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

Lang geleden, nog voordat Willem zich uitriep 
tot Koning Willem en België aan de Belgen 
moest laten, leefde er op een eiland onder Japan 
een parelduikster, een kaito, die veel bekender 
was.

 Zij kon duiken, heel diep duiken naar de bodem 
van de Stille Oceaan en kwam altijd weer 
boven met een oester in haar hand. Maar het 
gekke was: telkens met dubbele parels in het 
binnenste van de schelp. 
   Dat kwam ook Willem ter ore en hij bestelde 
bij Kaito-Kaito, zoals de gelukkige parelduikster 
inmiddels bekend stond aan de hoven van 
het oude weer herstelde Europa, 2 lange 
parelkettingen in een meetkundige reeks voor in 
de weelderige haardos van zijn toekomstige. 
   Maar op een dag, als alle andere dagen kwam 
Kaito-Kaito weer boven het woelen der golven 
uit, met een oester in haar hand en zei tegen 
haar vriendinnen en tegen wie het maar horen 
wilde: “Het visje is moe.” 
 En zij dook niet meer, knipte haar haar af, 
pakte de lange fibonacci parelketting, stopte 
de reserve-parels in een beurs, stak de laatst 
opgedoken oester met dubbele parels bij zich 
en van haar werd niets meer vernomen. Willem 
daarentegen trok een pruillip:” Parbleu!” Hij 
moest zijn Wilhelmina teleurstellen.                                                                   

Willie Beckmans
Hengelo, 2021 

De Cliëntenraad  
verbindt!
Als Cliëntenraad zijn we steeds weer bezig met 
bruggen bouwen. Een brug tussen wat belangrijk 
is voor de cliënt en wat werkbaar is voor Mediant. 
Een brug tussen inspirerende initiatieven op de 
afdelingen en nieuwsgierige cliënten. Via dit 
nummer van Cliëntaal kom je in verbinding met 
alle uithoeken van Mediant. We houden je graag 
op de hoogte!

Ken je de nieuwe patiënten vertrouwenspersoon 
(PVP) al? Wat gebeurt er bij de Boerhaven, wat 
ondernemen ze bij Bureau Herstel en welk gebouw 
gaat er momenteel totaal op de schop? En heb je 
wel eens van geneesheren-directeuren gehoord? 
Nee? Nou, die gaan zich dus voorstellen in dit 
nummer! 
Daarnaast lees je over vriendelijkheid en mildheid 
bij de afdeling Psychotrauma, de mooie trajecten 
richting werk van PaZZage, wat de Cliëntenraad 
nou eigenlijk zelf zoal doet, en nog veel meer. 

Ga er dus maar eens lekker voor zitten en laat 
ons vooral weten als je nog leuke ideeën voor het 
volgende nummer hebt!

Oh ja, wist je dat je dit nummer mee naar huis mag 
nemen als je het in de wachtkamer nog niet uit 
had? 

Veel leesplezier en een fijne zomer!

De Cliëntenraad

Op de cover
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Op 18 mei 2021 hebben Peter Turpijn 
en Ewald Steggink samen de officiële 
starthandeling verricht bij de renovatie 
van Huis 3. Samen hebben zij een stuk 
grondwerk verricht voor een deel van de 
uitbreiding die in het plan is opgenomen.

Want naast de renovatie van de afdelingen 
Poel- Beek- Bos- en Parkzijde en gang 38, zal het 
gebouw op diverse plaatsen worden uitgebreid. 
Dit is nodig omdat iedere cliënt na de renovatie 
over een kamer met een eigen sanitaire groep 
zal beschikken. En dat kost natuurlijk vierkante 
meters. Daarom wordt het gebouw ook uitgebreid 
om dezelfde capaciteit te kunnen houden.

De genoemde afdelingen zullen geheel worden 
gestript; alle wand- en vloerafwerkingen, alle 
plafonds, alle installaties , alle deuren en kozijnen 
etc worden verwijderd. Vervolgens worden de 
wanden aangepast naar de nieuwe indelingen en 
vervolgens zal alles weer worden opgebouwd. 
Het gebouw krijgt weer een moderne afwerking, 
eigentijdse installaties en zal veel minder energie 
nodig hebben dan voorheen omdat het ook 
heel goed geïsoleerd zal worden. Dit , terwijl 
het gebouw nu ook wordt voorzien van een 
klimaatinstallatie die de temperatuur in de warme 
zomers enigszins kan verlagen.

Om de renovatie in het volledig in gebruik zijn 
de gebouw mogelijk te maken is allereerst de 
afdeling Boszijde verhuisd naar Huis 2. In Huis 
2 is de afdeling 31 geheel klaar gemaakt voor 
de huisvesting van Boszijde. Boszijde zal hier 
gedurende de gehele renovatie – ongeveer 2 jaar 
– verblijven. De verhuizing is zeer voorspoedig 
verlopen en de tijdelijke plek bevalt zeer goed.

Vervolgens is de afdeling Poelzijde binnen huis 
3 verhuisd naar de – nu beschikbare – afdeling  

van Boszijde en Parkzijde. Ook deze verhuizing 
is mede door de grondige voorbereiding door 
Facilitaire Zaken en de verpleging zeer soepel 
verlopen. Nadat de waardevolle zaken die nog 
aanwezig waren op de afdeling Poelzijde door 
de Technische Dienst zijn verwijderd is het 
gebouwdeel Poelzijde overgedragen aan de 
aannemer voor renovatie. Fase 1 van de renovatie 
kon beginnen.

De verwachting is dat deze eerste fase februari / 
maart 2022 gereed zal zijn waarna Poelzijde weer 
terug zal gaan naar haar eigen afdeling. Hierna zal 
Beekzijde aan de beurt zijn, en daarna zullen de 
afdelingen Bos- en Parkzijde worden gerenoveerd.
Circa april 2023 zal de gehele renovatie zijn 
afgerond en zal Huis 3 weer klaar zijn voor de 
toekomst !

Renovatie Huis 3 
gestart!
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Hieronder een aantal quotes van bezoekers uit onze inlopen:

Binnen mediant hebben we op verschillende 
plekken een inlooplocatie. Een plek waar je 
zonder dat je iets moet binnen kunt komen 
lopen. Er staat altijd koffie en thee klaar en er is 
iemand om mee te praten, een spelletje te doen 
of gewoon rustig even de krant te lezen.

Binnen lopen, een praatje maken en mensen 
ontmoeten klinkt allemaal heel vanzelfsprekend. 
Maar voor veel mensen is dat helemaal niet zo 
vanzelfsprekend en in coronatijd is het alleen 
maar lastiger geworden. 

Sinds een aantal jaren zijn er steeds meer 
inlooplocaties bijgekomen. Op verschillende 
momenten en locaties kun je hier terecht.  
Dicht bij je eigen woonomgeving en samen  
met lokale partijen. 

Bezoekers van onze inlopen geven aan dat ze 
tegen hun verwachting in uit het isolement 
komen, dat er iemand is die naar hem of haar 
luistert en dat ze mogen zijn wie ze zijn. Ook 
merken zij dat zij niet de enige zijn met waar ze 
tegen aan lopen. Dat het zo fijn is dat als ze voor 
het eerst binnen komen niet voor de zoveelste 
keer een intake krijgen of hun hele verhaal weer 
moeten doen en dat zij door de bezoeken aan de 
inloop weer een stapje verder komen etc. 

Wil je ook een keer bij een inloop komen kijken of 
heb je vragen? Dan kun je ons bellen of mailen. 
Maurizio Arena / 06-38066218 /  
pazzage@mediant.nl

De adressen en openingstijden van onze inlopen zijn: 

Trefpunt Enschede 
VV Sparta 
Kotkampweg 44, 
7531 AT Enschede
Maandag van 13.00 tot 16.00u en Woensdag van 
09.00 tot 12.00u

VV Tubanters
Olympialaan 20, 
7541 BK Enschede
Dinsdag van 13.00 tot 16.00u en Donderdag van 
09.00 tot 12.00u

“ Voorheen zat ik alleen maar thuis, 

lag vaak in bed en had veel negatieve 

gedachten. Nu kom ik meer uit huis 

en heb meer contact met mensen. Ik 

heb mensen leren kennen bij de inloop 

waarmee ik nu ook buiten de inloop mee 

afspreek.”

“ Ik durfde geen gesprekjes aan te 
gaan met anderen. Ik was ook 
vaak alleen in huis. Samen met 
mijn begeleider ben ik naar de 
inloop gegaan. Nu kom ik er twee keer in de week. Ik vind het fijn 
in de inloop en vind de contacten 
met anderen ook leuk. Ik wil me 
nu oriënteren op vrijwilligerswerk. Een half jaar geleden had ik 
nooit gedacht dat ik ooit nog 
vrijwilligerswerk wilde gaan 
doen.”

“ Voordat ik bij de inloop kwam 

dacht ik dat ze van alles van me 

willen weten en dat ik verplicht was 

om overal aan mee te doen.  

Dat hoeft hier niet. Ik mag zelf 

bepalen wanneer ik kom en 

wanneer ik weer weg mag gaan.”

“ Ik heb in de inloop ontdekt dat er  
nog heel voor mij wel mogelijk is.”

“ Ik was alleen maar thuis nu heb 
ik weer leuke contacten en meer 
structuur in de week. Ik ben weer 
meer onder de mensen”

“ Ik ben er achter gekomen dat ik niet de enige ben met mijn problemen. Dat luchtte op. Ook is het altijd mogelijk om even met begeleiding te praten.”

“ Ik heb ontdekt dat er dingen zijn 

die ik wel goed kan. Dat geeft me 

zelfvertrouwen”.

“ Door de inloop kan ik ook weer iets 

betekenen voor een ander. Dat 

geeft me een heel goed gevoel”

” De inloop voelt voor mij als  
een familie.”

Kiekerskaamp Losser
Denekamperdijk 46. 
7581 PJ Losser
Maandag, dinsdag en vrijdag van 09.30 tot 12.30u

Koffie inloop Goor
Pluvierstraat 1-3 
7471 HM, Goor
Dinsdag, woensdag, donderdag van 9.00-12.00u

Ziens Haaksbergen 
Blankenburgerstraat 40-42, 
7481 EB Haaksbergen
Maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 – 13.00u

Externe inlopen Mediant
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Het doel van de Go4ward groep is het stabiliseren 
van de stemming. Er zijn twee groepen, een 
groep van 12 tot 16 jaar en een groep vanaf 16 
tot 20 jaar. De jongeren gaan niet alleen met 
de behandelaren en elkaar in gesprek, maar 
moeten ook lichamelijk aan de slag! De jongeren 
komen twee keer per week naar Mediant voor de 
duur van elf weken. In deze elf weken worden 
verschillende thema’s behandeld. Ze gaan aan de 
slag met het opstellen van een signaleringsplan, 
ze leren over hun leefstijl, omgaan met en 
aanvoelen van emoties en ze krijgen informatie 
en handvatten over hoe ze om kunnen gaan met 
piekeren, stress en angst. Naast dit gespreksdeel 
is er nog een aanbod toegevoegd aan de Go4ward 
groep namelijk ‘runningtherapie’. Jongeren die 
aan de groep deelnemen gaan drie keer per week 
hardlopen. Hiervoor hebben ze eerst een intake, 
dan wordt er gekeken naar hun gezondheid en 
worden de doelen gesteld. Deze doelen kunnen 
liggen op lichamelijk vlak: verbeteren van 
conditie of afname van vermoeidheidsklachten. 
Ook doelen op emotioneel en mentaal vlak 
krijgen aandacht: leren ontspannen door 
inspanning, verminderen van angst en paniek 
gevoelens of bieden van afleiding. 

CLIENTAAL ZOMER 2021

Go4ward 
praten en lopen! Vervolgens krijgt iedereen een persoonlijk 

hardloopschema en lopen ze gezamenlijk 
twee keer per week onder begeleiding van de 
runningtherapeuten. Ze moeten daarnaast nog 
één keer zelfstandig hardlopen in het weekend. 
Na elf weken zijn ze in staat op eigen tempo 
een duurloop vol te houden van dertig minuten. 
Naast het opbouwen van een betere conditie en 
de lichamelijke voordelen, gaat het bij running 
veel meer om de mentale conditie die verbetert. 
De jongeren worden geconfronteerd met vragen 
zoals: Hoe reageert mijn lichaam op inspanning? 
Hoe leer ik doseren? Hoe kan ik mezelf motiveren 
voor het hardlopen? Ook ervaren ze dat als je 
stap voor stap het schema volgt, verbetering van 
je conditie een feit is! 

Ondertussen is de eerste Go4ward groep 
afgerond.  Een veel gehoorde reactie is dat 
jongeren het prettig vinden om in gesprek te 
gaan met elkaar en handvatten te krijgen over 
de thema’s waar ze tegenaan lopen. Ook vinden 

ze herkenning bij elkaar, wat steun geeft. Bij 
het onderdeel running geven velen aan dat ze 
er vooraf geen zin in hadden, maar zich trots en 
voldaan voelden wanneer ze ondanks regen/zon/
wind en kou toch hebben hardgelopen. Ook geven 
de jongeren terug dat ze het prettig vinden dat 
ze ervaren niet de enige te zijn die kampt met 
stemmingsklachten, automutilatie  
of suïcidegedachten. 
 
Het is een open groep, van maximaal acht 
cliënten, die constant doorloopt. We hopen op 
deze manier zoveel mogelijk jongeren te helpen 
met het verbeteren van hun stemming!

www.mediantjeugd.nl

In februari 2021 zijn we bij Mediant Jeugd gestart met een 

vernieuwd behandelaanbod voor jongeren die met spoed worden 

aangemeld vanwege ernstige stemmingsklachten. De jongeren 

kunnen na intake deelnemen aan de Go4ward groep. 

Het doel van de Go4ward 

groep is het stabiliseren 

van de stemming
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“Ik weet helemaal niet 
wat een cliëntenraad nou 
eigenlijk doet…” De Cliëntenraad is een groep enthousiaste (ex-)

cliënten die met Mediant meedenkt en vooral 
ook meepraat over goede zorg. Daarbij denken 
we vanuit het perspectief van de cliënt. Wij 
houden de rechten van cliënten in de gaten, maar 
denken bijvoorbeeld ook praktisch mee: werkt 
dit ook écht in de praktijk, is het toegankelijk, 
begrijpelijk, hoe zou een cliënt dit beleven? Bij 
het ontwikkelen van beleid stellen we vragen en 
geven we advies. We worden soms ook bij nieuwe 
projecten betrokken om ze zo goed mogelijk te 
laten aansluiten bij de behoeftes van cliënten. We 
overleggen met de Raad van Bestuur, managers 
en allerlei andere mensen binnen Mediant.

In ons werk worden we ondersteund door twee 
coaches, Anke Lameijer en Marike Hemmink. 
Zij zorgen ervoor dat alle praktische zaken goed 
blijven lopen. Maar nog veel belangrijker: ze 
leren de leden op te letten waar hun grenzen 
liggen én te zien wat hun sterkte kanten 
zijn. Zo kan iedereen bijdragen binnen zijn 
eigen mogelijkheden en nieuwe vaardigheden 
ontwikkelen waar mogelijk. Daar groeien we 
allemaal van!

We praten trouwens niet alleen mee met 
Mediant, we luisteren ook naar jullie, de cliënten! 
Om te weten hoe het op afdelingen loopt, 
proberen we op allerlei manieren in contact te 
komen. In de coronaperiode was dat een grote 
uitdaging en hadden we minder contact dan we 
wilden, maar binnenkort kunnen we hopelijk weer 
langskomen bij de afdelingen, de dagbesteding, 
bij themabesprekingen etc. Ook zal er in de zomer 
een leuke activiteit georganiseerd worden bij De 
Opmaat en Helmerzijde. 

En heb je ideeën, zie je iets dat beter kan of heb 
je vragen over wat de Cliëntenraad voor jou zou 
kunnen betekenen? We horen het graag! Houd er 
wel rekening mee dat de Cliëntenraad er niet is 
voor individuele klachten en problemen. Deze kun 
je beter met je behandelaar bespreken. Pas als het 
iets is dat meerdere cliënten aangaat, is het iets 
voor de Cliëntenraad!

Lijkt het je leuk om mee te praten over de 
ontwikkelingen op jouw afdeling of binnen heel 
Mediant? Daar zijn verschillende mogelijkheden 
voor. Mediant heeft de zorg verdeeld over zes 
“takken” die we circuits noemen. Deze hebben 
elk een eigen management waar de Cliëntenraad 
mee overlegt. Wil je meepraten over het circuit 
waar jij of je naaste behandeld wordt? Dan 
kun je steunpuntlid worden en meepraten in 
de overleggen tussen het management en de 
Cliëntenraad. 

Wil je meedenken over álle aspecten van de 
zorg die Mediant biedt? Dan is een plek in de 
Cliëntenraad misschien wel iets voor jou.

Wil je meer informatie, heeft jullie 
behandelgroep behoefte aan voorlichting over 
het werk van de Cliëntenraad of wil je zelf een 
kennismakingsgesprek aanvragen? Je kunt ons 
bereiken via:

Mail: cliëntenraad-contact@mediant.nl

Telefoon:    
Anke Lameijer: 074-2563103      
Marike Hemmink: 074-2563207

Adres: Hooistraat 5, 7552 EP, Hengelo

Kijk ook op mediant.nl/cliëntenraad voor meer 
informatie en oudere nummers van Cliëntaal.”  
Let op: deze informatie wordt binnenkort 
vernieuwd, dus kom over een tijdje zeker nog 
eens kijken!

Met die gedachte stuurde ik afgelopen najaar een mail naar de 

Cliëntenraad (CR) om een kennismakingsgesprek in te plannen. 

Ik vond het doodeng en snapte er weinig van. Na een tijdje 

meelopen, ben ik nu lid geworden en langzaamaan wordt het me 

allemaal wat duidelijker. Ik leg er graag wat over uit!
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De Cliëntenraad in 
coronatijd
Ook voor de Cliëntenraad is de afgelopen periode een uitdaging geweest. Net als iedereen hebben wij 
nieuwe contactvormen ontdekt. We worden steeds handiger met online overleggen en hebben nu 
zelfs een mooi groot scherm in onze vergaderkamer. Dit maakt het werk een stuk makkelijker, want zo 
kunnen er extra mensen digitaal aansluiten en wordt de ruimte niet te vol. 
Ook onderling houden we digitaal contact, zoals bij onze gezellige koffie ochtend. Iedereen op zijn eigen 
plek en tóch samen!

Door de CR gegeven 
adviezen in 2020
Ongevraagd advies
Ongevraagd advies verhoging onkostenvergoeding leerwerkbedrijf. Deze vergoeding was 
al lange tijd niet meer verhoogd en door dit advies is er een kleine opslag per gewerkt 
dagdeel gekomen.

Verdere uitgebrachte adviezen 
• Advies over inhoud afdelingsfolder Boszijde / Centrum voor Neuropsychiatrie
• Advies over voorgenomen besluit Plan van aanpak Medicatieveiligheid
• Advies betreffende de benoeming van een manager behandelzaken circuit De 

Boerhaven
• Advies betreffende benoemingen Geneesheer-Directeur
• Advies over Jaarrekening 2019
• Advies over voorgenomen besluit organisatorische herverdeling afdelingen/teams/

circuits
• Advies betreffende de benoeming van een manager behandelzaken circuit Pazzage
• Advies betreffende de benoeming van een manager bedrijfsvoering/teammanager 

circuit De Boerhaven
• Advies betreffende de benoeming van een manager behandelzaken circuit Acute Zorg
• Advies over inrichting klachtencommissie Wet verplichte ggz (Wvggz) in 

samenwerking met Medisch Spectrum Twente (MST)
• Advies over conceptbegroting Mediant 2021 

Alle gegeven adviezen waren positief.
Zoals je ziet, geeft de Cliëntenraad over behoorlijk uiteenlopende onderwerpen advies 
aan Mediant. Doordat we worden betrokken bij de benoeming van bestuursleden, 
geneesheren-directeuren en managers hebben we vanaf het begin een lijntje met de 
personen in deze functies. Dit helpt ons om later op een prettige manier samen te 
werken.

Verder letten we bij de adviezen steeds op de onderdelen die direct effect hebben op de 
cliënten, zodat we goed in de gaten kunnen houden of de cliëntenbelangen behartigd 
worden. 
We geven soms ook ongevraagd advies als we zelf iets belangrijk vinden. 
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10 jaar BalanZ!
BalanZ, het centrum voor eetstoornissen van 
Mediant bestaat in september alweer 10 jaar!  
En wat is er veel gebeurd in die tijd. We begonnen 
met een klein team enthousiaste mensen, 
vastbesloten om een mooi behandelaanbod voor 
mensen met een eetstoornis op te richten. Tot 
die tijd konden mensen die behandeling zochten 
voor een eetstoornis vaak alleen buiten de 
regio Twente terecht, zeker als het een ernstige 
eetstoornis betrof.

Daar kwam in 2011 dus gelukkig verandering in. 
Vanaf het begin heeft BalanZ ervoor gekozen 
om in de behandelingen een multidisciplinaire 
aanpak te kiezen. Naast individuele psychologische 

behandeling betekende dat vaak ook begeleiding 
door de diëtist en dit soms aangevuld met 
psychomotore therapie of systeemtherapie. Een 
persoonlijke aanpak en een behandelplan op maat 
is hierbij altijd het streven. Door de jaren heen 
groeide het aantal cliënten dat hun weg naar 
BalanZ wist te vinden en het team groeide mee.  
 
Dit heeft er nu toe geleid dat 10 jaar later BalanZ 
een uitgebreid behandelaanbod biedt aan alle 
soorten eetstoornissen. We draaien onze hand 
niet om voor bijkomende problematiek, zoals 
bijvoorbeeld persoonlijkheidsproblematiek, 
een autisme spectrum stoornis of 
systeemproblematiek. Behandeling vindt, indien 
mogelijk en geïndiceerd, plaats in groepen, 
waardoor we een intensief programma kunnen 
bieden aan de mensen die het nodig hebben. Ook 
in de groepsbehandelingen gaan we uit van de 
kracht van samen doen. Op dit moment draaien 
er veel verschillende (deeltijd) groepen bij Balanz. 
Verschillende soorten therapie zijn altijd onderdeel 
van de groepsbehandelingen. Daarnaast hebben we 
een prettige samenwerking met de ziekenhuizen 
in de regio, wanneer een opname op somatisch 
gronden geïndiceerd is.

BalanZ is een afdeling die nooit lang stil staat 
en graag werkt aan nieuwe initiatieven. Een 
van de nieuwste voorbeelden hiervan is ‘2Beat’ 
een deeltijdbehandeling die is opgezet samen 
Mediant Jeugd. Dit 3-daagse behandelprogramma 
is specifiek bedoeld voor jongere cliënten en hun 
ouders.

Wie weet wat de komende jaren nog gaan 
brengen……..Op naar de volgende 10 jaar!

Ik ben Gerina Lameris en ik werk sinds april 2021 als patiënt vertrouwenspersoon 
(pvp) voor Mediant. Verblijft u in een ggz-instelling? Of heeft u te maken met 
verplichte zorg thuis? Dan heeft u recht op bijstand en advies van een pvp. 
U kunt bij mij terecht met vragen en klachten over de zorgverlening. Ik ken 
uw rechten en kom voor u op. Ik ben niet in dienst van Mediant, maar van de 
onafhankelijke Stichting PVP. Mijn ondersteuning is gratis. 

U kunt mij bellen voor een 
afspraak. Ook kunt u een e-mail 
of een WhatsApp sturen. Mijn 
telefoonnummer is: 06-82254322. 
Mijn e-mail: g.lameris@pvp.nl. 
U kunt altijd contact met mij 
opnemen!

Sinds de inwerkingtreding van de Wvggz zijn 
de taken van de pvp o.a. het bieden van advies 
en bijstand bij het opstellen van een zorgkaart, 
het zorgplan en de evaluatie van de verplichte 
zorg. Ook biedt de pvp bijstand aan cliënten bij 
het proces rondom het plan van aanpak (hierna 
te noemen ‘pva’). Op verschillende plekken/bij 
verschillende mensen is er onduidelijkheid over 
wat de rol van de pvp bij dat pva is. De pvp geeft 
informatie over het pva en biedt cliënten advies 
en bijstand bij onder andere het helder krijgen 
bij de instelling welk gevaar er met het pva zou 
moeten worden aangepakt. In het geval er geen 
pva mag worden gemaakt, kan de pvp de cliënt 
bijvoorbeeld ook bijstaan om te proberen alsnog 
de mogelijkheid te krijgen een pva te kunnen 
maken. Bij het feitelijk opstellen van het pva, 
neemt de pvp geen rol. Dat is iets dat cliënt doet 
samen met zijn naasten is daarbij de gedachte.

even voorstellen

Taken pvp bij zorgkaart, zorgplan, evaluatie 
van de verplichte zorg en plan van aanpak

Broekheurnering

Raiffeisenstraat
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Noordesmarkerrondweg Hengelosestraat

Laan van Driene
Roessinghsbleekweg
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Wat is het doel van Verplichte Zorg.
Het doel van verplichte zorg is een crisis of ernstig 
nadeel af te wenden, de geestelijke gezondheid van 
cliënt te stabiliseren, zoveel mogelijk herwinnen 
van autonomie en het stabiliseren en herstellen 
van de fysieke gezondheid van cliënt.

Voor iemand met ernstige psychische problemen is 
het veel beter als we kunnen voorkomen dat het zo 
slecht gaat dat verplichte zorg nodig is. Daarvoor 
is het noodzakelijk dat alle betrokken partijen en 
instanties goed samenwerken en signalen van 
familie, naasten en omgeving in een vroeg stadium 
opvangen en serieus nemen. Dan kan er tijdig 
gestart worden met een passende behandeling.

Hoe gaat het in zijn werk? 
Een behandelaar/zorgverantwoordelijke, maar 
ook familie of cliënt zelf, kan een verzoek om 
verplichte zorg te mogen geven indienen. Een 
zorgverantwoordelijke stelt dan een zorgplan op 
waarin staat waarom dit nodig is en wat er dan 
nodig is. Vervolgens spreekt een onafhankelijke 
psychiater of de geneesheer-directeur zelf met 
de cliënt en maakt een medische verklaring. 
Hierin is opgenomen wat de cliënt zelf vindt, de 
observaties van de psychiater en wat er nodig 
is volgens de zorgverantwoordelijke met een 
conclusie van de onafhankelijke psychiater. De 
geneesheer-directeur bestudeert het zorgplan 
en medische verklaring en stuurt dit met zijn 
eigen conclusie door naar de officier van justitie. 
De officier kijkt of alles compleet is en vraagt 
vervolgens de rechter om tijdens een zitting een 
uitspraak te doen. De rechter beslist dus of, welke 

en voor hoe lang er verplichte zorg geleverd mag 
worden. Dus verplichte zorg kan niet zomaar 
gegeven worden. De geneesheer-directeur bewaakt 
of de juiste procedures binnen Mediant worden 
gevolgd en kijkt of de cliënt voldoende gehoord 
is en betrokken wordt. Bij het uitvoeren van de 
Wvggz komt veel papierwerk en administratie 
kijken.  Om dit allemaal goed uit te kunnen voeren 
worden de geneesheren-directeuren ondersteund 
door mensen die samen het bureau geneesheer-
directeur vormen, o.a. bureau verplichte zorg, 
een juridisch adviseur en een teammanager die 
tevens projectmanager is om andere teams te 
ondersteunen de Wvggz uit te voeren.

Een belangrijke taak van het bureau geneesheer-
directeur is het ondersteunen van de professionals 
en de leidinggevenden bij de uitvoering van 
de Wvggz. De uitvoering van de Wvggz is een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de hele 
organisatie, waarbij de geneesheren-directeuren 
het overzicht hebben, inhoudelijk advies en richting 
geven in samenspraak met het management van 
Mediant. De nieuwe wet is een mooie kans om 
de zorg voor cliënten nog beter te maken, maar 
zorgt ook voor veel papier zowel voor cliënt als 
behandelaar.

Lia en André willen de Wvggz goed implementeren 
en vinden het leuk om in gesprek te gaan met 
cliënten, behandelaren en externe partijen over 
gewoon goede zorg en eigen regie van cliënten. Het 
doel is tenslotte om zo weinig mogelijk verplichte 
zorg toe te passen. 

verplichte zorg wellicht voorkomen kan worden. 
Familie, behandelaren of naasten kunnen en 
mogen hierbij een belangrijke rol spelen. Cliënten 
kunnen ook een familievertrouwenspersoon of 
een patiëntvertrouwenspersoon voor advies en 
bijstand inschakelen. Cliënten hebben na het 
aanvragen van een zorgmachtiging twee weken de 
tijd om een eigen plan van aanpak op te stellen.

Als ernstig nadeel geen uitstel toelaat, het 
eerder niet is gelukt om zelf een plan van aanpak 
op te stellen of als eerder een plan van aanpak 
verplichte zorg niet heeft kunnen voorkomen, 
kan de geneesheer-directeur het verzoek voor het 
opstellen van een plan van aanpak afwijzen. 

Cliënten kunnen ook samen met de behandelaar 
en familie een zelfbindingsverklaring opstellen. In 
deze verklaring komt te staan wat op welk moment 
moet en mag gebeuren als cliënt de regie over zijn 
leven kwijtraakt. Hier wordt ook op teruggevallen 
indien er toch sprake moet zijn van verplichte zorg. 

Wanneer verplichte zorg?
Verplichte zorg wordt toegepast wanneer er sprake 
is van een psychiatrische stoornis en er nadeel is 
voor zichzelf of anderen.
De verplichte zorg wordt getoetst op vier 
belangrijke items:
• Proportionaliteit: staat de verplichte zorg in 

proportie tot het ernstige nadeel?
• Doelmatigheid: bereikt de voorgestelde 

verplichte zorg zijn doel?
• Subsidiariteit: is er geen lichtere maatregel te 

bedenken?
• Veiligheid: kan deze zorg veilig, voor cliënt en 

omgeving, geleverd worden?

Binnen Mediant willen we ‘gewoon goede zorg’ 
leveren en de cliënt zo veel mogelijk eigen regie 
geven. Dit uiteraard in afstemming met de 
behandelaar of zorgverantwoordelijke. 
De cliënt geeft aan wat zij/hij nodig heeft en de 
behandelaar kijkt wat er mogelijk is. Echter niet 
iedere cliënt weet altijd goed wat er nodig is. Soms 
is de cliënt dusdanig in de war dat zij/hij geen zorg 
wil, terwijl het zonder zorg echt mis gaat. De Wet 
verplichte ggz (Wvggz), die sinds 2020 geldig is 
binnen de psychiatrie, biedt dan de mogelijkheid 
om verplichte zorg op maat te leveren. 

De rol van de geneesheer-directeur is om te kijken 
of verplichte zorg alléén wordt aangevraagd als 
het beslist noodzakelijk is. Er moet sprake zijn van 
ernstig nadeel als er geen zorg gegeven wordt en 
het nadeel moet komen door een psychiatrische 
stoornis. Ernstig nadeel kan bijvoorbeeld zijn: 
iemand denkt dat al zijn eten vergiftigd is en wil 
daarom niet eten. Eerst dient er dan gekeken te 
worden of de cliënt zelf aan kan geven wat nodig 
is of dat er samen overeenstemming bereikt kan 
worden over  wat er nodig is. Ook vinden we het 
belangrijk dat er goede zorg geven wordt. Vanuit onze 
rol mogen we hierin meedenken en advies geven.

De Wet verplichte ggz (Wvggz)
De Wvggz is een behandelwet en is onder andere 
gericht op het bevorderen en het behoud van 
de eigen regie van de cliënt bij gedwongen zorg. 
De Wvggz biedt zorgverleners en cliënten meer 
instrumenten voor zorg op maat. Zo kunnen 
cliënten bij een zorgmachtiging een eigen plan 
van aanpak opstellen waarin staat wat hij/zij wil 
doen en welke zorg hij/zij wil ontvangen, zodat 

Nieuwe geneesheren directeuren en de  
nieuwe Wet verplichte ggz binnen Mediant

André Kathöfer en Lia Verlinde zijn sinds oktober 2020, werkzaam als 
geneesheren-directeuren binnen Mediant. André Kathöfer was manager 
behandelzaken binnen circuit Kinderen en Jeugd en is daar momenteel, naast 
geneesheer-directeur, nog als psychiater werkzaam. Lia Verlinde was voorheen 
psychiater en manager behandelzaken bij het circuit Ouderen en Neuropsychiatrie, 
tevens was ze opleider voor artsen in opleiding tot psychiater.

17
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Schrijf en deel 
je herstelverhaal!  

Je kunt anderen helpen 
en 

jezelf inzicht & kracht 
geven.

Heb je te kampen (gehad) 
met een psychische 

kwetsbaarheid en wil je 
delen hoe jouw herstel 

verliep?

Kijk op:  WWW.HERSTEL-VERHALEN.NL
Of mail naar: redactie@herstel-verhalen.nl

Wij helpen je graag!

Jij hebt ons vast tijdens je behandeling wel eens 
voorbij zien komen. Op afspraak op locatie, via de 
mail, per post of aan de telefoon.

Wij zijn het ROM en Onderzoeksteam binnen Mediant.
Wij zijn een “uitvoerend” team van zeven collega’s die 
elk hun eigen stukje binnen dit team verzorgen. Ieder 
met eigen ervaring en opleiding binnen de zorg. Wij 
zijn dan ook op verschillende locaties binnen Mediant 
te vinden. Wij merken dat het niet altijd bekend is wat 
wij doen en waar de ROM behandelvragenlijsten voor 
dienen. Dat lichten we graag even toe.
Wij verzorgen de ROM behandelvragenlijsten die jij 
invult ter ondersteuning van jouw behandeling.
Daarnaast voeren wij onderzoeken uit die 
ondersteunend kunnen zijn in jouw behandeling.

Voor sommige afdelingen betekent dit dat je één keer 
per jaar de ROM Behandelvragenlijsten invult.
Dit is dan omdat je één keer per jaar een 
behandelplanbespreking hebt. Bij andere afdelingen 
gebeurt dit soms vaker, omdat deze vaker een 
evaluatiemoment inplannen. Je kunt aangeven in de 
vragenlijsten hoe jij vindt dat het met je gaat. Door 
deze vragenlijsten op te slaan in jouw persoonlijk 
cliëntportaal en deze naast elkaar te zetten, kan de 
hulpverlener, maar ook jij als je dat wilt, zien hoe jij de 

afgelopen tijd je behandeling hebt ervaren en hoe het 
beloop van je klachten is geweest. Je kunt dan samen 
met je hulpverlener zien of er een verandering is na de 
vorige vragenlijst of op welke punten jij juist nog meer 
hulp zou willen hebben.

Elke cliënt heeft toegang tot het eigen cliëntportaal.
Binnenkort komt er een nieuw systeem, waarbij je 
kunt inloggen en meer inzicht kunt krijgen in jouw 
behandeling. Hierin is ook de mogelijkheid om de ROM 
Behandelvragenlijsten in te vullen.
Als het weer tijd is om ze in te vullen, krijg je hiervoor 
een melding per email en staan de lijsten om in te 
vullen, in het cliëntenportaal voor je klaar. Als jij 
dit niet kunt of wilt, kun je dit jouw hulpverlener 
laten weten en wordt er samen met jou een andere 
mogelijkheid tot invullen gezocht. Samen kunnen we 
dat stukje meer betekenen in jouw behandeling.
Daar zetten wij ons voor in.

Namens ons allen,
ROM en Onderzoeksteam Mediant
Etty Vroom, Monic Jansen, Kim Meijerink, Krista 
Hoogeveen, Laura Wemekamp, Irma Bloem en  
Dea Kars

Heb je vragen? Stel ze via ROMmediant@mediant.nl

KEN JIJ ONS AL?
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Vanaf 1 januari 2022 worden de 
zorgkosten binnen de GGZ op een 
nieuwe manier berekend. De kos-
ten worden niet langer berekend op 
basis van de DBC’s (diagnose-behan-
delcombinaties) zoals nu, maar op 
basis van de daadwerkelijk gele-
verde zorg. Hoewel er voor cliënten 
eigenlijk nauwelijks iets verandert, 
willen we er toch kort iets  
over uitleggen. Het is belangrijk om 
te weten dat er inhoudelijk niets aan 
de zorg verandert, het gaat alleen 
over de bekostiging.

Meer weten?
- Via mindplatform.nl kun je in de loop van het 

jaar meer informatie voor cliënten over het ZPM 
vinden.

- Op mediant.nl/kosten vind je nu informatie 
over de huidige berekening van de kosten, en 
uiteraard zal hier informatie gedeeld worden 
over het ZPM in 2022 zodra de details helder zijn.

Let op: Als cliënt verandert er inhoudelijk niks 
aan je behandeling, maar als Cliëntenraad vinden 
we het wel belangrijk dat je ervan op de hoogte 
bent dat deze wijziging gevolgen kán hebben 
voor het verrekenen van je eigen risico, zeker 

Het zorgprestatiemodel:
 een nieuwe manier van
 financieren in de GGZ

De kern van het zorgprestatiemodel (ZPM) is dat de 
kosten bepaald gaan worden door de “prestaties” 
die geleverd zijn. Een prestatie is bijvoorbeeld een 
gesprek (consult) met een psycholoog of psychiater, 
een opnamedag in de kliniek of een diagnostisch 
onderzoek. Die losse onderdelen worden in rekening 
gebracht, in plaats van dat er een overkoepelend 
tarief per diagnose is zoals nu. Dat maakt de 

LET OP: Als cliënt verandert er 
inhoudelijk niks in je behandeling 
maar als Cliëntenraad vinden we 

het wel belangrijk dat je er van op 
de hoogte bent dat deze wijziging 

gevolgen ‘kan’ hebben voor het 
verrekenen van je eigen risico. Dit 

wordt in de kostenkaart verder 
uitgelegd.

rekening voor de cliënt begrijpelijker, omdat erop te 
zien is welke zorg er precies geleverd is.

Daarnaast wordt er per cliënt een zorgvraagtype 
vastgesteld. Deze typering zorgt voor duidelijkheid 
over hoeveel zorg een cliënt ongeveer nodig heeft. 
Uiteraard is dit een momentopname en kan de 
typering bijgesteld worden als het nodig is. Deze 
typering helpt zorgaanbieders en verzekeraars om 
betere inschattingen te maken van de hoeveelheid 
zorg die er in totaal nodig is, waardoor er beter 
gepland en ingekocht kan worden.

De bedoeling is dat het zorgprestatiemodel 
uiteindelijk voor veel minder administratieve last 
gaat zorgen, en dat zou kunnen betekenen dat er 
dan meer tijd over blijft voor de cliëntenzorg.

Het komende halfjaar zal er achter de schermen 
hard gewerkt worden om de omschakeling goed voor 
te bereiden. Er zal nog informatiemateriaal voor 
cliënten beschikbaar komen, onder andere via de 
digitale schermen en via foldermateriaal.

rond de invoering in januari 2022. Dit wordt in de 
kostenkaart op deze pagina verder uitgelegd.

Mocht het nodig zijn, informeer dan bij je 
zorgverzekeraar naar de mogelijkheden voor het 
gespreid betalen van je eigen risico!
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Heb jij ze al gespot?

Bureau Herstel geopend 
volgens richtlijnen RIVM
Bureau Herstel is elke werkdag tussen 11.30 en 
13.30 uur geopend. 

Ontmoetingsavonden
De ontmoetingsavonden voor Familie/
Naastbetrokkenen op de maandagavond (elke 
maandag van 19.30 – 21.00 uur)zijn weer digitaal 
opgestart. Familie en naasten kunnen voor een 
afspraak mailen met fed@mediant.nl of bellen 
06 – 23630879. 

Deze ontmoetingsavond is voor alle 
naastbetrokkenen van mensen die in zorg zijn bij 
Mediant. Twijfel je of je familie/naasten kunnen 
deelnemen, bel of mail ons dan op hetzelfde 
nummer!

Nieuwe website 
nieuwe website en mailbox beheerder: 
Sinds 1 maart 2021 is Veronique Moes in dienst 
van Bureau Herstel. Naast website- en mailbeheer 
beantwoordt zij al je vragen over Bureau Herstel, 
Cursussen en Trainingen, Herstelwerkplaats, 
Herstelondersteunende Intake, en opleidingen 
in ervaringsdeskundigheid. Je kunt Veronique 
bereiken via 06-20368156 of  
bureauherstel@mediant.nl 

Signaal: Persoon 
vertoont 

afwijkend / 
opvallend 

gedrag

meldkamer, spotter, 
machinist, reiziger, etc

HOOG

NS Meldkamer
belt 112

LAAG

 
H

Er zijn
Rust / Geen 

risico 

NEE

JAToepassen 
Hulpkaart

 
H  

H  

Meldpunt 
verwarde 
personen 
niet acuut

NEE

Bellen
telefoonnummer 
(kantooruren): 
Inzet vliegende 

keep op 
de fiets

JA

JA
Bijv.  inzet 

Street triage
HULP

Bijv.  inzet 
bemoeizorg

Steunpunt Stemmen horen

Steunpunt Stemmen Horen is weer van start 
gegaan. Het steunpunt is zowel voor cliënten als 
voor mensen buiten Mediant. 
Elke woensdag in de oneven week van 13.30 – 14.30 
uur bij Bureau Herstel. 

Herstelwerkplaats
Elke maandag vanaf 13.00 uur is Linda Dijk 
aanwezig op de Boerhaven voor het spreekuur 
Bureau Herstel. De herstelwerkplaats
van Bureau Herstel kan worden ingezet om 
uitstroom uit de zorg te bevorderen. Linda is te 
bereiken via l.dijk@mediant.nl

Wil je meer weten over Bureau Herstel, check onze 
website: www.bureauhersteltwente.nl . 
Zie ook je Mediantkalender op je bureau  
(de maand februari).
 

De medewerkers van Bureau Herstel die onderweg 
zijn op de Hulpkaartfiets?
 
De gesponsorde fiets wordt ingezet om snel op een 
locatie van de NS te zijn. Daarnaast is de fiets een 
promotiemiddel om de hulpkaart meer onder de 
aandacht te brengen.
 
De Hulpkaartfiets is bedacht door Janet Poels en 
Joke Blokker en is gesponsord door BAZZ e-bikes, 
www.bazz-ebikes.com
 
In onderstaand procesmodelwordt ook Streettriage, 
Bemoeizorg en het Meldpunt bij GGD vermeld. Het 
je vragen over de Hulpkaart: 
bel ons: 06 – 18406805 of 
stuur een mail aan: info@hulpkaarttwente.nl. 
www.hulpkaarttwente.nl

De Hulpkaart helpt
Even de weg kwijt zijn, letterlijk of figuurlijk. 
Sommige burgers hebben hierop een verhoogd 
risico. Door dementie, een verslaving, een 

verstandelijke beperking of een psychische 
kwetsbaarheid. Om deze mensen snel de hulp 
of zorg te kunnen bieden die zij op dat moment 
nodig hebben, is er de Hulpkaart. De Hulpkaart 
voor mensen met onbegrepen gedrag helpt politie, 
hulpverleners en omstanders om direct datgene 
te doen wat nodig is. Dat voorkomt onnodige 
escalaties van lastige situaties en draagt zo bij 
aan de veiligheid van de persoon zelf en aan de 
veiligheid in de wijk. De Hulpkaart wordt al op 
verschillende plekken in Nederland uitgegeven.
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Wat verwachten jullie van mij? 

Van jou verwachten we, dat je open bent en samen met je omgeving 
meedenkt en meewerkt om je traject tot een zo goed mogelijk resultaat 
te brengen. Daarnaast hebben we je toestemming nodig om informatie 
te delen met de samenwerkingspartners. Tot slot verwachten we dat je 
meewerkt aan het verkrijgen van informatie over gemaakte zorgkosten 
voor de totale groep, om zo in kaart te brengen wat voor zorg er al is ge-
leverd en hoe dit beter kan. 

 

‘de Schijf 
van Herstel’

Samenwerkingspartners in de Schijf van herstel  

Dit project wordt ondersteund door ZonMw vanuit het programma Regionale Praktijkprojecten Personen met Verward Gedrag. 

Help jij ons mee de zorg binnen 
Mediant nog beter te maken?

Deze methodiek is ontwikkeld door Stichting 
Surplus in samenwerking met Bureau Herstel, 
Gemeente Enschede, woningcorporatie Ons Huis 
en de Stadsbank Oost Nederland. De ontwikkeling 
van deze methodiek is (financieel) mede mogelijk 
gemaakt door ZonMw. De kern van deze methodiek 
is: mens centraal, casusregie, ervaringsdeskundige, 
samenwerking, omgeving en integrale 
probleembenadering kortom een succesvolle 
benadering.

De video is te vinden op 
https://www.schijfvanherstel.nl/methodiek

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.

Samen met jou willen we de reis die je binnen Mediant  
hebt afgelegd (van aanmelding tot afronding of misschien  
nog ergens in het midden) in kaart brengen.

Het kost je ongeveer een uur van je tijd.

Wil je meedoen? Geef je dan op via aanmelden@mediant.nl

In januari is door MIND en de Nederlandes ggz  
de website www.ggzappwijzer.nl gelanceerd.
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Nieuwe focus  
bij Psychotrauma. 
Wij, de behandelaren bij Psychotrauma, zijn heel 
trots op en blij met de ontwikkelingen binnen onze 
afdeling. Wij hebben de ideeën van de Compassion 
Focused Therapy (CFT, Compassie gerichte 
therapie) ingepast in onze werkwijze, maar ook in 
ons denken en onze houding richting cliënten. Bij 
de CFT gaat het erom dat cliënten leren om mild 
en vriendelijk naar zichzelf te zijn i.p.v. bestraffend 
en kritisch, en dat dit gaandeweg de basis wordt 
van waaruit ze leven. Voor heel veel cliënten 
is dit ontzettend moeilijk, zeker als er trauma 
meespeelt. Zij zitten vaak gevangen in gevoelens 
van schaamte en in schuldovertuigingen over 
zichzelf. Deze gevoelens en overtuigingen kunnen 
een donkere schaduw werpen op hoe cliënten 
zichzelf en hun leven ervaren. Het is belangrijk 
om te gaan ontdekken dat schuld en schaamte 
vroeger misschien een functie hadden, maar dat 
ze hoogstwaarschijnlijk niet terecht waren en dat 
ze zeker niets zeggen over je waarde als mens. De 
cliënten hadden immers geen controle of echte 
keuzevrijheid in hoe er tijdens het trauma of in 
hun levensverhaal met hen werd omgegaan. Zij 
kunnen hier dus ook geen schuld aan hebben.

In het CFT-psychotherapietraject behandelen wij 
mensen met een voortraject van zes individuele 
afspraken. Hierin beschrijft iemand uitvoerig 
zijn of haar eigen levensverhaal. Daarna volgen 
12 sessies groepspsychotherapie. Hierin leren 
cliënten veel over hoe het menselijk brein 
werkt en hoe je je interne kalmeringssysteem 
kunt activeren. Ook leren ze hoe je het 
voorstellingsvermogen kunt gebruiken voor fijne 
zaken, zoals het bedenken van een interne veilige 
plek of een denkbeeldige vriendelijke helper. 
Daarnaast leren ze mindfulness oefeningen en 
is er aandacht voor “ontschuldigen”, dit is het 
loslaten van onterechte schuldovertuigingen. 
Doordat het een groepsbehandeling is, ervaren 
ze dat er heel veel andere mensen zijn die net zo 
worstelen als zijzelf en dat dit niet hun schuld is.

Daarna volgen ze dan op basis van zelfcompassie 
nog 12 tot 16 sessies individuele (gerichte) 
traumatherapie.

Wij krijgen van veel cliënten te horen dat zij dit als 
heel waardevol en helpend hebben ervaren. Ook 
als behandelaar is het iedere keer weer een eye-
opener dat iedereen met soortgelijke patronen 
te maken heeft. Wijzelf dus ook! Ook wij worden 
steeds weer herinnerd aan hoe belangrijk het is 
om mild en vriendelijk naar onszelf te zijn. Dat je 
los mag laten waar je geen controle over hebt of 
over gaat krijgen. Dat je energie mag gaan stoppen 
in gedachten of gedrag waarin je wél een keuze 
hebt. Zo groeien we samen met onze cliënten in 
zelfcompassie.

Laura Hüning

De Boerhaven

de Boerhaven

Boerhaavelaan 69, 7555 BB Hengelo 

Telefoon:  088 - 37 36 700

Fax:  088 - 37 36 711

Mail:  boerhaven@mediant.nl

Voor interessante factsheets zie ook de website van het 

kenniscentrum voor persoonlijkheidsstoornissen: 

www.kenniscentrumps.nl (downloads / Folders en Factsheets).

C
V

P
 F

D
R

 d
e

b
o

e
rh

av
e

n
 0

6
18

Informatie parkeren Mediant Boerhaavelaan 69

Wij verzoeken u vriendelijk tijd in te plannen voor het zoeken naar een 

parkeerplaats. Voor parkeren in de omgeving van de Boerhaven heeft u 

een parkeerschijf nodig.  

Let op: met de parkeerschijf kunt u maximaal 1 uur gratis parkeren.

U kunt ook gebruik maken van de grote parkeerplaats van het ZGT 

(betaald parkeren).

Indien u op de parkeerplaats van het ZGT parkeert, kunt u door de 

hoofdingang naar binnen. Route 1.14 volgen.

Boerhaavelaan 69 | 7555 BB Hengelo 

088 - 37 36 700 | www.mediant.nl/boerhaven

  a

Contact

De Boerhaven is gevestigd in Hengelo en 
is een expertisecentrum voor mensen met 
persoonlijkheidsproblematiek. De Boerhaven is 
er voor mensen waarbij persoonlijkheidstrekken 
in een dusdanige sterke vorm tot uiting 
komen dat ze niet meer goed kunnen 
functioneren. Persoonlijkheidstrekken 
zoals nauwgezet, enthousiast, impulsief, 
ijdel, volgzaam, afhankelijk of geremd, zijn 
algemeen bekend en geen probleem, zolang deze 
kenmerken normaal tot uiting komen.
Sommige mensen hebben één of meerdere 
kenmerken in een dusdanig sterke mate, dat 
zij en hun omgeving daar last van hebben. De 
problemen kunnen ervoor zorgen dat men niet 
langer goed kan functioneren. Er kan dan sprake 
zijn van een persoonlijkheidsstoornis.

Wij zijn gespecialiseerd in het herkennen en 
behandelen van persoonlijkheidsstoornissen 
volgens de nieuwste inzichten met bewezen 
effectieve therapieën (evidence-based).

Binnen het centrum proberen we na een 
zorgvuldige analyse van de klachten (medicatie, 
therapie gericht op bv. inzicht of gevoel, training 
of ondersteuning) de problematiek zo goed 
mogelijk te herstellen of te repareren. Wanneer 
de mogelijkheden tot herstel of reparatie beperkt 
zijn, proberen we de problematiek zo draaglijk 
mogelijk te maken.

In 2020 heeft er een verandering plaats gevonden 
waardoor de expertise voor het behandelen 
van persoonlijkheidsproblematiek duidelijker 
werd verdeeld in verschillende zorglijnen. Naast 
deze zorglijnen heeft de Boerhaven ook een 
mogelijkheid om opgenomen te worden in de 
kliniek waar psychotherapie wordt gegeven 
voor de duur van 9 of 12 maanden. Lees een 
ervaringsverhaal over de kliniek op www.
deboerhaven.nl/ervaringsverhaal
De veranderingen hebben we Boerhaven 2.0 
genoemd en heeft invloed gehad op de wachtlijst, 
behandelingen en uitstroom. 

In coronatijd hebben wij onze  behandelingen 
digitaal aangeboden. Hierdoor is de groepsgrootte 
aangepast. We werken met kleinere groepen 
waarin digitaal en op locatie de behandeling 
afgewisseld kan worden. Dit heeft veel gevraagd 
van de cliënten en behandelaren. We zien 
voordelen maar ook verbeterpunten. Doordat de 
Boerhaven vooral inzet op groepsbehandeling 
hopen we op steeds meer vrijheden waardoor we 
gezamenlijk op locatie de behandeling kunnen 
aanbieden.

Ondanks alle veranderingen zijn we blij 
dat we mensen kunnen helpen, inzicht 
kunnen geven en behandelen voor hun 
persoonlijkheidsproblematiek. 

Wijze raad

Ik verguis mezelf
Omdat ik niet ben wie ik wil zijn
Energie lekt weg
Houdt me daardoor juist klein
Wie ben ik?
Als liefde het voor het zeggen had
Zou ik dan niet opgroeien
Zonder galg en rad
Want ik zeg je
Geef een wijze raad
Je einddoel is niet ’t belangrijkst
Maar de groei die jij doormaakt
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                       Even voorstellen
Mijn naam is Nicky Wagenvoort
 

Ik ben achtendertig jaar en woon samen met 
mijn vriend Robert én onze twee katten Muis 
en Loeki, in Zenderen, Overijssel. Ik heb altijd al 
graag mensen willen helpen. Echter, aangezien 
ikzelf in mijn jeugd slachtoffer ben geweest van 
narcistisch misbruik en affectieve verwaarlozing, 
heb ik als (jong)volwassene lange tijd geworsteld 
met psychische klachten als depressie, 

suicidaliteit, eetproblematiek en PTSS. Door mijn 
traumatische jeugd en mijn herstel hiervan, was 
ik uiteindelijk in 2012 in staat de opleiding Sociaal 
Pedagogisch Werker niveau 4 af te ronden. 
 
Na een zoektocht van ongeveer vier jaar naar een 
passende baan in de zorg, attendeerde Robert 
mij op het feit dat Mediant op zoek was naar een 
‘ervaringswerker’ binnen Helmer Es, Centrum 
voor Crisisinterventie. Het leek mij geweldig om 
de ‘mantel’ van Pedagogisch Werker af te laten 
glijden en mensen vanuit mijn eigen ervaringen 
nabijheid, begeleiding en ondersteuning te 
mogen bieden tijdens hun eigen herstelproces. 
Om werkzaam te kunnen zijn als ervaringswerker 
binnen Mediant, heb ik in 2016-2017 de Leerweg 
Ervaringsdeskundigheid Oost Nederland (LEON) 
met goed gevolg afgerond aan Hogeschool 
Saxion in Deventer. Sinds juli 2017 ben ik officieel 
werkzaam als ervaringswerker binnen de kliniek. 

Mijn werk bestaat voornamelijk uit het inzetten 
van ‘empowerment’ tijdens mijn contacten 
met Cliënten. Gelijkwaardigheid, veiligheid, 
vertrouwen en (wederzijds)respect staan daarbij 
voorop. Door de aanwezigheid van een psychische 
kwetsbaarheid is het voor mensen in een 
opnamesituatie vaak lastig om zich bewust te 
zijn van hun eigen innerlijke krachten en talenten. 
Men worstelt vaak met verschillende vormen 
van stigma, wat het zelfbeeld en eigenwaarde 
logischerwijs geen goed doet. Door op een open 
en professionele wijze mijn eigen ervaringen te 
delen, hoop ik een destigmatiserend klimaat te 
creëren. Ik nodig mensen uit te vertrouwen op hun 
persoonlijke capaciteiten, zodat zij uiteindelijk 
weer in staat zijn om op eigen wijze regie te 
voeren over hun leven. 

De familie-ervaringsdeskundige 
(FED)

Een familie-ervaringsdeskundige heeft eigen 
ervaring als familielid van iemand met een 
psychische aandoening. Hij zet deze ervaring in 
om andere familieleden te ondersteunen,

“ Een beter toegeruste familie 

geeft een groter perspectief op 

herstel van cliënt”

Waar wij spreken over familie kun je het ook 
hebben over naasten zoals vrienden, iedereen die 
belangrijk is in het leven van de cliënt.

Niet alleen de cliënt gaat door een herstelproces 
maar ook familie, vanwege de grote 
betrokkenheid bij de cliënt.
De familie is vaak op zoek naar een nieuw 
evenwicht en kan hiervoor terecht bij de FED.
De FED biedt een luisterend oor, heeft aandacht 
voor het persoonlijke verhaal. Ook biedt de FED de 
mogelijkheid om andere familie(s) te ontmoeten 
om zodoende ervaringen uit te wisselen. Familie 
kan terecht bij de FED met hun vragen. 
Soms maken cliënten zich ook zorgen over de 
familie. Het is dan fijn te weten dat er voor de 
familie een plek is waar er naar hen geluisterd 
wordt.

De familie kan bij ons terecht op de 
maandagavond bij de “inloop”. In verband met de 
Corona werken wij met “inlopen” op afspraak.
Ook een individueel gesprek behoort tot de 
mogelijkheid.

Familie-ervaringsdeskundigheid is onderdeel 
van Bureau Herstel en voor het maken van 
een afspraak kan er gemaild worden met fed@
mediant.nl

Inloop avond voor familie/naasten

Elke maandagavond van 19:30 - 21:00 uur

Locatie: Bureau Herstel
Broekheurnering 1050,
7546 TA Enschede

www.bureauhersteltwente.nl
Telefoon: 053 - 4755399
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Wat is ABC Twente?
We zijn een centrum voor jongeren (tussen 18 
en 28 jaar) met een psychose. We zijn sinds vijf 
jaar gevestigd op een mooie nieuwe plek binnen 
Mediant. Hier ontvangen we onze ambulante 
cliënten en ook is hier de kliniek waar plaats 
is voor acht cliënten. Daarnaast hebben we 
twee BOR (bed op recept) bedden. Het werkt 
heel prettig dat het hele team en de cliënten 
nu op één plek bij elkaar zijn. Voorheen zaten 
zowel kliniek, behandelaren als secretariaat 
op verschillende plekken wat lastiger was qua 
samenwerking en bereikbaarheid.

Een psychose
Een eerste psychose treedt meestal op tussen 
het 16e en 28e levensjaar. Dit is een fase waarin 
veel verandert en waarin door jongeren belangrijke 
keuzes worden gemaakt op het gebied van 
opleiding, werk en relaties.

Stress door examendruk, studie, werken, op kamers 
gaan, maar ook drugs- of alcoholgebruik, kunnen 
in combinatie met aanleg psychotische klachten 
veroorzaken. Psychotische problemen zijn, zeker in 
het begin, moeilijk herkenbaar omdat symptomen 
lijken te horen bij het volwassen worden. 
Voortekenen van psychose kunnen zijn: extreme 
irritatie naar de omgeving, lusteloosheid, slaap- en 
concentratieproblemen. In een later stadium kunnen 
ook symptomen zoals achterdocht, stemmen horen 
en hallucinaties ontstaan.

Behandeling
De behandeling van ABC Twente is gericht op 
herstel, het bestrijden van de klachten en het weer 
oppakken van het dagelijks leven.

Bij voorkeur wordt de behandeling vanuit huis 
(ambulant) gevolgd. Deze kan bestaan uit 
gesprekken, medicatie en therapie. Ook activiteiten, 
individueel of in een groep, kunnen er deel van 
uitmaken.

Deskundige en ervaren hulpverleners helpen hier 
graag mee. Hulp van familie of anderen in de 
omgeving is daarbij ook zeer welkom.

De afdeling
De afdeling biedt een veilige plek waar de cliënt tot 
rust kan komen en waar geprobeerd wordt om de 
klachten te verminderen. De behandeling is er op 
gericht, net als bij ambulant, dat de cliënt zo snel 
mogelijk het dagelijkse leven weer kan oppakken.

We hanteren een zo huiselijk mogelijke sfeer op de 
afdeling. Met het gezellig inrichten is hier aandacht 
voor geweest zodat men zich hier welkom voelt.

Van onze cliënten horen we regelmatig terug dat ze 
het fijn vinden om hier te verblijven of even koffie te 
drinken wat geldt voor de ambulante cliënten en dat 
vinden we fantastisch om te horen!

www.abctwente.nl

Centrum

verwijzers

voor jongeren
met een psychose

ABC Twente 
is onderdeel van 
Mediant Geestelijke 
Gezondheidszorg

Broekheurnering 1050

Enschede

Telefoon: 053 475 53 14

E-mail: abctwente@mediant.nl

www.abctwente.nl

www.abctwente.nl

Interessante websites 
www.abctwente.nl

Algemeen

www.trimbos.nl                            

(informatie over psychose en schizofrenie: 

zoekterm psychose of schizofrenie)

Jongeren algemeen en ervaringsverhalen

www.helpikhebeenpsychose.nl

(alles over psychose)

www.zogeknogniet.nl

(jongeren met psychische problemen)

www.verlorenjaren.nl

(film over psychose)

www.anoiksis.nl

(vereniging voor mensen met schizofrenie)

Familie en omgeving

www.ypsilon.nl

(vereniging voor familie en omgeving)

www.trimbos.nl

(informatie over psychose: zoekterm psychose)

Hoe ga je weer aan de slag als je er lang tussenuit 
bent geweest door psychische klachten of een 
psychiatrische ziekte? Waar begin je? Hoe weet 
je wat je wilt? Waar krijg je de ruimte om het op 
jouw tempo op te bouwen? Is er ondersteuning 
voor de dingen die je nog niet zelf durft of die je 
niet kunt overzien? En is er iemand die je uitdaagt 
om de volgende stap te zetten, of je je juist afremt 
als je te hard van stapel loopt? Werk kan bijdragen 
aan je herstel, maar het kan ingewikkeld zijn 
om (opnieuw) te leren werken na een moeilijke 
periode in je leven. Gelukkig is er hulp! 

Mediant heeft een aantal trajectbegeleiders in 
dienst die je kunnen helpen de kloof naar werk te 
overbruggen. De Cliëntenraad heeft recent uitleg 
gekregen over de trajecten die er zijn, en is onder 
de indruk van de creatieve oplossingen die er 
gevonden worden om mensen weer op weg naar 
werk te helpen. Wij hebben uitleg gekregen over de 
mogelijkheden en mochten meedenken vanuit het 
perspectief van de cliënt over wat er nog verbeterd 
of toegevoegd kan worden.

In een samenwerking tussen Mediant, de 
gemeente en het UWV wordt er kennis 
uitgewisseld om cliënten zo goed mogelijk te 
ondersteunen. Mediant heeft kennis over de 
problematiek, is goed in gesprekken voeren en 
opmerken wat mensen nodig hebben om het 
best tot hun recht te komen. De gemeente heeft 
ondersteuningsmogelijkheden, bijvoorbeeld 
vanuit de bijzondere bijstand, die iemand op weg 
kunnen helpen als dit nodig is. Daarnaast heeft 
de gemeente in beeld welke mogelijkheden er zijn 
voor dagbesteding, vrijwilligerswerk, en regulier 
werk. Het UWV heeft een groot netwerk en 
kennis van beschikbare banen, en heeft daarnaast 
ervaring in het begeleiden van mensen met een 
arbeidsbeperking.

Samen op weg naar werk.

Is het gaan kriebelen na het lezen  
van dit stuk? 
 
Ben je zelf gemotiveerd om weer aan de 
slag te gaan, ben je bereid om nieuwe 
stappen te zetten, maar heb je wat hulp 
nodig bij  hóe je dat precies kunt gaan 
doen? Overleg dan met je behandelaar 
wat de mogelijkheden voor jou zijn.
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‘Goed moe op vrijdag!’
tekst: Maureen Oude Oosterik 

Ze vertelt het met een lach. Priscilla is tegenwoordig ‘goed moe’ op vrijdag. Moe 
maar voldaan door het werk als huishoudelijke hulp bij ‘haar’ acht ouderen die 
ze wekelijks helpt met verschillende taken in het huishouden. Vroeger was ze 
ook moe, maar toen kwam het doordat ze de hele dag op de bank zat. “En van 
niks doen word je moe”. 

Priscilla is een van de eerste cliënten die deelneemt 
aan ‘Werk als beste zorg’. Vanuit deze aanpak 
werken Joanne (adviseur werk bij de gemeente) en 
Brenda (trajectbegeleider bij Mediant) samen met 
Priscilla aan een belangrijk doel. Het vinden van 
duurzaam werk. Brenda is ook aanwezig tijdens 
het interview dat ik met beiden had. Priscilla over 
haar begeleiders: “Ik heb een goed team”.

Priscilla komt van ver, sinds 2016 heeft ze bij 
Mediant verschillende behandelingen gevolgd 
in verband met heftige gebeurtenissen in het 
verleden. Ze was aan drugs verslaafd, hierdoor 
heeft ze sinds haar 18e problematische schulden 
opgebouwd waarvoor ze (ook nu nog) onder 
bewind staat. 

Wat heeft je doen besluiten om op zoek te gaan 
naar werk? 
“Het ging na de verschillende therapieën steeds 
beter met me. Daarom wilde ik heel graag weer 
iets gaan doen. Vroeger piekerde ik veel over 
negatieve dingen, maar op een bepaald moment 
waren er geen negatieve dingen meer om over na 
te denken, dus ik had zoveel vrije tijd en daarom 
wilde ik heel graag iets doen. Daarnaast wilde ik 
ook mijn schulden aanpakken. Maar waar begin 
je? Ik weet heel goed wat ik wil maar ik weet nooit 
hoe ik er moet komen.”

Priscilla heeft aan het begin van haar traject tien 
jaar niet gewerkt. Brenda begon het traject door 
met haar te gaan dromen over wat ze het liefst 
wilde doen. Ze kwam uit op het werken met 

kinderen, ook omdat ze zelf als kind veel heeft 
gemist. “Maar ik werk nu met oudere kinderen, 
en ook dat bevalt goed. Mensen zijn dankbaar. 
Het is heel fijn dat mijn werkgever rekening houdt 
met mij. Dat is zo belangrijk. Ze vertellen me 
regelmatig dat ik het moet aangeven wanneer ik 
het niet red. Ze waarderen het wanneer ik eerlijk 
ben en nee zeg als me wordt gevraagd om in te 
vallen bij een cliënt. Dat ‘nee zeggen’ is voor mij 
een hele overwinning, dat durfde ik voorheen niet. 
Als ze me toen vroegen om gelijk 30 uur per week 
te werken dan had ik dat gedaan”.  

Sinds april van dit jaar werkt Priscilla bij een 
thuiszorgorganisatie. De gemeente Enschede 
heeft haar hier geïntroduceerd. Nu nog via een 
constructie met behoud van uitkering, maar bij 
goed functioneren zijn er mogelijkheden voor 
een regulier dienstverband en het volgen van een 
opleiding. Wel krijgt ze een bonus per gewerkt 
uur. “Die ga ik besteden aan een nieuwe bank”. 
 
Voordat ze begon aan haar baan waren er wat 
hobbels te nemen. Priscilla had geen vervoer 
om naar de cliënten te gaan. Ook was een 
gebitsrenovatie noodzakelijk. Uitgaven die niet 
vanzelfsprekend zijn wanneer je in de bijstand 
zit en daarnaast ook nog onder bewind staat. 
Gelukkig werd er medewerking verleend vanuit 
verschillende kanten en kan Priscilla, inmiddels in 
het bezit van een mooi gebit, op haar elektrische 
fiets naar haar werk. 
 

PaZZage naar werk bij Mediant
‘Nieuw’ staat tussen aanhalingstekens. Want 
‘nieuw’ is de aandacht voor werk binnen Mediant zeker 
niet. De trajectbegeleiders van circuit PaZZage zien 
(betaald) werk als een van de mogelijkheden voor 
een goede daginvulling voor cliënten wanneer zij hun 
dagelijkse leven en de rol in de samenleving (opnieuw) 
vorm gaan geven tijdens of na hun behandeltraject. 
Wat wel nieuw is, is dat we de samenwerking met 
gemeenten en UWV beter geregeld hebben. We 
maken gebruik van elkaars expertise, zodat we 
cliënten die naar werk begeleid willen worden (en dat 
ook kunnen) beter kunnen helpen. 
PaZZage naar werk bestaat uit 3 onderdelen: 

Werk als beste Zorg:  
Een begeleidingstraject waarbij gemeente of UWV 
en Mediant samen optrekken. Het traject is bedoeld 
voor cliënten die klaar zijn om de stap richting 
betaald werk te zetten. De uitkeringsinstantie en 
Mediant begeleiden de cliënt samen naar werk. Er 
wordt rekening gehouden met de belastbaarheid 
van de cliënt en zijn of haar voorkeuren ten aanzien 
van werk. Werkplein Twente (een samenwerking 
tussen de Twentse gemeenten en het UWV) 
heeft een groot netwerk van werkgevers en 
toegang tot vele vacatures. Ook hebben zij diverse 
ondersteuningsmogelijkheden zoals begeleiding op 
de werkvloer en diverse subsidies. Eenmaal aan het 
werk stopt de begeleiding niet. In overleg met de cliënt 
wordt afgestemd welke begeleiding gewenst is.

®entree naar werk:  
Dit is een ontwikkeltraject op een van onze 
leerwerklocaties. Het is geschikt voor cliënten die 
(ontwikkelbare) arbeidsmogelijkheden hebben en 
zelf ook graag willen werken, maar een grotere 
afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Tijdens dit 
traject werkt de cliënt in een veilige omgeving van 
de leerwerklocatie een of meerdere dagdelen aan 
de sociale- en werkvaardigheden. In kleine of grote 
stappen, maar altijd in overleg met de cliënt zelf. 
Vooraf worden doelen vastgelegd van het traject, 
zoals een opbouw in uren. Wanneer het traject 
succesvol verloopt dan kan de cliënt met de nieuw 
opgedane werkervaring op zak beginnen aan een 
volgende stap, zoals een traject Werk als beste Zorg.  

Jobcoaching: 
Eigenlijk begint het pas wanneer iemand 
daadwerkelijk een baan heeft gevonden. Het is 
dan fijn om ondersteuning te krijgen gedurende de 
eerste periode bij de werkgever, en soms ook nog 
daarna. Bij Mediant werken jobcoaches die begrijpen 
wat er nodig is op de werkvloer. Zij zorgen voor ‘een 
zachte landing’ bij de werkgever zodat de kans op 
een duurzaam dienstverband groter is.

Tot slot:  
PaZZage naar werk is met name bedoeld voor 
cliënten die een uitkering ontvangen vanuit UWV 
of gemeente. Heb je geen uitkering maar zou je wel 
weer willen werken? Ook dan zijn er mogelijkheden. 
Vraag ernaar bij je behandelaar of stuur een bericht 
naar PaZZagesecretariaatambulant@mediant.nl. 

 

PaZZage naar werk 
door Maureen Oude Oosterik, projectmanager 

Nieuw bij Mediant
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Hoe bevalt het werk je? 
Priscilla: “Goed! Wensen en vragen van cliënten 
probeer ik met kantoor op te lossen. Sommige 
cliënten kregen veel verschillende helpenden. Ik heb 
voor hen geregeld dat ik de vaste hulpverlener ben. 
Dat vinden cliënten fijn. Laatst moest ik de vakantie 
doorgeven. Ik vroeg de cliënten of ze in mijn week 
afwezigheid een vervanger wilden. Niemand wilde 
dat, dus ze zullen wel blij met me zijn.”

Er is nog een belangrijke hobbel te nemen: 
een oplossing voor Priscilla’s schulden. Haar 
bewindvoerder wil dat ze een fulltime baan 
accepteert. Dat is op dit moment niet mogelijk.  
Ze werkt nu 16 uur per week, en ze kijkt echt wel 
wat er aan uitbreiding mogelijk is, maar dan via 
kleine stappen. Joanne en Brenda proberen de 
bewindvoerder op andere gedachten te krijgen. Er 
is wel een lichtpuntje: inmiddels is de WSNP (Wet 
schuldsanering natuurlijke personen) aangevraagd 
door de bewindvoerder. Na goedkeuring van dit 
traject moet Priscilla nog drie jaar lang aflossen, 
daarna is zij schuldenvrij.

Wat vind jij de meerwaarde in de samenwerking 
tussen de gemeente en Mediant? 
“Alles!” lacht Priscilla. “De lijntjes zijn veel korter, 
drempels vallen weg. Als ik het vergelijk met 

vroeger, dan is het verschil groot. Ik maakte me 
vaak zorgen of iets wel mocht van de uitkering. 
Tijdens ‘Werk als beste Zorg’ veranderde dit. 
Het ging van ‘Je moet alles doen om uit de 
uitkering te komen’ naar ‘We gaan kijken wat er 
voor jou mogelijk is’. Dat heb ik in het verleden 
nooit meegemaakt. Joanne en Brenda hebben 
me heel goed geholpen met alles. Er ontstond 
een vertrouwensrelatie en mijn ervaring met de 
gemeente is nu juist heel positief.” 

Brenda voegt toe: “Het is geweldig om te zien 
hoe Priscilla zich heeft ontwikkeld. Door haar 
enthousiasme komt Priscilla over als iemand 
die nog veel meer kan dan ze nu doet. (Zelf)
overschatting ligt op de loer. Ik benoem dit 
richting de gemeente maar ook richting Priscilla 
om te voorkomen dat ze te snel gaat. Ik denk 
dat het in Priscilla’s geval goed is om een 
belastbaarheidsonderzoek te laten doen. Dat 
geeft een objectief inzicht in wat iemand kan (en 
kan ontwikkelen) op het gebied van werk.”

Tot slot: Heb je nog een tip voor andere cliënten 
die overwegen om de stap richting werk te 
zetten? 
Priscilla: “Durf hulp te vragen. Ik heb dat nooit 
gedurfd en ik weet dat heel veel mensen dat niet 
durven omdat ze bij instanties vaak afgeketst 
worden. Bij Mediant heb ik dit geleerd. Mijn 
hulpverleners hebben mij zelfvertrouwen gegeven 
en dat is zo belangrijk. Zelf ben ik er erg trots 
op dat ik vijf jaar geleden besloot om vanuit het 
westen terug te keren naar Enschede om mijn 
leven te beteren, en dat is gelukt!”

‘Werk al beste zorg’ ook iets voor jou? Kijk op 
www.pazzage.nl/trajectbegeleiding voor meer 
informatie of vraag ernaar bij je behandelaar. 

Wist je dat....
 ....de Cliëntenraad een leuk 

nieuw filmpje heeft laten maken 

voor op de digitale schermen.  

 Heb jij het al gezien?
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Ik ben David en werk als Ervaringswerker binnen  
2 klinieken voor Mediant. Eén van deze klinieken 
is de Helmer-Es. Mensen in een crisissituatie 
worden opgenomen binnen de Helmer-Es. Jaren 
geleden was ik één van deze mensen. Ik had last 
van een hele zware depressie en zag het leven niet 
meer zitten. Alles voelde hopeloos en elke nieuwe 
dag doorkomen was een gevecht.

In die periode ben ik vaak onderuit gegaan. En 
elke keer stond ik opnieuw op. Als ik onderuit ging 
probeerde ik daarvan te leren. Dat kreeg ik steeds 
beter onder de knie. Het kwetsbaar opstellen 
lukte mij eerst niet. Ik had enorm veel last van 
schaamte. Toen ik eenmaal de moed had ging ik in 
gesprek met behandelaren en verpleegkundigen. 
De gesprekken hebben me veel geleerd. Ongeveer 
negen opnames en ruim een jaar verder versloeg 
ik de depressie. Ik kon opnieuw gaan leven en was 
enorm dankbaar. Ik begon te bouwen aan een 
nieuw leven en besloot vrijwilligerswerk te doen 
voor Mediant om zo iets terug te geven aan de 
psychiatrie. Dit beviel me zo goed dat ik in gesprek 
ging over de mogelijkheid om een opleiding te 
volgen tot Ervaringswerker.

Mediant gaf mij hierin veel vertrouwen en ik mocht 
beginnen met de opleiding. Eenmaal begonnen als 
Ervaringswerker leerde ik veel van mijn collega’s in 
het team en naarmate ik al wat verder was in mijn 
ontwikkeling stond er een vacature open op de
Helmer-Es. Ik was heel enthousiast en solliciteerde. 
Behandelaren en verpleegkundigen waren alleen 
bekend met de cliënt David. Spannend was het wel 
maar ik heb het toch gedaan.

Ik werk er nu een langere periode en voer veel 
gesprekken met mensen die er opgenomen zijn. 
Daarbij zijn 2 dingen heel belangrijk: kwetsbaar 
kunnen opstellen en zelfreflectie. Als je dat lukt, is 
er ruimte voor je herstel. En natuurlijk begrijp ik dat 
het soms echt zo enorm hopeloos voelt allemaal. 
Dat was voor mij niet anders. Door elke dag
het gevecht aan te gaan en te reflecteren op je 
eigen proces kan je erg ver komen.  

Even voorstellen:

Denk maar zo: je hebt er voor gekozen om hulp te 
zoeken. Dat is dapper en het laat zien dat je een 
moeilijke situatie wil overwinnen. Dan heb je de 
eerste stap al gezet!
We kijken waar je kracht ligt en hoe je de regie 
kan krijgen over je herstelproces. Vaak ben je veel 
sterker dan je zelf denkt. Een opname binnen de 
psychiatrie is heftig, maar zeker niet het einde. 
Vaak is het, ook al is dat lastig om te zien op dat 
moment, een nieuw begin.

Uiteindelijk ben ik van de depressie verlost, gebruik 
ik geen medicatie meer en ben ik sinds vorig jaar 
vader geworden van een zoon. Er was een periode 
waarin dat leek op een droom die nooit zou 
uitkomen.

Wat ik geleerd heb in mijn periode in de psychiatrie 
is dat je als mens zoveel kracht hebt en alles 
‘gewoon’ kan goedkomen. Wat ik voor elke cliënt 
binnen Mediant hoop is dat je deze kracht ook 
kan vinden. En weet dat ik en alle andere collega’s 
binnen Mediant er voor jullie zijn.

David

Een half jaar geleden zijn we op de Opmaat 
begonnen met Winkeltje de Aardigheid.  
Een plek waar we kleding verkopen en 
zelfgemaakte producten. 

Na een kerstmarkt met onze zelfgemaakte 
producten te hebben georganiseerd hadden we de 
smaak te pakken en wilden we graag meer. Ook 
kijkend naar de Dreamfactory dat in  Enschede een 
succes is wilden we ook graag zoiets op de Opmaat. 

Dit is winkeltje de Aardigheid geworden. Een plek 
waar we met de cliënten van afdeling WBT leuke 
producten kunnen verkopen. Maar ook op de 
afdeling wordt er hard gewerkt aan het winkeltje. 
Er worden ideeën bedacht, producten gemaakt, 
de kleding wordt uitgezocht, wordt gewassen en 
gestreken. Om weer netjes in het winkeltje op te 
hangen. 

De meeste cliënten van de afdeling hebben 
een rol in het winkeltje. In Maart 2021 hebben 
we met succes weer een markt georganiseerd. 
Met alle coronaregels die toen van toepassing 
waren konden we een buitenmarkt organiseren. 
Een markt waar we kleding verkochten en de 
“seizoens” producten die we hadden gemaakt. 
Vooral de glazen potten met voorjaarsbolletjes 
werden groots ingekocht. 

Ben je nieuwsgierig en wil je eens komen kijken in 
onze gezellige winkel? 

Onze openingstijden zijn : 

Maandag  10:30 – 11:30

Dinsdag   15:00 – 16:00

Vrijdag   10:30 – 11:30         15:00 – 16:00

We zitten voortdurend vol goede ideeën en zullen 
ook in de toekomst markten organiseren. Houd de 
flyers in de gaten.

de Aardigheid David
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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

Curry van 
Kikkererwten 
en Ananas
VOOR 2 PERSONEN 
• 200 gram kikkererwten uit blik
• 1/4  verse middelgrote ananas (of een blikje) 
• 1 kleine ui
• 1 teentje knoflook
• 1 theelepel korianderpoeder
• 1/2 theelepel komijn
• 1/2 theelepel kurkuma
• 1 eetlepel olie
• Takje munt of koriander 

Laat de kikkererwten  (en ananas) uitlekken. 
Vang het vocht op. Snij de ui in blokjes en pers de 
knoflook. Fruit de ui in de olie goudbruin. Voeg de 
knoflook en de andere kruiden toe en bak deze 1 
minuut mee. Mix het mengsel met de kikkererwten 
en de ananas. Voeg iets van het nat van de 
kikkererwten (en de ananas) toe.  Breng het geheel 
even aan de kook. 

Lekker met rijst en (een raita van) komkommer.

Als garnering het takje munt (of koriander)

EET SMAKELIJK!

Het nieuwe 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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Even voorstellen

Hallo, mijn naam is Jannemiek Tukker. Sinds kort ben ik lid van de Cliëntenraad. 
Ik ben 56 jaar en heb ruim 30 jaar ervaring met de GGZ. 

Ik wilde graag ‘het cliënt zijn’ van een andere 
kant bekijken dan enkel consumeren. Actief zijn 
in het meedenken en omdenken van het cliënt 
zijn. Daarbij gebruik ik mijn eigen ervaringen 
maar ook die van anderen. 

Misschien kennen enkelen van jullie mij 
als beeldend kunstenaar. Ik heb in 2007 
meegewerkt aan het boek van de filosoof 
Wouter Kusters en de journalist Sam Gerrits 
“Alleen, berichten uit de isoleercel”. Ik heb de 
illustraties voor dat boek gemaakt. Hoewel ik 
nooit in een isoleercel heb verbleven, kreeg ik 
wel een indruk door de verhalen en ervaringen 
van velen. Ook heb ik de isoleercellen van 
binnen kunnen zien. Voor de illustraties heb ik 
vooral ook geput uit mijn eigen eenzaamheid, 
die ik als cliënt tegenkwam en die natuurlijk 
bij geïsoleerde cliënten velen malen groter en 
schrijnender is. Daarom vond ik het belangrijk 
dat er ruchtbaarheid aan gegeven werd.

Het luisteren naar die ervaringen en het werken 
aan betere omstandigheden voor cliënten heeft 
zich daarna verder doorgezet. Om uiteindelijk 
nu in de Cliëntenraad nieuwe ervaringen op te 
doen, vanuit een ander perspectief dan vanuit 
de beeldende kunst. Het is belangrijk dat de 
cliënten een stem hebben in de zorg. Dat is 
nu tegenwoordig bij wet geregeld, de WMCZ 
2018, en daarom is het ook belangrijk die wet 

ten uitvoer te brengen. Hopelijk verbetert dat de 
situatie van veel cliënten. Maar ik heb het idee 
dat dit slechts een pril begin is voor echte grote 
veranderingen in het bewustzijn van mensen 
die geen ervaringen hebben met de GGZ en vaak 
stigmatiserend denken. 

Voel je Vrij! 
Stoppen met Roken & Leefstijltraining

Binnen de FACT-teams van Mediant zijn we in het najaar van 2020 gestart met het aanbieden van 
de Voel je Vrij! Training. We zijn begonnen met een groep in Enschede en een groep in Hengelo.  
Inmiddels (juni 2021) zijn we op beide plekken alweer richting het einde aan het gaan met de 
tweede groep. Tot nu toe hebben 36 cliënten deelgenomen en ziet het ernaar uit dat we komend 
najaar met een derde groep gaan starten. 

 

 

 

 

 

 

 

VJV 
 Voel je Vrij! 

 

Voel je Vrij! 
 Stoppen met roken & Leefstijltrainingen 

VJV

Zowel de trainers als de deelnemers zijn positief 
over de geboekte resultaten tot dusver. Een groot 
deel van de deelnemers lukt het om te stoppen 
met roken of het roken fors te verminderen. De 
voordelen van minderen of stoppen worden al 
snel gevoeld op het gebied van geld, gezondheid, 
conditie, zelfwaardering en zelfrespect.
De doelgroep bestaat uit rokers die met steun 
van een groep willen stoppen met roken en aan 
hun leefstijl willen werken. We streven naar een 
groepsgrootte van zes tot acht personen.
De groepstraining ‘Voel je Vrij! Stoppen met roken 
en leefstijltraining GGZ’ is een intensief traject 
dat bestaat uit gedragsmatige ondersteuning in 
combinatie met een farmacologisch hulpmiddel. 
De training is ontwikkeld op basis van ervaring in 
het begeleiden van groepen bij het stoppen met 
roken. In de ‘Voel je Vrij! stoppen met roken en 
leefstijltraining’ is er naast aandacht voor alle 
facetten van het stoppen met roken, aandacht 
voor positieve leefstijlverandering. Er wordt 
gewerkt met een werkboek met oefeningen die 
in de training gemaakt worden. Verder bevat het 
achtergrondinformatie over roken, stoppen met 
roken, nicotinevervangers en leefstijl.

 
Er wordt gebruik gemaakt van diverse 
werkvormen, zoals bijvoorbeeld visualisaties en 
ontspanningsoefeningen.
 
In totaal gaat het om 20 wekelijkse 
bijeenkomsten van 1½ uur. 
Elke bijeenkomst wordt gegeven door een 
Voel je Vrij! Trainer en een leefstijlcoach. 
Geïnteresseerden voor de training kunnen via hun 
betrokken behandelaren aangemeld worden.

Voel je Vrij! Trainers    
Brenda Brandsma
Jantine Jansen    
 
Betrokken leefstijlcoaches
Carmen Wispels
Jenny Bomers
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www.mediant.nl/clientenraad

CLIENTENRAAD 
SAMEN VOOR ELKAAR!
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Laan van Driene

Donderdag 5 augustus 2021 is de Clientenraad 
aanwezig op locatie de Opmaat (hoofdingang).  
Tussen 13.30 uur en 15.30 uur is een ijscokar  
aanwezig waar je een lekker ijsje kunt halen.
 
Kom je langs voor een praatje? 
We zien je graag bij de hoofdingang!

GRATIS 
IJS

5 AUGUSTUS 2021

IJS

www.mediant.nl/clientenraad

CLIENTENRAAD 
SAMEN VOOR ELKAAR!
 

27 juli 2020 is de Clientenraad aanwezig  
op  locatie Helmerzijde  (bij het torentje).  
Tussen 11.00 uur en 13.00 uur is een ijscokar  
aanwezig waar je een lekker ijsje kunt halen.
 
Kom je langs voor een praatje?
We zien je graag bij het torentje!

27 JULI
IJS

GRATIS 
IJS

Donderdag 22 juli 2021 is de Clientenraad  
aanwezig op locatie Helmerzijde (bij het torentje).  
Tussen 13.30 uur en 15.30 uur is een ijscokar  
aanwezig waar je een lekker ijsje kunt halen.
 
Kom je langs voor een praatje? 
We zien je graag bij het torentje!

22 JULI 2021
IJS

Binnen Mediant werken de behandelaren met 
een nieuw medicatieprogramma genaamd 
Medimo. Medimo zorgt voor een grotere 
medicatieveiligheid voor onze cliënten.
 
Het is belangrijk dat u uw apotheek toestemming 
geeft voor uitwisseling van uw medicatiegegevens. 
Dit kunt u doen door het daarvoor bestemde 
formulier in te vullen en bij uw apotheek 
in te leveren. U kunt dit ook regelen bij uw 
eerstvolgende bezoek aan uw apotheek. Met 
uw akkoord geeft u uw voorschrijvend arts 
binnen Mediant toestemming om via het LSP 
uw medicatie in te kunnen zien. Hierdoor wordt 
de medicatieveiligheid vergroot doordat er bijv. 
een melding getoond wordt bij conflicterende 
geneesmiddelen. Dit betekent niet dat elke 
willekeurige dokter mag en gaat kijken wat 
voor medicatie iemand gebruikt. Het is wel 
heel belangrijk om goed en veilig medicatie te 
kunnen gebruiken. Een behandelaar kan zonder 
uw toestemming niet zien wat voor medicatie 
u gebruikt. Zonder uw toestemming worden 
behandelaren ook niet geïnformeerd door een 
medisch specialist, een huisarts of apotheek.
 

Hoe regelt u dit?
Vraag aan uw behandelaar het formulier “Jouw 
medische gegevens beschikbaar via het Landelijk 
Schakelpunt (LSP)”. Vul in dit formulier de 
apotheek in die waar u uw medicatie normaal 
gesproken ophaalt, vul vervolgens ook uw eigen 
gegevens in. Onderteken het formulier en daarna 
moet het document worden ingeleverd bij uw eigen 
apotheek. Dit kan Mediant voor u doen maar u mag 
dit ook zelf inleveren.
 
Als cliënt van Mediant behoudt u altijd overzicht 
wie in uw medicatieoverzicht heeft gekeken. 
En wat verder goed is om te weten is dat u deze 
toestemming ook altijd weer kan intrekken. Met 
het geven van deze toestemming werken we 
samen aan een betere zorg.
 
 

Oproep

Hoe werkt het Landelijk Schakelpunt?
De huisarts en de apotheker houden 
elk een dossier over hun patiënten 
bij. Zij kunnen bepaalde informatie 
daaruit delen met andere zorgverleners. 
Dat gebeurt via het Landelijk 
Schakelpunt. Het grootste deel van de 
openbare en poliklinische apotheken, 
huisartsenpraktijken, huisartsenposten 
en ziekenhuizen in Nederland is daarop 
aangesloten. En daar komen steeds 
meer zorgaanbieders bij, zoals GGZ-
instellingen, VVT-instellingen en 
zorggroepen (voor ketenzorg).
 
 



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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