen kenbaar maken

In contact staan

Belangenbehartiging

Informeren

Maatschappelijke consultatie

Vanaf 1 juli is de nieuwe WMCZ 2018 ingegaan. 
 

Gedicht

Broekheurnering
Raiffeisenstraat

Noordesmarkerrondweg

Hengelosestraat

Laan van Driene

Roessinghsbleekweg

2019

  Gewoon Goed op   weg 

JAARDOCUMENT

2020

45

MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN 

9.1 CLIËNTENRAAD

Mediant en de cliëntenraad (CR) werken met elkaar samen op basis van de samenwerkingsovereen-

komst die uiteraard is vormgegeven conform de wet- en regelgeving ter zake. In de loop van 2019 werd 

o.a. gesproken over:

•	 De beleidscyclus

•	 Jaarrekening 2018

•	 Jaarverslag

•	 Kwartaalrapportages, Kernrapportages

•	 Kaderbrief 2020

•	 Begroting 2020

•	 Inspectiebezoeken

•	 Bezoek zorgverzekeraar/zorgkantoor

•	 Veiligheidsbeleid

•	 CQI

•	 (Familie) Ervaringsdeskundigen

•	 Bureau GD (Dashboard)

•	 Verschillende overleggen met o.a.; Dagelijks Bestuur, Cliëntenraad, RvB, management circuits, Onder-

nemingsraad, RvT, Dienst Geestelijke Verzorging, klachtencommissie, Patiëntvertrouwenspersoon.

•	 Het uitbrengen van verschillende adviezen.

•	 Uiteenlopende projecten, zoals o.a. cliëntenportaal en de renovatie van de woningen, werkgroepen 

zoals menucommissie, BHV/veiligheidsoverleg, ontwikkelen van voorzieningenfolder, 

Cliëntenfeest, de Boerhaven 2.0. Kennis binnen de CR vergroten over o.a. nieuwe Wet 

Medezeggenschap Cliënten Zorginstelling 2018, maar ook jaarlijkse cursus van de CR, uitbrengen 

van de CliënTaal.  

Op onderwerpen waartoe advies of instemming werd gevraagd door de RvB, werd door de CR na 

kritische vragen positief gereageerd. Adviezen gegeven door de CR hebben vervolgens geleid tot 

aanpassing of tot nadere toelichting.

9.2 ONDERNEMINGSRAAD 

Ook in 2019 heeft de ondernemingsraad (OR) zijn taak als 

participerende OR uitgevoerd. De verhoudingen met de 

Raad van Bestuur en managers zijn gericht op transparante 

informatie en vroegtijdig betrokken zijn bij beleidsprocessen. 

Hierdoor kan de taak als medezeggenschapsorgaan 

adequaat uitgevoerd worden. 

9
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Voor wie?
Voor iedereen met een WMO-indicatie (die wordt 
afgegeven door de gemeente) die opzoek zijn naar 
een plezierige dag invulling.

Heb je geen WMO-indicatie?
Als je nog geen WMO-indicatie hebt, maar je 
hebt wel interesse in de dagbesteding neem 
dan contact op met ons secretariaat. Zij kunnen 
meer informatie verstrekken over de aanvraag. 
Telefoonnummer: 053-4807245

Welke dagbesteding wordt er aangeboden?
Bij de afdelingen aan de Wegtersweg voer je 
diverse werkzaamheden uit op je eigen tempo, 
zonder enige tijdsdruk. We voeren opdrachten 
van interne en externe opdrachtgevers uit. Het 
oefenen van werkvaardigheden staat centraal, 
daarbij kun je denken aan; op tijd komen, 
werkstructuur opbouwen en afspraken nakomen. 
Ook leer je om samen te werken aan de taken.

Dit kunnen werkzaamheden zijn op grafisch 
gebied, administratieve taken, productie 
werkzaamheden en boekbinden. 

- Bij de afdeling administratie wordt er 
voornamelijk gewerkt met Microsoft 
Excel waarbij er o.a. registratielijsten van 
dagbesteding worden verwerkt, facturen 
worden gemaakt en verstuurd en diverse 
mailings verzonden. Denk hierbij aan onze 
maandelijkse activiteitenkalender of de 
folders van interne cursussen. De ruimte is zo 
ingedeeld dat de taken rustig en geconcentreerd 
uitgevoerd kunnen worden.

-  Bij de grafische afdeling worden diverse 
afdelingsfolders, posters en flyers opgemaakt 
en geprint. Ook de afwerking van deze 
opdrachten wordt volledig aan de Wegtersweg 
gedaan. Bijvoorbeeld snijden, rillen, lamineren 
etc. 

Dagbesteding bij  
de Wegtersweg

Boekbinden

Boekbinden

Boekbinden

Productie

Administratie

Administratie

Administratie

Grafisch

Grafisch

 De programma’s waar we gebruik van maken is 
voornamelijk InDesign maar we bieden ook de 
mogelijkheid om je te verdiepen in Photoshop. 
Hiervoor hebben we verschillende literatuur op 
locatie aanwezig. 

-  Bij de productie zijn de taken heel divers. Voor 
een marktkoopman wordt en stof gesneden en 
gerold, daarnaast zijn er werkzaamheden als 
buttons maken, kalenders klaar maken voor 
gebruik etc. Ook zijn er externe klanten wie 
ons leuke opdrachten aanleveren. Zo hebben 
we rondom december vorig jaar een lading 
chocoladeletters ingepakt met een leuke kaart 
er bij.

-  Begin dit jaar zijn we gestart met de activiteit 
boekbinden. Hier kunnen notitieboekjes, 
agenda’s maar ook een bundel tijdsschriften 
ingebonden worden. Dit kan allemaal in diverse 
maten en kleuren geleverd worden. 

Wij zijn geopend op
Maandag t/m donderdag van 8:30-16:00 uur.
Vrijdag van 8:30-12:00 uur.

Waar zijn we te vinden?
Wegtersweg 14 
7556 BR Hengelo
(Zijingang in het verzamelgebouw; SWB)

Meer informatie?
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je graag eens 
kijken hoe het aan de Wegtersweg is, neem dan 
contact op voor een afspraak met een van onze 
werkleiders. Zij zijn te bereiken op 053-4807263
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Vanuit Bureau Herstel worden er ook veel 
cursussen gegeven. Cursussen zoals:
• Herstellen doe jezelf 
• Verbondenheid 
• Digitaal herstel verhaal
• Werken met eigen ervaring
• Photovoice
• Herstelwerkgroepen

Tevens kun je een Crisiskaart of 
Hulpkaart aanvragen. Misschien 
wil je zelf wel opgeleid worden tot 
crisiskaart/hulpkaartconsulent. Het 
is ook mogelijk om een keer aan te 
sluiten om het spel ‘Een steekje los’ 
te spelen of de jeugdvariant ‘Is dat 
Raar?

Binnen de ervaringsdeskundigheid hebben we ook 
familie ervaringsdeskundigen. Dit zijn mensen 
die binnen hun familie mensen hebben met 
psychische klachten. Zij hebben geleerd hoe ze 
daar mee om kunnen gaan. Ze delen deze kennis 
met familieleden die daar behoefte aan hebben. 
Ook kunnen ze helpen om daar waar het contact 
verbroken is tussen familie en persoon met 
psychische klachten weer op te bouwen.

Verder hebben we bij Bureau Herstel één keer per 
twee weken een inloop voor mensen die stemmen 
horen.

Als je graag vrijwilliger wilt worden bij Bureau 
Herstel zijn daar mogelijkheden voor. Je kunt bellen 
naar Bureau Herstel 053 – 4755399 (werkdagen 
tussen 11:30 – 13:30 uur is het handigst) of mail ons  
via bureauherstel@mediant.nl om te kijken wat 
voor jou de mogelijkheden zijn.

Ervaringsdeskundigheid vanuit Bureau blijft zich 
ontwikkelen. We sluiten al vaak aan bij regionale 
projecten en ook binnen Mediant wordt het 
steeds breder ingezet.

We zijn in groei en blijven dit doen. Lees meer op 
www.bureauhersteltwente.nl  (tot eind 2020 is de 
link: www.herstelintwente.nl )

 

ontdekte ik hoe ik alles heb gedaan en angsten 
heb opgebouwd, ik leerde weer voluit te leven. 
Ik kreeg een heerlijk gevoel van rust vanbinnen, 
een mooie stilte, die ik iedereen gun in zijn leven. 
En dat laatste was mijn motivatie om dit werk 
te gaan doen. Ik heb vervolgens de Leergang 
Ervaringsdeskundigheid bij Saxion gevolgd.

Mijn huidige werkzaamheden bestaan uit het 
geven van Modules als bijvoorbeeld ‘Visie 
op Herstel’ bij groepsbehandelijg 60+ en het 
coördineren van Vrijwilligers bij Bureau Herstel.

Bureau Herstel heeft zowel in Enschede als 
Hengelo een locatie. 

Bij Bureau Herstel hebben we verschillende 
activiteiten die vaak gedraaid worden door 
vrijwilligers met een eigen ervaring op psychisch 
welzijn. Ik zorg voor de bezetting en ben vaak 
aanwezig. 

We hebben op locatie Enschede elke dag tussen 
11.30u en 13.30u een inloop waar iedereen binnen 
kan lopen. Dit is een ontmoetingsplek/ groeiplek. 
Hier kan je je verhaal delen of in gesprek gaan 
met iemand die dezelfde ervaring deelt. In dit 
alles staat Herstel centraal. Hier kan iedereen 
binnenlopen om zich weer helemaal mens te 
voelen .

Naast de inloop hebben we op donderdag een 
thema-avond. Tijdens deze avonden komen 
allerlei thema’s aan de orde. Je kunt ook je eigen 
thema inbrengen.

Voor dat ik bij Mediant werkte, heb ik als 
zwemonderwijzeres in verschilende zwembaden 
in de regio gewerkt. Ik heb een eigen zwemschool 
gehad in Delden en een eigen kinderkledingzaak 
genaamd ‘Salvatori Kids’

Ook heb ik 7 jaar van mijn leven in Italië gewoond, 
ben daar getrouwd en heb daar twee kinderen 
gekregen. Nu mag ik mij ook nog een trotse oma 
noemen

In 1991 ben met familie teruggegaan naar 
Nederland en sindsdien wonen we hier.

Hoe ben ik dan bij het ervaringswerk gekomen 
denk je nu?  Wat is jouw kwetsbaarheid?

Ik ben op mijn dertiende mijn moeder verloren en 
heb daardoor een angst ontwikkeld voor de dood, 
werd hypochonder en kreeg straatvrees doordat ik 
een paniekaanval op straat heb gekregen.

Maar ondanks mijn angst ben ik toch altijd mee 
blijven draaien in het werkveld. Ik heb van alles 
gedaan. Hoewel de angst niet weg was en ik het 
altijd als een soort van dreiging en onrust in mijn 
leven had, wilde ik ook vol in het leven staan. Ik 
heb de angst niet mijn leven laten leiden. Mijn 
herstelverhaal heeft dan ook als titel “Van het 
lijden aan angst naar het leiden van de angst”.

Op een zeker punt in het leven ben ik met een 
studie begonnen waar ik leerde om naar binnen 
te kijken een innerlijke reis te maken. In deze reis 

Even Voorstellen
Mijn naam is Joke Salvatori ten Broeke( 65 jaar)

Ik ben senior ervaringswerker bij de groepsbehandeling en coördinator van 
Bureau Herstel. Ik werk nu meer dan 10 jaar als Ervaringswerker bij Mediant 
en heb op verschillende locaties gewerkt.

Persoonlijke gegevens
Naam
Geboren
Adres

Telefoon
Verzekering

Wat is er met mij aan de hand?

Wat kunt u voor mij doen? 

WAARSCHUWING

Deze kaart geef ik u omdat ik even geen woorden heb.
Vouw open en kijk hoe u mij kunt helpen.

V. Voorbeeld
10 juni 1973
Hoofdweg 1 
1122 AA Dichtbij
06-12345678
Gouden Kruis   
Polisnr. 123456
BSN: 123 4567 000

Als ik veel prikkels krijg, kan ik niet meer goed 
nadenken.  Dat gebeurt vooral op drukke plekken 
waar veel lawaai is. Ik raak dan in paniek en ga 
schreeuwen. Dit kan agressief overkomen, maar ik 
ben niet agressief. Ik probeer alleen het lawaai uit 
mijn hoofd te krijgen.  Op deze kaart staat wat ik wil 
dat mensen om mij heen doen als dit gebeurt. Ik wil 
laten weten dat ik niet agressief ben, maar juist hulp 
nodig heb. 

Neem mij a.u.b. mee naar een rustige plek waar 
weinig lawaai is. Vertel mij wie u bent en waar u mij 
naar toe brengt.  Als ik in paniek ben, hoor ik niet 
alles goed. Praat dus rustig tegen mij en herhaal 
wat u zegt enkele keren. U mag mij rustig bij de arm 
nemen om mij mee te krijgen, dat vind ik niet erg.  
Bel a.u.b. mijn zus. Zij weet  wat ik nodig heb en wat 
geregeld moet worden.

Ik gebruik medicijnen en moet die regelmatig 
innemen.  Mijn zus en mijn huisarts weten welke 
medicijnen dat zijn en hoe laat ik die inneem.

VOORBEELD

VOORBEELD

VOORBEELD

VOORBEELD
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Sinds 11 februari jl. ben ik werkzaam als coach/
ondersteuner voor de Cliëntenraad. Als mijn 
gezicht je bekend voorkomt dan kan dat 
kloppen. Voordat ik coach werd ben ik namelijk 
7 jaar lid geweest van de CR. Mijn naam is 
Anke Lameijer, ik ben geboren in 1968, woon in 
Hengelo met mijn partner. Ik ben bonusmoeder 
van drie volwassen  kinderen. Ik heb inmiddels 
al twee kleindochters en binnenkort volgen nog 
een kleinzoon en kleindochter. Thuis hebben we 
2 honden en 2 katten. Genoeg reuring dus! 

In 1993 ben ik afgestudeerd aan het HBO, richting 
Personeel en Arbeid. Ik heb daarna o.a. gewerkt 
als personeelsfunctionaris, ambtelijk secretaris 
ondernemingsraad, re-integratie consulent en 
verzuimcoach. Na verschillende keren flink tegen 
mijn grenzen aangelopen te zijn, besloot ik mijn 
problemen grondig aan te gaan pakken en zo 
kwam ik bij Mediant terecht. De therapeuten 
die ik daar tegenkwam hebben mij veel inzicht 
gegeven. Eén van hen raadde mij aan kennis te 
gaan maken met de CR. Het werken binnen de 
CR is erg goed geweest voor mijn zelfvertrouwen 
en gaf me een flinke steun in de rug bij het weer 
oppakken van betaald werk en het uitproberen 
van wat bij mij paste. 

In die periode heb ik vaak gedacht dat ik  zelf 
graag coach/ondersteuner zou willen worden. Op 
een gegeven moment kon ik ook goed laten zien 
wat ik in huis had. Uiteindelijk kwam er een baan 
vrij en is mijn wens realiteit geworden.  Ik ben erg 
blij dat ik de kans heb gekregen, want het is toch 
wel een bijzondere overstap. Inmiddels voel ik 
me als een vis in het water en heb ik kortgeleden 
ook het officiële diploma ambtelijk secretaris 
Cliëntenraad gehaald. Het is prachtig om te 
kunnen bijdragen aan een goed verloop van het 
medezeggenschapsproces en ik vind het geweldig 
mensen in hun kracht te zetten. Dit laatste kan 
zeker ook binnen de persoonlijke grenzen waar 
cliënten van Mediant en dus ook CR-leden mee te 
maken hebben! 

Naast mijn baan zing ik graag in een koor, wat 
nu helaas niet kan maar vast wel weer komt. 
Verder tuinier ik graag en houd van wandelen en 
zwemmen. Ook vind ik het leuk om informatie 
op te zoeken en te lezen. En om eilanden te 
bezoeken. De foto die je hierbij ziet is gemaakt op 
Texel, ik ben dol op zee en wind. Liefst met een 
zonnetje erbij, dat dan weer wel! 

Dat is het voor nu, wie weet ontmoeten we elkaar 
een keer ‘live’. 

Anke Lameijer

Even voorstellen….
Cliënttevredenheidsonderzoek: 
Consumer Quality Index (CQI)

Wat is de CQI?

Mediant wil goede zorg geven. Een van de manieren om er achter te komen hoe goed 
onze zorg is, is het cliënttevredenheidsonderzoek. Als we weten hoe de behandeling 
en dienstverlening van Mediant ervaren wordt, kunnen we waar het nodig is de aanpak 
verbeteren. 

Elk jaar, of als de behandeling of begeleiding bij Mediant wordt afgerond, vragen we cliënten 
de CQI in te vullen. De CQI is een vaste vragenlijst die veel zorginstellingen in heel Nederland 
gebruiken. Daardoor kunnen we de uitkomsten ook vergelijken met die van andere GGZ-
instellingen.

De vragenlijst

De CQI bestaat uit 21 vragen die bijvoorbeeld gaan over de bereikbaarheid van de behandelaar 
en de uitvoering van de behandeling.

Wat gebeurt er met de uitkomsten? 

Als u de CQI invult, wordt die verder anoniem verwerkt. Niemand kan zien wat u heeft 
ingevuld. Mediant kan niet zien hoe tevreden u bijvoorbeeld bent, maar wel hoeveel mensen 
tevreden zijn over een bepaalde behandeling of afdeling. 

Jaarlijks wordt er per afdeling een uitdraai gemaakt van de totalen. Als er aanleiding voor is 
maakt een afdeling een ‘verbeterplan’. We kijken eerst hoe het komt dat een score laag is, 
vervolgens wordt gekeken hoe dat opgelost kan worden. 
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Over de hele wereld proberen 
mensen zo goed mogelijk om te 
gaan met de gevolgen van de 
Coronacrisis. Door te overleven op de 
eerste plaats, sommigen ook door de 
crisis actief te bestrijden of door te 
zoeken naar manieren om anderen 
mensen te helpen. Elke dag zijn er 
nieuwe voorbeelden te vinden van 
mensen die hun eigen vaardigheden 
en expertise gebruiken om de wereld 
een beetje dichter bij een oplossing 
te brengen. En, in de tussentijd, 
het beste te maken van de situatie 
waarin ze zich bevinden.

praten over hoe iedereen deze zeer bizarre 
situatie heeft beleefd en hoe men om gaat met 
het ‘nieuwe normaal’…… Ook het behandelen van 
de verslagen etc. bleef door gaan. Dit keer niet 
samen rondom de tafel maar iedereen vanuit huis 
via de mail. Het was te doen maar het samen zijn 
werd enorm gemist. De afgelopen periode hebben 
we dit in een afgeslankte vorm gelukkig weer een 
beetje weten te ‘normaliseren’. Want er gaat niks 
boven persoonlijk contact. 

Toen alle maatregelen weer wat versoepeld 
werden konden we gelukkig weer regelmatig 
bij elkaar komen met inachtneming van 
alle RIVM maatregelen. Het DB (Dagelijks 
Bestuur) komt weer elke week bij elkaar, de 
cliëntenraadsvergaderingen zijn weer gestart. 
Die houden we nu in het Helmer theater omdat 
we ons daar aan de RIVM richtlijnen kunnen 
houden. We hebben weer fysieke overleggen met 
de verschillende circuits en het management en 
werkgroepen zijn de afgelopen periode ook weer 
actiever geweest. Er is weer regelmatig fysiek 
overleg met de RvB (Raad van Bestuur). Dus al 
met al draaien we inmiddels weer aardig op volle 
kracht. 

En toen was daar de coronacrisis

Zo ook binnen de cliëntenraad. Niet meer 
bij elkaar kunnen komen, geen fysieke 
afspraken meer, geen rondje meer over het 
terrein en op de afdeling, om in contact 
te komen met de cliënten……. Hoe ga je 
dan verder met je werk als cliëntenraad. 
Inmiddels zijn we al heel wat maanden 
verder. Gelukkig hebben we met z’n alleen 
een manier gevonden om ons werk toch 
voort te kunnen blijven zetten en konden 
we de afgelopen periode ook weer iets 
vaker fysiek bij elkaar zijn. 

Daarnaast hebben we Google Duo ontdekt 
zodat we onze maandelijkse koffieochtend 
‘gewoon’ voort konden blijven zetten maar 
dan digitaal. De één vanuit Friesland, de 
ander vanuit Overijssel en weer een ander 
vanuit Gelderland. Kortom, ver weg en 
toch dichtbij. Fijn om met elkaar te kunnen 

Echter met de maatregelen van dinsdag 13 
oktober gaan we toch weer even heel kritisch 
kijken naar wat is noodzakelijk en wat moet 
toch nog maar even wachten. Ook proberen we 
fysieke aanwezigheid af te wisselen met digitale 
aanwezigheid en zorgen we ondertussen goed 
voor onszelf en elkaar. En met een beetje goede 
wil van iedereen kom je een heel eind!

Maar één groep, de cliënten, kunnen we nog 
steeds wat moeizaam bereiken doordat we nog 
steeds geen rondes lopen over de afdelingen. 
Hopelijk weten de mensen ons nog altijd te vinden 
mocht dat nodig zijn. 

Daarnaast wil de cliëntenraad alle medewerkers, 
het management en het bestuur complimenteren 
met hun aanpak en communicatie in deze 
moeilijke tijd. Wat er nu gebeurt is nog niet 
eerder voorgekomen. Er zijn dan ook geen echte 
scenario’s voor. Dat betekent automatisch voor 
de zorgorganisatie en voor ons als cliëntenraad: 
improviseren en flexibel zijn. 

Voor nu alle gezondheid voor een ieder!
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Herstellen doe je samen
Toen ik aan dit artikel begon, had ik nog geen 
idee wat ik zou schrijven, laat staan wat voor 
kop er boven moest. Nou, dat is niet helemaal 
waar. Ik wist dat het een persoonlijk artikel 
zou worden met daarin veel eigen ervaringen 
verwerkt. Een verhaal waar ik anderen mee wil 
inspireren, uitdagen of motiveren. Welke term 
er het beste bij past, mag u zelf kiezen. Maar 
een titel … Tot ik deze week enkele cd’s van de 
Achterhoekse formatie Normaal  beluisterde en 
het nummer Wi-j doet ’t samen voorbij kwam. 
Ineens wist ik het: Herstellen doe je samen.

Voorgeschiedenis bij de GGZ
Tien jaar geleden (op mijn veertigste) kwam 
ik voor het eerst bij de GGZ terecht. Achteraf 
gezien veel te laat, maar ik denk dat velen dat 
zullen herkennen. De eerste veertig jaar van 
mijn leven stonden in het teken van angst en 
de schijn ophouden hoe goed het met mij ging. 
De wereld was al zó eng en ik zó kwetsbaar, dus 
het leek mij het beste niemand iets te vertellen. 
Dat er iets mis met mij was, wist ik wel … maar 
wat? Voor mijn gevoel was ik gewoon gek en dat 
ga je natuurlijk niet aan de grote klok hangen. 
De mensen zien je aankomen. Ik kende in mijn 
omgeving helaas ook geen positieve verhalen van 
ervaringsdeskundigen. Voor mijn gevoel was ik de 
enige met afwijkend gedrag en als je dan ook nog 
eens het beeld hebt dat de GGZ het eindstation 
is, is één plus één twee. Ik modderde op mijn 
eigen manier door tot op mijn veertigste de bom 
barstte.

Vanaf dat moment nam mijn leven een andere 
wending. Het besef kwam (hoewel uit nood 
geboren) dat ik hulp nodig had. Ik kwam bij de 
GGZ terecht. Het diagnose traject werd gestart, 
ik kreeg therapie, medicijnen en héél véél 
gesprekken. Dit cirkeltje heeft zich een aantal jaar 
herhaald. Ik bleek al die jaren al last te hebben 
van persoonlijkheidsstoornissen en een bipolaire 
stoornis. Ik was dus niet gek! Mijn problemen 
hadden een naam en er was iets aan te doen. 

Sterker nog, de GGZ bleek geen eindstation te 
zijn, maar een nieuw begin. Mijn leven kreeg een 
nieuwe start en vanaf het intake gesprek wist ik 
één ding zeker: als ik hieruit kom, wil ik iets doen 
met mijn ervaring. Wat precies, wist ik niet. Ik 
moest eerst maar eens zien de weg naar boven 
terug te vinden. Maar ik had de eerste veertig 
jaar van mijn leven iets gemist en dat was het 
positieve voorbeeld van de ervaringsdeskundige. 
Als iemand mij vroeger zijn of haar persoonlijke 
verhaal had verteld en open was geweest over 
psychische kwetsbaarheden, had ik wellicht veel 
eerder hulp gezocht. Het stond voor mij vast: 
Wat er ook ging gebeuren. Ik wilde zo’n voorbeeld 
worden voor anderen.

Na de GGZ
In welke vorm ik iets kon doen, werd mij eigenlijk 
in de schoot geworpen. Voor mijn schematherapie 
moest ik dagboeken bijhouden en dat ging mij zo 
goed af dat mijn toenmalige therapeut bij wijze 
van grap zei dat ik het eigenlijk moest uitgeven. 
Dat, gecombineerd met de vraag die ik regelmatig 
kreeg wat een persoonlijkheidsstoornis 
in de praktijk inhoudt, deed mij besluiten 
dagboekfragmenten in verhalende vorm om te 
zetten. Het werd mijn eerste boek. Ik had iets 
gevonden. Jippie! Helaas gebeurde er toen iets 
waar ik geen rekening mee had gehouden. Er 
diende zich een nieuwe vijand aan. Eentje die 
van binnenuit kwam. Want hoe concreter mijn 

ideeën werden en hoe verder mijn boek vorderde, 
hoe sterker de negatieve gedachten werden. Ik 
kreeg last van zelfstigma. Waar haalde ik het lef 
vandaan om mijn gevoelens op papier te zetten? 
Hoe kon ik denken dat iemand op mijn verhaal zat 
te wachten? Ik? Ik stelde toch niets voor!
Ik kan u  vertellen dat er wel degelijk mensen 
op mijn boek zaten te wachten. Meer dan ik 
ooit had durven dromen. Mensen lazen het 
en vertelden spontaan hun eigen verhaal aan 
mij. Ik werd aangesproken in de plaatselijke 
supermarkt door iemand die voor het eerst haar 
persoonlijke verhaal durfde te vertellen. Mensen 
kwamen naar mijn lezingen en achteraf vonden de 
mooiste gesprekken plaats. Ik ontdekte iets heel 
belangrijks: openheid leidt tot openheid. Alleen 
omdat ik open was over mijzelf, werden anderen 
dat ook. En dat was precies wat ik wilde bereiken!
Was het daarmee allemaal koek en ei? Nee, zeker 
niet. Er waren ook mensen die het niet wilden 
begrijpen. Die het raar vonden dat iemand zo met 
zijn hele hebben en houwen te koop liep. Eigenlijk 
kon me dat weinig schelen. Het ging mij op de 
mensen die ik wel wist te bereiken. Daarnaast 
stak die irritante zelfstigma ook regelmatig 
de kop weer op. Wat stelde het toch allemaal 
voor wat ik deed? Het is toch alleen maar een 
druppel op de gloeiende plaat! Ben je nou trots 
op wat je hebt bereikt? Ja, dat ben ik zeker en 
dat is de beste manier om dat stemmetje van die 
zelfstigma te doen zwijgen. Wees trots op wat je 
bereikt. Ook al zijn het misschien kleine stapjes … 
je hebt het toch maar mooi even geflikt.

Werken als ervaringsdeskundige
Van het een kwam het ander. Wat schrijven 
betreft, had ik de smaak te pakken. Ik kon 
anderen ermee helpen en het deed mij ook goed. 
Ik kon er mijn emoties in kwijt. Na het eerste 
boek volgde nog vele andere. Niet allemaal 
ervaringsboeken, maar wel verhalen waarin 
speciale aandacht is voor de psychologische 
ontwikkeling van de karakters. Veel van 
mijn hoofdpersonen hebben een psychische 
kwetsbaarheid. Het is één van de manieren die ik 
heb bedacht om vooroordelen tegen te gaan.
Maar ik wilde meer dan alleen schrijven en zo 
kwam ik een kleine zeven jaar geleden bij de 
organisatie Samen Sterk zonder Stigma terecht. 
Ik ben, samen met een grote groep vrijwilligers, 
ambassadeur en geef regelmatig lezingen. Heel 
mooi om te doen. Door je eigen ervaringen te 
delen, kan je veel betekenen voor anderen. Dan 
merk je pas hoeveel onwetendheid er nog is en 
onwetendheid leidt tot vooroordelen.
Een goed jaar geleden ben ik begonnen als 
voorlichter bij Stichting Kernkracht. Het werk 
ligt in het verlengde van dat van Samen Sterk, 
maar dan meer op regionaal niveau. Ik heb 
in die hoedanigheid voorlichting gegeven op 
verschillende scholen. Ook heel bijzonder om te 
doen want de jeugd heeft immers de toekomst. 
Door bij hen een verandering teweeg te brengen 
in het denken over psychische kwetsbaarheden, 
kunnen mogelijk veel problemen voorkomen 
worden. En ook hier merkte ik weer dat mensen 
vanzelf open worden als je dat zelf ook bent.

En waar sloeg die titel nu op?
Ik ga afronden. Ik zou nog zoveel willen vertellen, 
maar dan wordt het wel een heel lang artikel. 
Eén ding moet ik nog verklaren en dat is de titel. 
Waarom Herstellen doe je samen? Omdat ik daar 
in geloof. Het begint al bij de GGZ. De psychiater, 
de psycholoog, de therapeut … ze kunnen in hun 
eentje niets. Het is de samenwerking tussen 
patiënt en behandelaar. Hetzelfde geldt voor 
de periode daarna. Dan gaat het om de patiënt 
en de omgeving, alleen moet die omgeving daar 
wel voor openstaan. En dat is mijn droom. Ik 
droom van een wereld waarin iedereen open is en 
niemand zich hoeft te schamen voor zijn of haar 
psychische kwetsbaarheid. Als we dat bereiken, is 
de titel een feit.
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Het meten van de voortgang in de behandeling: 

Routine Outcome Monitoring 
(ROM)
Wat is ROM? 
U bent in behandeling bij Mediant en wij willen 
graag dat uw behandeling goed verloopt en 
succesvol is. Om zo goed mogelijke zorg te 
kunnen leveren, meet Mediant de klachten vóór, 
tijdens en na de behandeling. Dit gebeurt door het 
afnemen van vragenlijsten en/of een interview. 
Deze manier van onderzoeken noemen we 
Routine Outcome Monitoring (ROM).

Wat heeft u eraan?
Door het meten van uw klachten op verschillende 
momenten van de behandeling krijgen we bij 
Mediant inzicht in uw lichamelijke en psychische 
klachten. Daarnaast is het een goede manier van 
evalueren, wat ging er goed, wat ging er minder 

goed en hoe kunnen we dat samen verbeteren. 
Juist doordat we samen kijken naar hoe we uw 
behandeling nog meer kunnen verbeteren, zijn 
we in staat u steeds de best passende zorg te 
leveren.

De vragenlijst en/of het interview
Tijdens de afname van de vragenlijsten en/
of een interview wordt gevraagd naar uw 
klachten, bijvoorbeeld lichamelijke problemen, 
slaapproblemen, somberheid of angst. 

Na enige tijd wordt u opnieuw geïnterviewd en 
verzocht een vragenlijst in te vullen. U krijgt dan 
dezelfde vragen zodat we kunnen zien wat er 
veranderd is. De veranderingen in uw klachten 
bespreekt u samen met uw behandelaar en 
waar nodig en wenselijk wordt uw behandeling 
aangepast. 

Privacy en toestemming
Uw gegevens worden anoniem verwerkt, dus 
zonder vermelding van uw naam en andere 
persoonlijke gegevens. Wanneer u bezwaar heeft 
tegen het anoniem verwerken van uw gegevens, 
kunt u dit bij uw behandelaar aangeven. Hij/
zij zal dit noteren in uw dossier. Uw gegevens 
worden dan niet gebruikt voor wetenschappelijk 
onderzoek.

Vragen?
Heeft u vragen over het meten van uw klachten, 
hoe u actief kunt meedoen of over de resultaten 
van uw metingen? Uw behandelaar of de ROM-
medewerker kan u meer vertellen.
De ROM-medewerker is bereikbaar via 
rommediant@mediant.nl.

www. bureauhersteltwente.nl  

Vanaf 1 december a.s. online!

Check de nieuwe website  
van Bureau Herstel!

ROM

In Memoriam

Vlak voor het uitkomen van deze Cliëntaal hebben 
wij afscheid moeten nemen van ons redactielid 
Hans Nijkamp, hij overleed op 5 oktober jl. Hij heeft 
aan vele nummers van Cliëntaal meegewerkt, 
we konden altijd op zijn aanwezigheid en inzet 
rekenen. Wij zijn Hans dankbaar voor wat hij voor 
de Cliëntenraad en de Cliëntaal betekend heeft en 
hopen dat hij de door hem zo gewenste rust heeft 
gevonden.

Leden en coaches Cliëntenraad 
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WORKSHOPS

Naast individuele coaching wordt er ook leefstijltraining in groepsverband gegeven. Dit 
zijn wekelijkse bijeenkomsten met verschillende thema’s gericht op voeding, beweging, 
ontspanning/slaap etc. Ook hier gaat het om het vergroten van de bewustwording en het 
opdoen van kennis over het onderwerp.

De training wordt in de vorm van een workshop gegeven. 
De workshops zijn gezellige, positieve en praktische bijeenkomsten waarbij cliënten onderling 
tips, eigen ervaringen en successen uitwisselen.
Er worden verbeterpunten afgesproken. Daarmee kun je na elke workshop zelf thuis aan de 
slag. 

Het volgende leefstijl aanbod is aanwezig binnen de FACT teams: Wandelgroep, 
Kookworkshop, Beweeggroep, Leefstijltraining, Voel je Vrij training (stoppen met roken) Beter 
Slapen.

Voor vragen neem gerust contact op met Stefanie, Jenny of Carmen. 
( mail adres eronder zetten en/of tel nr ) 

LEEFSTIJLCOACHING…
ZELF REGIE HOUDEN!!
Graag willen wij ons aan jullie voorstellen! 
Wij zijn Stefanie Wieffer, Jenny Bomers en 
Carmen Wispels. Sinds vorig jaar leefstijlcoaches 
bij verschillende FACT-teams van Mediant. 

Wij helpen cliënten bij het maken van gezondere 
keuzes op het gebied van voeding, beweging, 
slaap, ontspanning, stress en rookverslaving. Al 
deze leefstijlaspecten hebben invloed op elkaar. 

Bv: een cliënt komt tot inzicht dat overdag 
regelmatiger eten ervoor zorgt dat hij/zij beter 
slaapt. Zij besluit om elke avond te gaan koken en 
op vaste tijden te gaan eten.  

Een leefstijlcoach kan jou helpen bij het maken 
van keuzes en acties die leiden tot een gezondere 
leefstijl die jij kan volhouden. 
Dus tot een duurzame gedragsverandering.

Hoe werkt dat dan?
Leefstijl coaching is anders dan adviseren. Door 
middel van coaching vergroot de leefstijlcoach 
jou BEWUSTWORDING.  Hierdoor word jij je me 
meer bewust van vaste patronen en gewoonten 
in je dagelijkse leven. Je wordt zelf in beweging 
gebracht. 

Heel belangrijk is dat wij uitgaan van jou EIGEN 
KRACHT en KENNIS.
Onze ervaring is dat je vaak al heel veel goed doet 
en veel meer kunt dan je zelf denkt. 
Daar ben je je vaak niet BEWUST van. 

Een voorbeeld :
De leefstijlcoach geeft jou de opdracht om voor 
drie dagen een eetdagboek bij te houden. Door 
middel van het eetdagboek krijgt jij meer zicht op 
je eetpatroon. 

Dan begint het coachen door de leefstijlcoach. 
Zij bespreekt samen met jou wat goed gaat, 
waar verbeterpunten liggen, op welke manier jij 
ongezondere gewoonten kunt veranderen.  
De leefstijlcoach laat jou zelf nadenken, kijkt naar 
jou EIGEN MOGELIJKHEDEN en daarmee hou jij de 
REGIE. 

Een actie die hieruit voort kan komen is:
Ik neem elke dag om 12.00  uur 2 
volkorenboterhammen met gezond broodbeleg bv 
makreel, zuivelspread , kipfilet , tonijn

Je bedenkt zelf wat je wilt veranderen, wij 
ondersteunen jou daarbij. 
Belangrijk is dat de actie voor jou HAALBAAR is. 
Dat het past bij jou dagelijks leven. Dit vragen 
wij altijd aan cliënten: in hoeverre zijn de acties 
haalbaar voor jou?

Op deze manier heb jij invloed op je eigen leven 
en welzijn. Als jij je daarvan bewust bent/wordt, 
geeft dat een fijn gevoel. 
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CLIENTENRAAD 

SAMEN VOOR ELKAAR!
 

“De 
Cliëntenraad 

komt naar 
je toe deze 

zomer!”
welkome afwisseling in de dagelijkse routine, 
maakten anderen gebruik van de gelegenheid 
om het één en ander te vertellen over hun 
persoonlijke situatie, hun dagbesteding en/
of behandeling. Voor de Cliëntenraad zijn deze 
ontmoetingen heel waardevol geweest. We 
kijken terug op twee fijne middagen met lekker 
ijs (we hebben zelf natuurlijk ook even geproefd), 
tevreden gezichten en mooie, open gesprekken. 
Cliënten hebben ervaringen met ons kunnen delen 
en dat geeft ons weer een beeld van de zorg die zij 
in de praktijk ontvangen. 

Al snel ontstond het idee om de boer op te gaan 
en een lekker ijsje aan te bieden onder het mom 
van ‘De Cliëntenraad komt naar je toe deze 
zomer!’. Op maandag 27 juli stonden we met een 
vertegenwoordiging van de Cliëntenraad op De 
Helmerzijde met een ijscokar inclusief bediening 
van IJssalon Heinink. Een week later stonden 
we op dinsdag 4 augustus met een medewerker 
van Van der Poel bij De Opmaat. Doordat we 
ons bezoek vooraf hadden aangekondigd op de 
afdelingen, hebben we flink wat ijsjes kunnen 
uitdelen. Bij De Opmaat ging het zelfs zo snel met 
de voorraad dat we na verloop van tijd nog een 
bak extra hebben laten brengen! 

Terwijl sommigen van de gelegenheid gebruik 
maakten om vooral te genieten van het ijs en een 

Ook voor de komende tijd blijven wij zoeken naar 
mogelijkheden om met cliënten van Mediant 
te spreken. Met wat creativiteit en in goede 
samenwerking met Mediant kunnen we elkaar 
ook in 2020 en in de toekomst gewoon blijven 
ontmoeten. Komende winter hopen we deze 
actie een vervolg te kunnen geven en daar kijken 
wij met enthousiasme naar uit. Als we een 
afdeling bezoeken, dan wordt dat altijd vooraf 
aangekondigd. Kom gerust even buurten als je zo’n 
aankondiging voorbij ziet komen en voel je vrij om 
het gesprek met ons aan te gaan. Graag tot snel!

Om cliënten goed te kunnen 
vertegenwoordigen binnen de 
organisatie, vinden wij het belangrijk 
om zichtbaar te zijn en regelmatig 
fysiek in contact te komen met onze 
achterban. We willen natuurlijk graag 
weten hoe het gaat, wat er speelt, wat er 
nodig is en waar we bij kunnen helpen. 
Het was alweer een poosje geleden 
dat we in gesprek waren geweest met 
mensen die in behandeling zijn op De 
Helmerzijde of De Opmaat, dus leek het 
ons een goed idee om eens na te denken 
over hoe we dat op een laagdrempelige 
manier - en binnen de getroffen 
voorzorgsmaatregelen - voor elkaar 
konden krijgen.  

IJS

GRATIS 
IJS

27
juli
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Hallo,
Mijn naam is Melissa en ik ben 26 jaar oud. 
Op dit moment verblijf ik in een studio van 
Pazzage. 

Ik kan zo langzaam wennen aan het zelfstandig 
wonen. In het begin vond ik het erg lastig om alleen 
te zijn, maar dit lukt steeds beter. 

Het is fijn om te kunnen ‘oefenen’ om zelfstandig 
te wonen, aangezien ik tot voor mijn opname altijd 
thuis heb gewoond. Koken vind ik erg leuk om te 
doen. Het is fijn dat ik dit hier zelf kan doen. 

Ook vind ik het fijn om regelmatig naar de Kom-In 
te gaan. Hier kan ik overdag en af en toe ‘s avonds 
heen als ik even weg wil uit mijn studio. Ik vind het 
leuk om creatief bezig te zijn en onder de mensen 
te blijven. 

Ondanks dat ik graag een eigen plekje wil, en hier 
erg naar uitkijk, bevalt het mij erg goed op de 
studio!  Een prima plekje met de nodige hulp, en 
voor mij persoonlijk een ideale tussenstap. Ik ben 
blij dat dit mogelijk is.

Groetjes Melissa

De Pazzage Ik noem het weleens de overgang, 
omdat je wordt getraind om weer op jezelf te 
kunnen wonen. Ik woon nu geloof ik bijna een jaar 
in de studio van Pazzage. 
In het begin moest ik wennen omdat je een beetje op 
jezelf bent toegewezen. Inmiddels ben ik gewend en 
ik moet zeggen dat het er goed toeven is. 
Je hebt alles wat je aan basis behoeften nodig hebt.
Wat ook erg fijn is, is dat wanneer je hebt gewerkt 
of op visite bent geweest je in de studio lekker tot 
rust kunt komen. Op de bank relaxen met muziek 
erbij doe ik erg graag. 
Kortom Prima de Luxe.

Maak er wat van als je er zelf terecht komt .
Andre              

Ervaringen uit de studio
Sinds oktober 2010 is het Praktijkhuis van Ixta 
Noa gevestigd in Enschede. Het Praktijkhuis 
is een inloophuis waar je gewoon terecht kunt 
voor een kop koffie of thee en een luisterend 
oor. Iedereen die bij Ixta Noa werkt is 
ervaringsdeskundig; vanuit het weten hoe  
het is ondersteunen we jou bij wat jij nodig  
hebt om je balans weer te vinden.

In 2010 is Ixta Noa gestart bij in een locatie 
van Mediant aan de Javastraat in Enschede. 
We heetten toen nog ZieZo en onze 
ervaringsdeskundigheid lag op het gebied van 
eetstoornissen. De oorsprong van ZieZo ligt 
in Zutphen. Inmiddels al 25 jaar geleden, in 
1995, werd daar de eerste zelfhulpgroep onder 
begeleiding van ervaringsdeskundigen opgezet. 
Deze groepen groeiden uit tot het eerste 
Praktijkhuis en dit was het begin van de tot 
op heden 6 Praktijkhuizen in Nederland. Naast 
Zutphen en Enschede kun je ons ook vinden in 
Nijmegen, Groningen, Leeuwarden en Harderwijk. 
Ook werken we binnen klinieken en instellingen in 
heel Nederland zoals Amarum, het Rintveld, de 
Bascule, Karakter Jeugdzorg en binnen FACT teams 
en wijkteams. 

De verandering van ZieZo naar Ixta Noa had alles 
te maken met dat we een plek wilden bieden voor 
iedereen, ongeacht waar je mee worstelt. Je hoeft 
geen diagnose te hebben of een doorverwijzing te 
vragen bij je huisarts. Wanneer je het moeilijk hebt 
in het leven helpen we elkaar. Naast het kwetsbaar 
zijn op het gebied van een psychisch probleem of 
verslaving, zijn we er ook voor je wanneer je sociaal 
worstelt. Bij eenzaamheid, armoede of schulden, 
een fysieke- of arbeidsbeperking. Een probleem 
staat meestal niet op zichzelf dus we kijken altijd 
naar jou als geheel. We bespreken met je wat 
wij voor je kunnen betekenen en verwijzen door 
wanneer dit nodig is. We kunnen je veel vertellen 
over andere organisaties en hoe het allemaal 
werkt wanneer je daar hulp gaat vragen. Want het 
is allemaal al moeilijk genoeg wanneer je je niet 
goed voelt in het leven. Ixta Noa gelooft er in dat 
je met een combinatie van ervaringsdeskundige 
ondersteuning, behandeling waar nodig en een goed 
eigen netwerk je balans vindt zoals deze bij jou past.

Ixta Noa werkt veel samen met andere 
organisaties. We vinden het belangrijk dat 
iedereen de juiste hulp kan vinden en door 
elkaar goed te kennen, kunnen we jou het 
beste verder helpen. Ook zetten we ons in om 
ervaringsdeskundigheid een plek te geven binnen 
allerlei beleidsmatige projecten. We werken 
bijvoorbeeld veel samen met de gemeenten 
Enschede en Hengelo, zij vragen ons om het 
ervaringsdeskundige perspectief te delen zodat 
zij beter beleid kunnen maken. 

Verder kun je je bij Ixta Noa op laten leiden tot 
ervaringsdeskundige. In onze Ixta Noa Opleiding 
leer je werken met je ervaring en stel je zelf je 
traject samen. Je begint altijd met het werken in 
het Praktijkhuis, vervolgens kun je doorstromen 
naar groepsbegeleider, voorlichter, gastdocent 
maar ook voor het werken in een wijkteam, 
instelling of binnen de gemeente leiden we 
ervaringsdeskundigen op. Tijdens de opleiding 
wordt je niet alleen in het werk gecoacht maar 
juist ook in je persoonlijke proces. Leven met een 
rugzak door wat je hebt mee gemaakt kan zwaar 
zijn, we helpen jou om met die rugzak in balans te 
blijven. Ook in het werk of beter gezegd; juist in 
het werk. 

Wil je meer informatie over Ixta Noa? Kijk dan 
eens op www.ixtanoa.nl of volg ons op Facebook 
via IxtaNoaEnschede. 

Wil je graag ons Praktijkhuis bezoeken? Door alle 
corona maatregelen moet je je even aanmelden 
van tevoren. Dit kan door te mailen naar 
enschede@ixtanoa.nl of door te bellen naar 053 
230 7446. Als je het spannend vindt om voor de 
eerste keer langs te komen, mag je altijd iemand 
mee nemen. 
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Chocolade Mug Cake
Recept voor 1 persoon 
Bereidingstijd ± 20 minuten 
door Sabrina

INGREDIËNTEN:
• 1 ei
• 40 gram pure chocolade
• 40 gram boter
• 1 eetlepel suiker
• 2 eetlepels bloem
• Snufje zout
• Snufje bakpoeder

HOE MAAK JE HET KLAAR:
Pak een grote mok en doe hierin de klein gemaakte 
chocolade, de boter en het snufje zout. 

Zet de mok voor 1 minuut in de magnetron op 750 
watt. 

Roer met een vork alles goed door elkaar totdat de 
chocolade helemaal gesmolten is. 

Voeg de suiker toe in de mok en roer goed door, 
voeg de bloem toe en roer goed door en voeg de 
bakpoeder toe en roer goed door. 

Voeg nu het ei toe en roer stevig door totdat het 
helemaal een glad beslag is. 

Zet de mok in de magnetron en bak hem in 1 
minuut op 750 watt, dan is hij nog een beetje zacht 
van binnen, moet hij iets steviger zijn dan bak hem 
1,5 minuten in totaal.
 
VARIATIETIP:  
Garneer met wat fijngehakte noten, zoals 
pistachenootjes,  
pecannoten of hazelnoten
 
EET SMAKELIJK!

De Cliëntenraad is benieuwd naar de 
veranderingen binnen de FACT Teams. 
Karin Heijerman en Ria Groen zijn projectleiders 
van het nieuwe FACT. De Clientenraad heeft hen 
geïnterviewd en de belangrijkste zaken voor je  
op een rijtje gezet:

Wat is FACT?
FACT-teams behandelen en begeleiden mensen 
die een ernstige psychiatrische aandoening 
hebben in combinatie met problemen op 
andere levensterreinen (wonen, werken, sociale 
contacten, financiën etc.). Deze behandeling en 
begeleiding kan o.a.  plaats vinden in de eigen 
omgeving van de cliënt.

Crisis --> Nieuw en gaat in de loop van 
2021 starten (voor nu is dit gewoon binnen 
het eigen behandelteam) 
Meer preventief gaan werken door middel 
van een opname voorkomende deeltijd. 
Sneller schakelen, op- en afschalen van 
zorg, met cliënten die in crisis dreigen te 
komen. En ex-cliënten FACT Mediant weer 
terug kunnen naar Mediant zonder eerst op 
de wachtlijst te komen. 

Expertise poli somatiek -->  
Nieuw en gaat begin 2021 starten
Dit wordt een poli voor cliënten die veelal 
alleen nog maar medicatie hebben. Maar ook 
een consultatie poli voor bijv. huisartsen. Hier 
willen we ook een ander behandelaanbod 
aanbieden op somatisch gebied zoals 
bijwerkingen poli en clozapinepoli

Herstel en uitstroom poli --> 
Nieuw en al van start gegaan!! 
We gaan met cliënten 
toewerken naar herstel en dat 
ze uit kunnen stromen met de 
juiste zorg en signaleringen 
om hen heen. 

MODULAIR --> Nieuw en al van start gegaan!! 
Cliënten die bij andere afdelingen van Mediant in zorg 
zijn kunnen gebruik maken van de FACT zorg door 
middel van een module. Als je meer ondersteuning 
nodig hebt dan je eigen behandelteam kan leveren 
of als aanvulling.  De verwijzer en het FACT team 
stemmen met elkaar af op welke levensgebieden er 
FACT zorg nodig is ten behoeve van de behandeling. 
Bijv. Iemand met een enorme paniekstoornis kan 
moeite hebben om op locatie Mediant te komen. 
Mogelijk met FACT-ondersteuning komt cliënt wel. 
Fact modulair is niet mogelijk voor cliënten met een 
persoonlijkheidsstoornis, daar is een nieuw  
aanbod voor in ontwikkeling bij de Boerhaven. 

EPA (ernstig psychiatrische 
aandoening) bestaat al  
Dit is zoals de reguliere zorg 
bij het FACT Mediant al is en 
blijft gewoon bestaan. 

FACT 2020 Mediant
De organisatie van de FACT zorg bij 
Mediant gaat onderverdeeld worden in  
5 stromen:

1

2

5

3

4



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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