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BIJ DIT NUMMER
Van de redactie
Waartoe zijn wij op aarde? Om in het hier en hiernamaals
gelukkig te zijn, was het antwoord. Oudere katholieke
mensen kennen deze vraag nog wel uit de catechismus.
Maar wat is dan geluk?
Op het moment dat ik dit schrijf ben ik aan het lezen in een
boekje van Dirk de Wachter. (In De Stem van de Familie jrg 17
nr. 9 (oktober 2019) hebben wij al eerder aandacht aan hem
besteed. Hij is psychiater-psychotherapeut en ook systeem- en
gezinstherapeut aan de KU Leuven. Het boekje waarin ik nu
lees is getiteld De kunst van het ongelukkig zijn. In dit boekje
- ik heb het nog niet uit, dus het is een voorlopige indruk houdt De Wachter zich bezig met wat geluk en ongeluk is.
Hij pleit ervoor om bij tegenslagen in het leven niet meteen
naar de psycholoog of psychiater te rennen. Alsof je leven één
grote orgie van geluk en feest moet zijn, en als het dat niet is,
dan ben je ziek en moet je naar de dokter. Nee, geluk en
ongeluk horen bij elkaar als de twee zijden van de medaille en
het is de kunst om met geluk en ongeluk te leren leven.
Daarover gaat het laatste hoofdstuk van dit boekje: ZIN.
Streven naar geluk is niet waar het om moet gaan in het leven,
zegt De Wachter, hij noemt dat een vergissing. Nee, streven
naar zin en betekenis, dáár zou het om moeten gaan. En dan
kan het best zijn, denk ik, dat je je leven als zinvol ervaart
ondanks de aanwezigheid van ziekte of gebrek. In wezen is het
dát waar het om gaat in de herstelgedachte. En dat is geen
plan B of zoiets, zegt De Wachter, dát is het waar we naar
streven. Het leven wordt verrijkt, ook door verdriet.
Halverwege het boek, tegen het einde van het eerste
hoofdstuk dat gaat over GELUK zegt De Wachter iets interessants: “Mensen zouden best wat meer elkaars psychiater
mogen zijn en naar elkaar mogen luisteren.” Maar dat staat
onder druk door het ikkerige geluk zoeken van deze tijd en
samenleving, en door de neiging ons hart alleen nog uit te
storten bij een betaalde therapeut.

De Wachter haalt de Franse filosoof Levinas aan, die groot
belang hecht aan de ander: een mens wordt pas echt mens in
verbinding met de ander. Of, om het met bijbelse woorden te
zeggen: “Het is niet goed dat de mens alleen blijft. Ik (zegt
God) ga een hulpje maken die bij hem past.” En mocht die
verbinding wegvallen, dan dreigt mijn ik opgesloten te worden
in zichzelf en te verpieteren. Dan is het als een veroordeling
tot eenzame opsluiting, daar word je knettergek van.
Als systeem- en gezinstherapeut is het de doelstelling van
De Wachter om mensen met elkaar te verbinden:
geen gesprek met een patiënt zonder zijn naasten erbij.
In De Gelderlander van zaterdag 1 februari vertelt journalist
Sinan Can uit Nijmegen over zijn werk. Hij reist veel en maakt
reportages over diverse brandhaarden in de wereld zoals
bijvoorbeeld Syrië of Irak. Maar soms bekruipt hem de vraag:
“Wat voor zin heeft wat ik doe? Wat haalt het uit?
Wat hebben die mensen daar eraan dat ik over hen een
documentaire maak?” Toen hij een keer in Irak deze twijfels
deelde met iemand antwoordde deze: “De hel is als niemand
meer ziet dat je pijn lijdt.” Met andere woorden het is de taak
van journalisten om te vertellen wat anderen meemaken,
want als die verstopt blijven en niet meer gezien of gehoord
worden, dan zijn ze pas echt in de hel beland.
Wat meer elkaars psychiater willen zijn, zorgen voor andermans geluk, je met elkaar verbinden, in het gewone alledaagse, zou dat het antwoord zijn op waartoe wij op aarde
zijn?

Guus Wiegerinck
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NIEUWS VAN GGNET
Kort geding korten tarieven forensische zorg
GGNet heeft zich samen met vier andere instellingen op
14 januari van dit jaar gevoegd bij drie organisaties die een
kort geding gingen aanspannen tegen de Staat. De drie
eisers, organisaties die forensische zorg leveren, waren het
oneens met het korten op de tarieven forensische zorg voor
2020. De geboden tarieven zijn te laag voor behandeling van
hun doelgroep: delinquenten met psychische stoornissen.
Het grootste probleem was dat er een maximum dagtarief
werd geïntroduceerd. Dit is kostendekkend voor de lichtere
zorg maar niet voor de intensieve en hooggespecialiseerde
behandelingen die GGNet en de zeven andere instellingen
bieden. De verwachtingen waren hoog gespannen en de eisers
waren na de zitting positief gestemd. DJI (Dienst Justitiële
Inrichtingen) kon op tal van punten niet onderbouwen
waarom ze hebben gekozen voor hun inkoopsystematiek
en beleidsinstrumenten. De instellingen hebben deze
onderbouwing op alle punten wél kunnen doen, aldus een
direct betrokkene. Ook een landelijke krant kopte met een
soortgelijk geluid.
Op dinsdag 28 januari jl. heeft de rechtbank Den Haag
uitspraak gedaan in het kort geding. De acht instellingen zijn
op alle punten in het gelijk gesteld en hebben het kort geding
gewonnen.

GGNet is in het gelijk gesteld voor de volgende punten:
- DJI hanteert als gevolg van de kortingen disproportionele en
ontoereikende tarieven.
- DJI biedt onvoldoende tariefdifferentiatie, hetgeen in strijd is
met het gelijkheidsbeginsel (ongelijke gevallen moeten
ongelijk behandeld worden).
- DJI handelt in strijd met de op haar rustende motiveringsplicht
  door de totstandkoming en gevolgen van de toegepaste
  kortingen niet gedegen te motiveren.
- DJI handelt in strijd met artikel 4.1 Wet forensische zorg (Wfz),
  omdat als gevolg van de kortingen aanbieders niet in staat zijn
  tijdige, juiste en hoogwaardige forensische zorg te bieden met
afdoende beveiliging.
Om een reële vergoeding te ontvangen voor het werk dat
gedaan wordt, heeft GGNet al eerder een bezwaarprocedure
gestart tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat
jaarlijks de maximale tarieven vaststelt op basis van een
kostprijsonderzoek voor onder andere de forensische zorg
en de sggz zorg. Deze zitting heeft plaatsgevonden op
11 februari 2020. Waarbij GGNet eist dat de uitkomst van het
kostprijsonderzoek bijgesteld wordt. De uitslag daarvan leest u
in de volgende uitgave van De Stem.

Dat betekent dat Justitie geen maximaal dagtarief meer mag
hanteren. Deze maximum tarieven worden jaarlijks vastgesteld
door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) voor zowel de
forensische zorg als voor de sggz (gespecialiseerde ggz).
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NIEUWS VAN GGNET
Vliegtuigjes vouwen
Een workshop over Lean management
Het is 27 januari 2020, de Familieraad is
bijeen en te gast is Tabitha Bakker, manager ambulant Zutphen en ApeldoornOost. Zij zal ons informatie geven over
het thema ‘patiëntlogistiek’.
Zij zet ons in de rol van een vliegtuigfabriek die een order heeft gekregen voor
12 papieren gevouwen vliegtuigjes, te
leveren binnen 3 minuten, met een serienummer op boven- en onderkant van
de vleugels. Wij worden verdeeld over
de afdelingen van de fabriek, die elk
een eigen taak heeft bij het fabriceren
van de vliegtuigjes. Afdeling 3 krijgt het
meeste werk toebedeeld: het vouwen
van de vleugels; dat zijn per vliegtuigje 5 handelingen. Andere afdelingen
hebben een eenvoudiger taak: een A-4
vel papier in de lengte doormidden vouwen, of zorgen dat afdeling 1 voldoende
papier heeft, of halffabricaten naar een
andere afdeling brengen, of een serienummer schrijven op de onderkant van
de vleugels.
Al gauw ligt er op afdeling 1 een stapel
van half gevouwen vliegtuigjes te wachten op verwerking. Een wachtlijst geboren. En de werknemer van afdeling 3
heeft het te druk en kan het niet aan.
Na 3 minuten blijkt slechts één vliegtuigje te zijn afgeleverd en een proefvlucht
te hebben gemaakt.
Natuurlijk leveren we al vanaf het begin
commentaar dat die helemaal niet zo
efficiënt is, maar we moeten eerst het
spel meespelen. Leuk natuurlijk om eens
met de handen te werken en dingen te
doen die we als kind ook graag deden.
Maar het is de bedoeling dat we er iets
van leren en op deze manier leren we
beter dan op een saaie manier van kijken
naar geprojecteerde sheets en luisteren
naar de uitleg door de inleidster.
Wat is Lean management?
In Lean management gaat het allereerst
om de vraag wie de opdrachtgever /
klant is en wat diens wensen zijn. De
klant is koning en waar het om gaat is
alleen nog datgene te doen wat van
waarde is voor de klant. Het is dus zaak
om de hele gang van zaken binnen het

bedrijf te analyseren wat overbodig of
verspilling is en kan komen te vervallen.
Aan de hand van een schema dat het
productieproces en de relaties tussen
de afdelingen van papierenvliegtuigjesfabriek in beeld bracht, werd nagegaan
welke processen van waarde waren
voor de opdrachtgever. We bedachten
een oplossing: ieder - we waren met zes
personen - maakt twee vliegtuigjes compleet, van begin tot eind. Dat leverde
meteen een grotere productie op, maar
toen bleek dat niet ieder de kunst van
het vouwen even goed machtig was. Oplossing: misschien moeten we op cursus
om beter te leren vouwen.
Een tweede kenmerk is dat iedereen bij
het denkproces wordt betrokken. Als er
ergens iets spaak loopt in de bedrijfsvoering - de vertraging op afdeling 3 in
het spel van zo juist bijvoorbeeld - moet
er samen overlegd worden hoe dat
opgelost kan worden. Zoiets kan niet van
bovenaf door een hoofdkantoor of raad
van bestuur of manager worden bedacht
en opgelegd, de oplossing ligt in de handen van degenen die verstand van zaken
en hebben en zien waar het stokt.
In de brainstormfase worden door iedereen allerlei mogelijke oplossingen aangedragen. Zaak is die nu te gaan wegen.
Welke oplossing is het meest kansrijk
met de minste moeite en het grootste
effect: die gaan we doen.
Er zijn misschien ook ideeën die een mogelijkheid bieden: het kost weinig moeite
maar het effect is klein. Er zijn ook
ideeën die je in elk geval niet moet doen
omdat ze veel moeite kosten en heel
weinig opleveren. En tenslotte ideeën
die een uitdaging vormen omdat ze wel
moeilijk in praktijk te brengen zijn maar
wel een groot effect kunnen hebben. In
het Lean management jargon heet dat
het PICK-schema.
Link met de zorg?
Tabitha vertelt hoe de GGNet afdeling
JOVO (jong volwassenen) in Doetinchem
kampte met te weinig aanmeldingen.
Hoe kan dat? En hoe pakken we dat aan?
Er is goed onderzocht waar de behoefte
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ligt bij patiënten en verwijzers (zowel
intern als extern). Vervolgens is het
programma opnieuw ingericht met deze
wensen als uitgangspunt. De nieuwe
deeltijd draait inmiddels!

Een ander voorbeeld dat zij gaf was hoe
het poli team van Zutphen de wachtlijsten met behulp van de Lean methode
met succes te lijf ging. Het gevolg is dat
patiënten binnen 3-4 weken een intake
krijgen. Patiënten met een behandelvraag waarvoor een lange wachttijd
geldt, krijgen gelijk bericht: “Mevrouw,
helaas is er voor deze behandeling een
grote wachtlijst en dat kan wel 10 maanden duren. We kunnen u ook helpen met
zoeken naar andere instellingen met een
kortere wachtlijst”
Binnen en buiten GGNet is er veel interesse voor deze aanpak. Indrukwekkend.
Tot slot een belangrijke opmerking van
Tabitha: “Lean werkt alleen als het team
er zelf mee aan de slag wil. Van bovenaf
iets opleggen dat Lean is uitgedacht
werkt niet”. De wijsheid van oplossingen zit volgens de uitgangspunten van
Lean namelijk bij degenen die binnen
het proces werkzaam zijn dat verbeterd
moet worden.
Dat betekent in mijn gedachtegang ook
dat een Raad van Bestuur familiebeleid
wel erg belangrijk kan vinden en ook
kan zeggen: “Dit willen wij gerealiseerd
zien”, maar wat nu als voor behandelaren en afdelingen familiebetrokkenheid
helemaal niet zo vanzelfsprekend of
belangrijk is??? Wie is eigenlijk de klant /
opdrachtgever?
Guus Wiegerinck

NIEUWS VAN GGNET
Patiëntenvertrouwenspersoon
en WVGGZ
Al jaren is er een onafhankelijke patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) bij GGNet. De pvp ondersteunt cliënten
wanneer zij vragen en/of klachten hebben over hun
behandeling in de ggz. Bij GGNet zijn twee pvp’en werkzaam;
Epie van Buuren en Arianne de Geus. Tot voor kort kwam
je hen vooral tegen in de kliniek. Maar met de start van de
Wvggz heeft de pvp er een aantal taken bij gekregen.
De pvp komt nu eerder in beeld bij (ambulante) cliënten die
met verplichte zorg te maken krijgen. Dat is al mogelijk tijdens
de voorbereiding van een crisismaatregel of zorgmachtiging.
Nieuwe pvp-taken zijn het bieden van ondersteuning aan
cliënten bij het opstellen, evalueren en actualiseren van de
zorgkaart, het zorgplan en de zelfbindingsverklaring. Ook heeft
de pvp nu een wettelijke signalerende taak.
Verder blijft de pvp vrijwillig opgenomen cliënten ondersteunen
bij vragen over hun rechten en klachten over hun behandeling
bij GGNet.
Waar is de pvp niet voor?
De pvp kan vanaf dit jaar helaas geen ondersteuning meer
bieden aan cliënten die vrijwillig ambulant behandeld
worden. Zij verwijzen mensen naar de klachtenfunctionaris.
Ook is de ondersteunende rol van de pvp bij het opstellen
van een plan van aanpak beperkt. Dit is omdat de pvp geen
behandelinhoudelijke adviezen mag geven aan cliënten.

Ook blijft de Helpdesk PVP beschikbaar bij afwezigheid van de
pvp via 0900-444 8888.
Bereikbaar op werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur en op
zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur
Cliënten kunnen ook chatten met de helpdesk:
Ma t/m do van 19.00- 21.00 uur
Via www.pvp.nl
In de nieuwe pvp-krant, staan alle nieuwe en bestaande pvptaken toegelicht. De pvp-krant is te downloaden via de website
www.pvp.nl. Ook hebben we papieren exemplaren. Wil je een
krant? Laat het één van ons weten. Dan zorgen we ervoor dat
een exemplaar jouw kant op komt.
Vragen naar aanleiding van dit bericht? Bel, mail of app één van
ons.
Met vriendelijke groet,
Epie van Buuren
Arianne de Geus

Pilot
Epie van Buuren en Arianne de Geus gaan samen cliënten van
GGNet ondersteunen die een beroep op hen doen. Dit doen ze
inwisselbaar. Elke werkdag is minstens één van hen telefonisch
bereikbaar.
• Epie van Buuren 06 - 155 669 06. Intern 1545.
     Mail: e.van.buuren@pvp.nl
• Arianne de Geus 06 - 291 101 20. Intern 2269.
     Mail: a.de.geus@pvp.nl
Mogelijk kom je ook nog pvp Henk van Dijk tegen. Hij werkt als
‘vliegende kiep’ in Overijssel en Gelderland in het kader van de
invoering van de Wvggz.
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ALGEMEEN NIEUWS
Blokhuis belooft verandering
Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft “niet alleen woorden, maar ook daden” beloofd om
de problemen in de GGZ aan te pakken.
In de Mind nieuwsbrief van 13 januari
2020 staat dat er nog geen einde komt
aan de lange wachttijden in de ggz. Vlak
voor Kerstmis stuurde staatssecretaris
Blokhuis nieuwe cijfers naar de Tweede
Kamer. Daaruit blijkt dat het in tweeënhalf jaar niet gelukt is om de wachttijden ook maar een beetje terug te
dringen. Tegelijk neemt de druk vanuit
politiek en samenleving toe. Er is geen
excuus meer voor instellingen en verzekeraars die achterblijven in hun aanpak
van wachttijden.
Tijdens het schrijven van dit stuk zit
ggz patiënte Charlotte Bouwman in het
ministerie van Volksgezondheid, Sport en
Welzijn in Den Haag te demonstreren. En
met succes. Inmiddels zijn er lotgenoten
en sympathisanten bij haar aangeschoven en komt de staatssecretaris met haar
praten. En hij doet  een paar beloftes. De
staatssecretaris gaat verzekeraars en aanbieders namelijk aan het werk zetten. De
partijen moeten binnen 4 weken met een
plan komen voor voldoende zorgaanbod
voor mensen met complexe, psychische
aandoeningen. Want op dit moment
staan deze ‘vastlopers’ vaak langdurig op
een wachtlijst voor juiste zorg. Komen
ze er niet uit dan zal het ministerie de
regie overnemen. Daarnaast zal een
al bestaande helpdesk voor vastlopers
zichtbaarder worden. “Voor complexe
aandoeningen is niet genoeg plek in de

Kennissessies en landelijk congres
De landelijke stuurgroep wachttijden
onderneemt nog steeds activiteiten
om de aanpak van wachttijden te
stimuleren en goede voorbeelden te
verspreiden. Komende maanden vinden
kennissessies plaats over wachttijden
bij persoonlijkheidsstoornissen en
pervasieve (verregaande invloed
hebbende. GW) stoornissen.
Op 9 april organiseert de stuurgroep
een landelijk congres onder het motto
“Wachttijden GGZ pakken we samen

ggz. Ook in de crisiszorg gaat het niet zo
goed als we dachten”. Ik ga verzekeraars
en aanbieders aan het werk zetten. Ze
moeten binnen vier weken met een plan
komen om voldoende zorgaanbod te
realiseren.
“We moeten mensen met deze ziektebeelden een bepaalde bodem kunnen
bieden, geld is er genoeg”, aldus Blokhuis.
Mind geeft aan dat het probleem van de
wachttijden in de ggz complex is en men
spreekt dan ook vaak van een ‘veelkoppig monster’. Maar het veelkoppige monster is niet onverslaanbaar. Er zijn regio’s
die het veel beter doen dan andere; daar
blijkt het wel degelijk mogelijk om wachttijden langdurig binnen de vastgestelde
normen te houden. De ingrediënten voor
een succesvolle aanpak zijn langzamerhand ook wel bekend:
•  Een snelle en kwalitatief hoogwaardige
    toegang/intake.
•  Goede samenwerking op alle niveaus:
tussen zorgaanbieders onderling,
maar ook van zorgaanbieders
met huisartsen, gemeenten en 		
    cliëntorganisaties.
• Een goed beleid van zorgverzekeraars
voor (bij)contracteren.
•  Investeren in oplossingen voor mensen
    met zware aandoeningen en/of
    complexe problematiek.

aan!” waarin vooral veel goede voorbeelden gepresenteerd zullen worden.
(Een overzicht van alle bijeenkomsten
staat op de website www.wegvandewachtlijst.nl. Daar kunnen mensen zich
ook abonneren op de gelijknamige
nieuwsbrief).
Op deze bijeenkomst staat die regionale
samenwerking centraal: inspiratie, goede
voorbeelden, succesfactoren knelpunten
en valkuilen; ze komen allemaal aan bod.
Wat is de essentie van goede samenwerking? Hoe werkt dat in de GGZ-praktijk?
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Het wordt steeds duidelijker in welke
regio’s partijen nog te weinig samenwerken om het probleem op te lossen. De
staatssecretaris noemt ze in de brief aan
de Tweede Kamer en hij kondigt aan deze
regio’s zelf te gaan bezoeken: Amsterdam, Arnhem, Rotterdam, Zuid-Limburg,
Nijmegen en Waardenland. Daarnaast
voeren de Inspectie en de Nederlandse
Zorgautoriteit de druk op. Zo maakte de
NZa bekend welke zorgverzekeraars achterblijven in de aanpak van wachttijden.

Bron: MIND Nieuwsbrief 13 januari 2020

Wat doen de verschillende betrokken
partijen om de samenwerking naar een
hoger plan te tillen?
Reserveer vast de datum!
Aan het programma wordt nog hard
gewerkt. Vanaf februari 2020 kunt u zich
aanmelden. Maar reserveer 9 april nu
alvast in uw agenda!

ALGEMEEN NIEUWS
Wet langdurige zorg komt nu snel dichterbij
Ggz-cliënten met een blijvende, intensieve zorgvraag kunnen
vanaf 2021 aanspraak maken op de Wet langdurige zorg
(Wlz). De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. Het
CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) start deze maand al met
indicatiestellingen. MIND zet zich in voor goede informatie aan
cliënten en naastbetrokkenen en voor cliëntparticipatie in de
regio.

Daarnaast zijn afspraken gemaakt dat cliëntenraden uitgenodigd
worden voor de regiotafels ggz-Wlz waar gemeenten,
zorgkantoren, CIZ en zorgaanbieders samenkomen om de
overgang naar de Wlz voor te bereiden. De uitnodiging voor
deze regiotafels is via de instellingen verspreid. Cliëntenraden,
maar ook familieraden, kunnen zo nodig de informatie hierover
opvragen bij het bestuur van hun instelling.

Indicaties voor de Wlz
Het CIZ indiceert cliënten voor de Wlz. Het criterium voor
toelating tot de Wlz is dat iemand blijvend behoefte heeft
aan 24 uur zorg in de nabijheid of permanent toezicht. De
verwachting is dat een kleine 10.000 ggz-cliënten toegang
zal krijgen, van wie het merendeel nu beschermd wonen
vanuit de gemeente ontvangt. Het CIZ onderhoudt contact
met instellingen om de indicatiestellingen gespreid te laten
plaatsvinden in de periode van januari tot oktober 2020.
De Wlz-indicaties worden pas geldig vanaf  januari 2021;
tot die tijd blijven mensen hun zorg vanuit de Wmo en/of
zorgverzekeringswet ontvangen.
Belangrijke informatie over ggz in de Wlz staat op de website
van de overheid www.informatielangdurigegggz.nl. (redactie:
echt met 3 g’s ). Daar staat nu ook al cliëntinformatie op; de
komende maanden zal die verder worden uitgebreid.

Handreiking
Voor meer informatie: Nic Vos de Wael,
nic.vosdewael@wijzijnmind.nl.
Bron: Mind 13-1-20

Behandeling kan in 2021 nog vanuit zorgverzekeringswet
De Wlz biedt een integraal zorgpakket inclusief ggz-behandeling.
Maar omdat de bekostiging van de ggz ingewikkeld te
organiseren is, heeft de staatssecretaris besloten van 2021
een overgangsjaar te maken. Het is dan ook mogelijk om
de ggz-behandeling vanuit de zorgverzekeringswet te laten
financieren. Dit betekent dat voor de meeste cliënten in 2021 de
behandeling zoveel mogelijk gelijk kan blijven. De instellingen
die de woonzorg vanuit de Wlz aanbieden hebben in 2021 al
wel de verplichting om voor een goede afstemming tussen
woonzorg en behandeling te komen.
Inspraak van cliënten en naasten
De overgang naar de Wlz kan voor cliënten en naasten grote
gevolgen hebben. De geleverde zorg kan anders worden
en er bestaat zelfs de mogelijkheid dat cliënten moeten
verhuizen. Goede inspraak van cliëntenraden en andere
belangenbehartigers is daarom van groot belang. Om die reden
heeft MIND afgelopen najaar met de cliëntenraad Leviaan en
de RIBW-Alliantie (nu Valente) vier voorlichtingsbijeenkomsten
in het land georganiseerd. De opbrengst van de vier
bijeenkomsten is samengevat in een handreiking voor cliënt- en
familievertegenwoordigers.
In 2020 zet MIND deze ondersteuning voort. Met dezelfde
partijen willen we komend voorjaar een nieuwe serie
bijeenkomsten organiseren voor onze achterban. Meer
informatie daarover volgt spoedig.
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Het manifest ‘Lijm de Zorg’

De urgentie om problemen in de ggz aan te pakken is
groter dan ooit. Daar werkt MIND hard aan. De veelvuldige
ondertekening van de petitie “Lijm de Zorg” maakt duidelijk
dat een groot aantal Nederlanders dit ook zo ziet.
Deze actie steunt de koers die MIND al vaart. Dit signaal zet
ons werk extra kracht bij. MIND roept haar achterban op om
de petitie “Lijm de Zorg” te tekenen en te laten horen dat er nú
veranderingen moeten komen. In deze petitie heeft MIND een
10-tal punten geformuleerd:
1.  Neem de regie om de acute crisis in de jeugdzorg en GGZ aan
     te pakken. Stop met het afschuiven van de verantwoordelijkheid.
2. Regel voor de mensen met de meest complexe problemen
    passende zorg. Iedereen verdient goede zorg. Het mag niet
    langer zo zijn dat de meest complexe gevallen niet de zorg
krijgen die ze nodig hebben. Versterk herstelgerichte onder
steuning, zelfregiecentra en ervaringsdeskundigheid. Vergoed
    via de zorgverzekering een hulphond voor mensen met
    psychische problemen.
3. Stel een maximale wachttijd vast en handhaaf deze. Een
    wachtlijst langer dan 3 maanden is onacceptabel. Richt
    een helpdesk in voor mensen die tussen de wal en het schip
    belanden. En leer van hun ervaringen. Zorg voor hulp tijdens
    de wachttijd.
4. Mensen in acute nood moeten altijd iemand kunnen bereiken
    en zo nodig opgenomen kunnen worden in de GGZ.
    Zorg voor voldoende opnameplekken, ook voor een time-out.
    Versterk de crisisdiensten, suïcidepreventie en 113 Zelfmoord
    preventie.
5. Richt landelijke behandelcentra op voor specialistische
zorg, die niet regionaal georganiseerd kan worden.
    Het gaat hierbij om mensen met complexe stoornissen, zoals:
    ernstige traumaproblematiek, eetstoornissen en combinaties
    met andere problematiek.

6. Maak het vak aantrekkelijker, pak het personeelstekort aan.
    Stop de regeldruk en onnodige bureaucratie. Zorg voor meer
    opleidingsplekken voor specialisten. Dwing eenduidige
normen af qua kwaliteit en verantwoording.
7. Stop met onnodige dwangmaatregelen. Versnel de evaluatie
    van de Wet Verplichte GGZ en zorg voor voldoende draagvlak
    bij de beroepsgroep en patiëntenverenigingen.
8. Respecteer en versterk de rechten van cliënten en hun omgeving. Nodig ervaringsdeskundigen structureel uit bij het maken van beleid. Handhaaf mensenrechtenverdragen. Infor    meer cliënten proactief over hun rechten en plichten.
9. Verminder de marktwerking in de GGZ en de Jeugdzorg. Zie
    zieke mensen niet als kostenpost. Stop de conflicten tussen
    GGZ-instellingen, verzekeraars, gemeenten en jeugdzorgaan    bieders en haal perverse prikkels uit het systeem. Werk samen
    voor het publieke belang in plaats van concurreren voor com    merciële belangen.
10. Schrap de harde leeftijdsgrens van 18 jaar tussen de Jeugd     zorg en de GGZ. Bekijk per persoon welke hulp het best        
     werkt en behulpzaam is.
Wilt u ook nog tekenen, ga dan naar https://lijmdezorg.nl/
petitions/lijm-de-zorg
Als belangenbehartiger van cliënten in de ggz gaat MIND zelfs
een stap verder: MIND maakt zich hard om de genoemde
punten ook te realiseren. In het Algemeen Overleg in de Tweede
Kamer op 29 januari vraagt MIND aandacht voor veel van de
genoemde punten en komen ze met oplossingen voor zorg voor
mensen met de meest complexe problemen, terugdringen van
wachttijden, gerichte inzet van capaciteit en middelen, verbetering van de ambulantisering en een nationaal preventieakkoord
voor de psychische gezondheid.
Bron:  NieuwsFlits MIND Landelijk Platform - 23 januari 2020
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Familie-organisaties vragen expliciete aandacht
mantelzorger in GGZ-debat
De Tweede Kamer moet in het debat over de ggz ook de rol
meenemen van familieleden en naasten van mensen met
psychische problemen. Enerzijds omdat velen binnen deze
groep (zwaar) overbelast zijn en anderzijds omdat ze deel
van de oplossing zijn van de problemen die spelen in de
ggz. “Naasten spelen vaak een sleutelrol bij de behandeling
van psychische problemen en bij het herstel.” Tegelijk
neemt de druk door allerlei oorzaken toe. Dat stellen vier
samenwerkende organisaties, waaronder Ypsilon, die zich
bezighouden met wat in het politieke jargon ‘mantelzorgers
ggz’ wordt genoemd.
Met herkenbare, beklemmende voorbeelden laten MIND,
MantelzorgNL, Labyrint-In Perspectief en Ypsilon in een brief
aan de Kamer zien waar familieleden en naasten in de ggz tegen
aanlopen. Het wordt mantelzorgers niet makkelijk gemaakt,
concluderen ze. “Moeten zij bij de gemeente zijn (Wmo), de
zorgverzekeraar of de landelijke overheid (Wlz)?” Om dat te
doorbreken roepen ze de staatssecretaris op om in gesprek te
gaan met zijn collega-bewindspersonen om deze kwetsbare
groep mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteunen.

Mantelzorgers ggz worden echter niet als aparte groep herkend
en aangesproken, signaleren de organisaties, en dus sluiten
voorzieningen niet aan op hun specifieke behoefte. “Zelf
kloppen ze niet snel aan doordat velen zich nog niet herkennen
in het begrip ‘mantelzorger’. De kennis die voor de komst van de
Wmo te vinden was bij preventieafdelingen van de ggz is in het
sociale domein nooit meer opgebouwd.”
De brief eindigt dan ook met een aantal concrete vragen aan
de staatssecretaris. Zo willen de organisaties horen of de
staatssecretaris de mening deelt dat mantelzorgers een cruciale
rol spelen in de zorg voor mensen met psychische problemen.
Ook vragen ze of hij bereid is om de positie en de ondersteuning
van mantelzorgers structureel mee te nemen in het ggz-beleid
en de gemeenten wil wijzen op het feit dat mantelzorgers
ggz nog te vaak worden vergeten bij ondersteuning vanuit
het sociale domein en op te roepen om te zorgen voor een
adequate ondersteuning.
bron: https://www.ypsilon.org/nieuws/28-01-2020/19773439/
Familie-organisaties-vragen-expliciete-aandacht-mantelzorgerin-ggz-debat

Een simpel voorbeeld waarbij het in de regelgeving al mis
gaat, zijn de zogeheten ‘mantelzorgwoningen’, waardoor
mantelzorgers en hun naaste in elkaars nabijheid kunnen
wonen. “We zien dat gemeenten allerlei voorwaarden stellen
aan het plaatsen van mantelzorgwoningen, waardoor ze in de
praktijk niet gerealiseerd kunnen worden. Tel daarbij op dat de
kostendelersnorm bij elkaar wonen als dat nodig is belemmert.”
Maar daar blijft het niet bij, want mantelzorgers ggz vormen
volgens de schrijvers ook nog eens een bijzondere groep.
“Mantelzorg bieden aan iemand met psychische problematiek
is vaak intensief. Onvoorspelbaarheid, complexiteit van
de problematiek, de enorme wachtlijsten in de ggz en het
ingewikkelde zorg- en ondersteuningsstelsel hebben een grote
impact op het leven van mantelzorgers. Taboe, stigma en
schaamte zijn hier ook onlosmakelijk mee verbonden, wat hulp
vragen en zichtbaarheid kan bemoeilijken.”
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Serie eetstoornissen: maskers af winnaar MIND
Antonie Kamerling Award 2019
De serie Eetstoornissen: Maskers Af van Jessica Villerius is de
winnaar van de derde editie van de MIND Antonie Kamerling
Award. Het Nederlands publiek vond dat deze serie het
afgelopen jaar het meest heeft bijgedragen aan openheid over
psychische problemen.
Documentairemaker Jessica Villerius en de 4 jonge vrouwen
uit de serie kregen de award uitgereikt tijdens een feestelijke
bijeenkomst in de Mariënhof in Amersfoort. Het beeldje werd
overhandigd door de winnaar van vorig jaar, presentator
Jan Kooijman en hoofdrolspeelster Anne uit de tv-serie
#jesuisdepri. Er zijn bijna 5.000 stemmen uitgebracht op de
genomineerden.
Met de MIND Antonie Kamerling Award vraagt MIND aandacht
voor het (levens!)belang om jezelf te durven en kunnen uiten bij
psychische problemen. De drie genomineerden, Eetstoornissen:
Maskers Af (Jessica Villerius i.s.m. Videoland/RTL en LINDA.),
Tygo in de GHB (EO en Zodiak Nederland) en Veda Beslist Zélf Jong en een Euthanasiewens (Jessica Villerius i.s.m. BNNVARA),
zijn gekozen door een team van 5 adviseurs, die allemaal direct
of indirect te maken hebben met psychische problemen. De
uiteindelijke winnaar werd gekozen door het Nederlands publiek
via de website www.wijzijnmind.nl/antonie. Eetstoornissen:
Maskers Af kreeg 41% van de stemmen, de documentaire Veda
Beslist Zélf - Jong en een Euthanasiewens 32% en de tv-serie
Tygo in de GHB 27%. De uitreiking werd gepresenteerd door
programmamaker, presentator en schrijver Hella van der Wijst.

MIND Antonie Kamerling Award adviseur Patricia de Boer,
die zelf haar dochter Dalisay verloor aan de gevolgen van
een eetstoornis: “Ik was geraakt door deze documentaire,
omdat je je echt meegenomen voelt worden in het leven van
de hoofdpersonen, je krijgt echt een kijkje in hun leven. De
manier van filmen, interviewen en het uiteindelijke resultaat
maakte voor mij dat je echt betrokken wordt en bijna de pijn en
frustratie voelt.”
MIND-directeur Marjan ter Avest: “Sanne, Manon, Esther
en Bianca hebben zich in de serie kwetsbaar opgesteld door
hun verhaal over hun eetstoornis open en eerlijk te vertellen.
Hiermee hebben ze hopelijk veel mensen gestimuleerd om ook
open te zijn over hun psychische klachten, en om hulp te zoeken
bij hun problemen. Ik vind overigens dat álle genomineerden
erin geslaagd zijn om meer aandacht te vragen voor psychische
problemen, zowel met hun uiting als in de media.”
De MIND Antonie Kamerling Award kwam tot stand na
overleg met Isa Hoes en de familie van Antonie. Zij dragen het
initiatief een warm hart toe. In 2017 won het boek Vals Alarm
van psychiater en ervaringsdeskundige Menno Oosterhoff
(dwangstoornis), in 2018 won de serie #jesuisdepri van KRONCRV (depressie).
Bron: MIND Nieuwsbrief 13 januari 2020

Eetstoornis: tergende eenzaamheid en constante oorlog
in je hoofd
Hoe is het om te leven met een eetstoornis? Hoe ziet een dag
eruit van iemand met deze ziekte? In de 4-delige documentaireserie ‘Eetstoornissen: Maskers af’ over de meest voorkomende
eetstoornissen zie je hoe het leven van iemand met een eetprobleem eruitziet en waar zij in hun dagelijkse bezigheden
tegenaan lopen. Jessica Villerius volgde in de serie Sanne
(anorexia), Manon (orthorexia en extreem sporten), Esther
(boulimia) en Bianca (binge eating disorder).
Villerius: “Feit blijft dat als eten of niet eten je leven beheerst,
je een intens eenzaam bestaan leidt en je wereld steeds kleiner
wordt. Die tergende eenzaamheid, die constante oorlog in het
hoofd, heb ik bij deze vier vrouwen geprobeerd vast te leggen.”

Foto: Ruud van der Graaf/MIND
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Korak – Herstelplein Oost-Veluwe
Jouw verhaal bemoedigt een ander! En een ander zijn verhaal
kan jou ook bemoedigen. Deel daarom je ervaringen bij en
met ons.
Bij Korak komen mensen met ervaring met psychische
problemen, verslavingsproblemen en andere moeilijkheden
waar mensen in het leven mee te maken hebben. Zij komen op
eigen initiatief om zich verder te ontwikkelen en verder te leren
in hun herstel. Korak biedt een lerende omgeving waar het
gaat om: sterker worden, meer inzicht verwerven, persoonlijke
ontwikkeling en het groeien van vertrouwen en zelfvertrouwen.
Het uitgangspunt van Korak is dat een deelnemer zelf het
heft in handen neemt, het normaal vindt om zelf de regie te
houden over zijn of haar leven en dit deelt met anderen. We
gaan namelijk uit van de kracht van peersupport. Dit wil zeggen
dat Korak vrijwel geheel draait op mensen met ervaring met
ontwrichtende problematiek en hun familie en naasten. Zij
ontwikkelen zelf herstelgerichte activiteiten en geven dit door.
Naast deze activiteiten is het kunnen volgen, ontwikkelen en
het geven van trainingen een essentieel onderdeel van het
programma-aanbod.

Korak biedt een uitgebreid aanbod van trainingen en
activiteiten en nodigt mensen uit dit programma gezamenlijk
verder te ontwikkelen. Voor meer informatie hierover bezoek
onze website of nog veel beter, kom gewoon langs, drink een
kop koffie en maak kennis met ons.
www.korak.nl
Facebook: Korak
Instagram: Korak.herstelplein
LinkedIn: Korak – Herstelplein Oost-Veluwe
Jean Monnetpark 77
7336 BB  Apeldoorn
info@korak.nl

Korak wil een stigmavrije omgeving bieden en waar
wederkerigheid de ‘normaalste zaak’ is.
Er zijn geen professionele hulpverleners en indicatie of diagnose
zijn hier niet van belang.
Het gaat hier namelijk over persoonlijk herstel, over sociaal
en maatschappelijk herstel vanuit persoonlijk initiatief. Maar
bovenal gaat het bij Korak over innerlijke kracht, over wensen
en passie en over plezier hebben.
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Nieuwe therapie voor suïcidale patiënten
NPO 2 Nieuwsuur 24 januari 2020
Elke dag maken meer dan vijf Nederlanders een einde aan hun
leven. Al jaren wordt geprobeerd het aantal suïcides terug te
dringen, maar in de praktijk blijkt dat lastig. De meerderheid
komt nooit met een behandeling in aanraking. En het aantal
therapieën dat werkt is bovendien beperkt. Onderzoekers
aan de Vrije Universiteit o.l.v. dr. Marc Huibers hebben voor
het eerst depressieve, suïcidale patiënten behandeld met
een nieuwe, experimentele therapie. Die lijkt veel op EMDR,
de oogbewegingstherapie die succesvol is gebleken bij de
behandeling van trauma’s. Inmiddels zijn de eerste resultaten
binnen.
De patiënten met wie de redactie van Nieuwsuur had
gesproken, zagen in hun gedachten hun zelf gekozen dood.
Gedachten die zich aan hen opdrongen en waar zij - zo vreesden
ze - uiteindelijk geen weerstand aan zouden kunnen bieden. “Je
ziet geen uitweg meer. En dan ga je het ook doen. Die beelden
zijn zó sterk.” Men vermoedt dat die knellende beelden de kans
op daadwerkelijke zelfdoding vergroten. Door nu die beelden
aan te pakken middels afleidende opdrachten zoals bij EMDR,
zouden die beelden kunnen worden teruggedrongen. Patiënten
zijn tijdens de sessie zó druk met hun opdrachten, zoals het

volgen van een lichtje dat heen en weer gaat, dat hun hoofd te
vol is om nog ruimte te hebben voor die suïcidale gedachten.
Zo werkt EMDR ook: het werkgeheugen is te vol, de patiënt
kan niet meer volop bezig zijn met de dwingende gedachten en
beelden. En daarmee verliezen de beelden hun kracht en wordt
een begin gemaakt met herstel. Patiënten zien de beelden nog
wel, maar ze zijn niet meer zo bedreigend.
Deze aanpak is veelbelovend maar de onderzoekers zeggen met
klem dat dit nog maar een begin is. Veel is nog onbekend, zoals
de vraag hoeveel patiënten last hebben van dit soort beelden.
Er gaat onderzocht worden in hoeverre deze therapie nu écht
werkt.
Bron: https://www.gids.tv/tv-gids/uitzending-gemist/
nieuwsuur/2340312

Nieuwe generieke module ‘Zorg voor ouders met
psychische en/of verslavingsproblemen en hun
kinderen’
Psychische aandoeningen en verslavingsproblemen van ouders
kunnen (ingrijpende) gevolgen hebben voor hun kinderen.
Ook als deze kinderen zonder problemen opgroeien, hebben
zij later in het leven een verhoogd risico zelf psychische
of verslavingsproblematiek te ontwikkelen. Preventie,
vroege opsporing en gepaste interventies kunnen (ernstige)
problemen voorkomen. Deze module biedt handvatten ter
ondersteuning van het kind, de ouder, het gezin en hun
leefomgeving in de verschillende fasen van het leven.

2.  KOPP/KOV-kinderen ervaren deze extra belasting hun leven
     lang. Benader hen daarom vanuit een levensloopperspectief.
3.  De zorgverlening is gebaseerd op gedeelde besluitvorming.
     Hulpverlener, ouder(s) en kind(eren) nemen dus samen
besluiten, zowel bij vrijwillige als bij gedwongen 		
     hulpverlening.
Meer informatie: http://tinyurl.com/r6uplt4
Bron: MIND Nieuwsbrief 13 januari 2020

De volgende drie belangrijke uitgangspunten zijn geformuleerd:
1.  KOPP/KOV-kinderen ervaren altijd een extra belasting en zijn
     daardoor een kwetsbare groep.
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LEVEN IN DE GGZ
33 Nieuwe parels
PSYCHIATRISCHE ZORG IN DE WIJK; MET DE T VAN THUIS
De teams van BuurtzorgT zijn geen
FACT-teams en geen sociale wijkteams.
Maar ze proberen de goede kanten van
beide te verenigen: gespecialiseerde
kennis over (ernstige) psychische
problemen met zorg die dichtbij de
betrokkene zelf georganiseerd wordt.
Inmiddels werken er verspreid over het
land zo’n 12 zelfsturende teams, die zelf
verantwoordelijk zijn voor de geleverde
kwaliteit, en zelfs voor de inkomsten
van het team, vergelijkbaar met de
teams van de grote thuiszorgorganisatie
Buurtzorg Nederland. De teams
zijn niet allemaal hetzelfde van
samenstelling maar sociaal-psychiatrisch
verpleegkundigen en een psychiater
maken er altijd deel van uit.
BuurtzorgT gebruikt drie sleutelwoorden
voor het werk van de teams;
onafhankelijkheid, context en strategie.
Onafhankelijkheid staat niet alleen voor
het feit dat de teams onafhankelijk van
grote zorginstellingen opereren, maar
ook voor de onafhankelijkheid van de
cliënt, die beslist over zijn of haar eigen
leven en toekomst.
De context is de omgeving van de
cliënt, z’n familie, vrienden en buren,
z’n werk en bezigheden, z’n huis. Die
context is er altijd, en wordt altijd
betrokken als dat gewenst is. Sommige
van de teams hebben daarom familieervaringsdeskundigen in hun midden.
En de strategie is de weg die iemand

samen met zijn vaste behandelaar
en z’n naasten uitstippelt om weer
grip te krijgen op het leven, en weer
toekomstperspectief te zien.
BuurtzorgT handelt liefst niet alleen,
maar legt contacten met anderen in
de zorg en in de wijk; uiteraard met de
huisarts en anderen in de eerste lijn,
maar ook met plekken en organisaties
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waar cliënten terecht kunnen om hun
leven vorm te geven.
Zie ook: www.buurtzorgt.nl

DIENSTEN IN DE KAPEL
Kerkdiensten en Bezinningsbijeenkomsten in de
kapel van Warnsveld
MAART:
Datum				

Voorganger		

Warnsveld

Dienst

Vrijdag 6 maart
Vrijdag 13 maart
Vrijdag 20 maart
Vrijdag 27 maart
Zondag 29 maart

Louisa Vos
Jan Willem Hengeveld
Wim de Bruin
Ruben den Hertog
Jodie Ras

kapel
kapel
kapel
kapel
kapel

LUT/PKN Zutphen
GGNet / PKN Warnsveld
CGK Zutphen
PKN Vorden
Humanistische Bezinningsbijeenkomst

16.15 uur
16.15 uur
16.15 uur
16.15 uur
10.30 uur

Bij de kerkdiensten bent u welkom vanaf 16.00 uur.

Onthulling gedenkplaat Joodse patiënten WOII
bij GGNet in Warnsveld
Op dinsdagmiddag 21 april a.s. tussen
13.30 en 16.00 uur zal er een bijzondere
onthulling plaatvinden waarbij de Joodse
slachtoffers van WOII worden herdacht.
De bijeenkomst zal van start gaan in de
Vredeskapel waarbij naast de onthulling
lezingen op het programma staan.
Dit jaar staat in het teken van 75 jaar
Vrijheid. En terecht, die vrijheid moet
gevierd worden!
Maar het is wel goed om je af te vragen
waarvan we dan bevrijd zijn. Als je je
daarin verdiept, er over leest of de
verhalen van nog levende ooggetuigen
hoort, dan dringt het tot je door hoe erg
het in de oorlog geweest moet zijn.
Ook ons zorgcentrum onder de vroegere
naam Het Groot Graffel als onderdeel
van het Oude en Nieuwe Gasthuis in Zutphen heeft tijdens de 2e Wereldoorlog
veel te verduren gehad. Niet alleen was
er veel materiële schade maar vooral de
mensen die hier toen als patiënten waren opgenomen, hebben veel geleden. Er
was op den duur gebrek aan alles, waardoor de hygiëne tekort schoot en het
voedsel opraakte. Ook was er gebrek aan
slaapruimte omdat er ook honderden
patiënten uit inrichtingen uit  het westen
van het land  bij ons moesten worden opgenomen. Bij de bevrijding in april 1945
zijn 12 patiënten omgekomen.
Allemaal veroorzaakt door het regiem
dat ons werd opgelegd door de bezetter.
We moesten leven volgens hun regels en

die waren heel ongunstig, vooral voor
mensen die afhankelijk waren van hulp
en verzorging.
Het meest wreed was de bezetter voor
mensen van Joodse afkomst. Ook bij
ons verbleven Joodse patiënten. Geheel
onverwacht, in april 1943, werden die
weggehaald, in een bus gestopt en naar
Westerbork in Drenthe gebracht. Daar
werden ze na een paar dagen in een
trein gezet die hen naar Polen bracht.
Daar aangekomen in concentratiekamp
Sobibór wachtte hen een vreselijk lot. Ze
werden vergast en verbrand.
We hebben het altijd wel geweten, maar
nu is eindelijk eens heel goed uitgezocht
wie dat waren. En dan blijken er in totaal
20 patiënten zo het slachtoffer te zijn
geworden. Nu, in het jaar dat wij 75 jaar
vrijheid vieren, willen we die Joodse
patiënten, die geen van allen een graf
hebben, en waarvan de namen vergeten
waren, alsnog gedenken. De oude Gasthuispoort die bij het hoofdgebouw staat,
stond vroeger in Zutphen. Daar was hij
de toegang tot het toenmalige Gasthuis.
Door die poort zijn een aantal van die
patiënten weggevoerd. Daarom gaan we
op die poort een bord plaatsen waarop
de 20 namen op 20 koperen plaatjes
als eerbetoon staan vermeld. Want hun
namen mogen niet vergeten worden!
Op dinsdag 21 april a.s., dat is juist
Jom Hasjoa, de dag waarop  wereldwijd
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de Holocaust wordt herdacht, zullen de
naambordjes worden onthuld en hun
namen genoemd, in het bijzijn van een
rabbijn en mogelijk nog enkele nabestaanden.
Om het in de woorden van de Joodse
traditie te zeggen:
“Dat hun ziel gebundeld mag zijn in de
bundel van het Eeuwige leven”.
De onthulling zal omlijst worden door
lezingen over het verleden en begint op
21 april om 14.00 uur in de Vredeskapel. U bent van harte welkom om deze
bijeenkomst bij te wonen.
Namens het comité
Henk Mulder

AGENDA
Programma mantelzorgsalon 2020
In de Mantelzorgsalon wordt elke twee maanden een
activiteit georganiseerd in het kader van ontmoeting,
ontspanning en ondersteuning. De activiteiten worden in
de derde week van de maand gehouden. Alle activiteiten
worden ruim van tevoren gepubliceerd in de plaatselijke
krant. Het Steunpunt Mantelzorg van Welcom biedt gratis
informatie, advies en ondersteuning aan mantelzorgers in de
gemeente Montferland.

Meer informatie en contact
Wilt u meer informatie of hebt u een vraag over
mantelzorgondersteuning, dan kunt u terecht bij de
mantelzorgconsulenten Marja Lukassen of Elize Navis.

Woensdag 25 maart - Film

Elize Navis 06-20 25 73 92
e.navis@welcommail.nl

U gaat een ontspannen middag beleven in theater het Barghse
Huus. Er wordt een film getoond en na afloop een gezellig
samen-zijn met een hapje en drankje.

Bereikbaarheid
Marja Lukassen 06-23 49 84 21
m.lukassen@welcommail.nl

Meer informatie? www.iedereenwelcom.nl

Aanvang:
13:30 – 16:00 uur
Locatie: 		
Barghse Huus
		
Willem van den Berghstraat 1
		‘s-Heerenberg
Kosten: 		
geen
Aanmelden:
U kunt zich aanmelden tot 19 maart
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AGENDA

BordjeVol en andere tools voor mantelzorgondersteuning eigen regie en informele hulp
BordjeVol is een methode om op speelse wijze mantelzorgbe lasting in beeld en bespreekbaar te maken. Inmiddels hebben al
veel organisaties BordjeVol in gebruik genomen en worden de
workshops enorm gewaardeerd door professionals.
Het Stedelijk Knooppunt Mantelzorg van de Kap biedt regionale
partijen graag de gelegenheid deel te nemen aan een Workshop
“BordjeVol en andere tools voor mantelzorgondersteuning,
eigen regie en informele hulp” op 12 maart 2020 van 13.30 tot
16.30 uur in Apeldoorn.
Over de methode BordjeVol
Mantelzorgers hebben vaak veel op hun bordje. Op termijn
kan dat leiden tot overbelasting. De methode BordjeVol geeft
mantelzorgers inzicht in wat er op hun bordje ligt, welke activiteiten energie kosten (en opleveren) en welke mensen in de
omgeving kunnen helpen.
BordjeVol bestaat uit een set speelkaarten en een set werkbladen. De methode kan zelfstandig door een mantelzorger
doorlopen worden, maar begeleiding van een professional
levert zeker meerwaarde.
Over de workshop
Tijdens de workshop wordt de methode doorlopen en gaat u
er groepsgewijs mee aan de slag. Er wordt aandacht besteed
aan vraagstukken rondom informele hulp en instrumenten om
hulpvragen te ondersteunen. WeHelpen geeft achtergrondinformatie over de stappen en de ervaringen van mantelzorgers
en professionals. Vanzelfsprekend is er ook voldoende ruimte
om als vakgenoten kennis en ervaring over informele hulp uit
te wisselen. Sinds kort zijn de workshops geaccrediteerd met
3 punten, voor sociaal werkers, maatschappelijk werkers,
mantelzorgmakelaars, cliëntondersteuners, sociaal agogen,
GGZ agogen, gezinshuisouders en verpleegkundig specialisten.
De accreditatie voor ergotherapeuten is in aanvraag en V&V en
Zorgprofessionals is voorlopig geaccrediteerd.

Praktische informatie
Datum

:

Locatie

:

Tijd

Kosten

donderdag 12 maart 2020

:

van 13:30 - 16:30 uur

:

€ 85,00 excl. BTW per deelnemer

Inschrijven :

De Kap, Regentesselaan 2b, Apeldoorn
bordjevol.nl/workshops

Voor wie
De workshop is primair bedoeld voor professionals die in
contact zijn met mantelzorgers en hen met BordjeVol kunnen
helpen om inzicht te krijgen in hun (toekomstige) belasting en
de mogelijkheden tot informele hulp.
Over WeHelpen

BordjeVol is een initiatief van WeHelpen, een landelijke netwerkorganisatie
die informele hulp tussen bekenden en onbekenden stimuleert en onder steunt. Daarvoor ontwikkelt zij digitale en fysieke instrumenten.
Naast BordjeVol zijn dit bijvoorbeeld wehelpen.nl, whapp.nl, huppla.nl en
wehelpenhersenletsel.nl.

Met vriendelijke groet,
Karin Fennes
mantelzorgconsulent de Kap
www.dekap.nl

De Stem van de familie | 17

AGENDA
AGENDA PREVENTIE

REGIO OOST-GELDERLAND EN DE LIEMERS jaaroverzicht 2020

FAMILIELEDEN: KIND EN OPVOEDING

Startdatum

Locatie

Contactpersoon

Brussen groep 8-13 jaar
Brussen
KOPP/KVO
KOPP groep 9-12 jaar

30 maart 2020
9 maart 2020
7 april 2020
27 januari 2020
1 juni 2020

Winterswijk
Doetinchem
Didam
Winterswijk

Henriëtte Doornenbal
Iris Doldersum
Iris Doldersum
Henriëtte Doornenbal

FAMILIELEDEN: VOLWASSENEN

Startdatum

Locatie

Contactpersoon

Omgaan met psychische problemen
KOPP groep Volwassenen
KOPP groep Volwassenen
Oudercursus omgaan met Autisme
onder de 18 jaar
Omgaan met Borderline

27 januari 2020
18 maart 2020
30 maart 2020
9 maart 2020

Winterswijk
Zevenaar
Winterswijk
Zevenaar

25 maart 2020

Zevenaar

Partnercursus omgaan met AD(H)D
Oudercursus omgaan met autisme
Omgaan met autisme
Partnercursus omgaan met autisme
Partnercursus omgaan met autisme
Voluit Leven
Voluit Leven

Voorjaar 2020
1 juni 2020
7 april 2020
9 maart 2020
Voorjaar 2020
11 februari 2020
20 mei 2020

Zevenaar
Winterswijk
Doetinchem
Doetinchem
Winterswijk
Doetinchem
Zevenaar

Henriëtte Doornenbal
Anneruth Witten
Henriette Doornenbal
Iris Doldersum en
Irene Jansen
Anneruth Witten en
Irene Jansen
Irene Jansen
Henriette Doornenbal
Jessica Herzmanatus
Jessica Herzmanatus
Henriette Doornenbal
Jessica Herzmanatus
Iris Doldersum en
Irene Jansen

INDIVIDUEEL AANBOD: DOORLOPEND EN OP AFSPRAAK

Regio

Contactpersoon

KOPP Individueel
KOPP Individueel
KOPP Individueel

Doetinchem
Zevenaar
Winterswijk

OBO ( Ouder-Baby ondersteuning) huisbezoek
OBO ( Ouder-Baby ondersteuning) huisbezoek
OPO ( Ouder Peuter ondersteuning) huisbezoek
OPO ( Ouder-Peuter ondersteuning) huisbezoek
Opvoedingsondersteuning ( gesprekken-huisbezoeken)

Zevenaar, Doetinchem
Winterswijk
Winterswijk
Zevenaar
Zevenaar

POM, individuele gesprekken voor partners en familieleden
POM, individuele gesprekken voor partners en familieleden
POM, individuele gesprekken voor partners en familieleden

Zevenaar
Doetinchem
Winterswijk

Iris Doldersum
Anneruth Witten
Henriëtte Doornenbal
Ellen Geutjes /
Iris Doldersum
Henriëtte Doornenbal
Henriëtte Doornenbal
Iris Doldersum
Anneruth Witten
Irene Jansen /
Anneruth Witten
Jessica Herzmanatus
Henriëtte Doornenbal

Indien de cursusdatum nog niet bekend is, kunt u zich al wel aanmelden. U wordt geïnformeerd wanneer de datum bekend
is.
NB Groepen starten bij voldoende deelname.
Voor een toelichting op bovenstaand aanbod zie www.ggnet.nl/preventie.
Aanmelden via de website www.ggnet.nl/preventie, email: preventie@ggnet.nl, of telefonisch 088 9331180
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AGENDA
JAAROVERZICHT
AGENDA PREVENTIE REGIO APELDOORN & ZUTPHEN – voorjaar
2020 2020

AANBOD VOOR FAMILIELEDEN
KIND EN OPVOEDING
Naam cursus
Ontspannen Verwachting

Piep zei de muis
Voorkom problemen bij kinderen van
ouders met verslaving/psychische
problemen
Billy Boem
Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar in
een stressvolle gezinssituatie.
Brussen 7-10 jaar
Brussen 11-15 jaar
KOPP/KVO 8-12 jaar
KOPP/KVO groep 16-25 jaar
KOPP 12-15 jaar
Zutphen
Piep zei de muis
KOPP/KVO groep 8-12 jaar

Startdatum

Locatie

Contactpersoon

12 maart 2020
11 juni 2020
27 augustus 2020
12 november 2020
Februari/maart 2020
Mei 202
September 2020

Apeldoorn

Cynthia Langedijk

Apeldoorn

Cynthia Langedijk

Maart 2020
September 2020

Apeldoorn

Cynthia Langedijk

Apeldoorn
Apeldoorn

Nel Petilon
Els Reuvekamp
Els Reuvekamp (i.s.m.
Tactus)
Els Reuvekamp (i.s.m.
Tactus)
Nel Petilon

Jaarlijks doorlopend
Jaarlijks doorlopend

Apeldoorn

Jaarlijks doorlopend, start
oktober - juni

Apeldoorn

doorlopend

Zutphen
Zutphen

KOPP/KVO groep 12-16 jaar

doorlopend

Zutphen

Billy Boem

Nog niet bekend

Lochem

Startdatum

Locatie

Contactpersoon

April 2020
Najaar 2020
Maart 2020
April 2020
Maart 2020

Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn

Martha Pastink
Martha Pastink
Martha Pastink
Martha Pastink
Martha Pastink

VOLWASSENEN
Naam cursus
Omgaan met psychose
Omgaan met psychische problemen
Partnercursus Autisme
Oudercursus Autisme
Omgaan met Borderline
INDIVIDUEEL AANBOD OP AFSPRAAK
Naam aanbod

KOPP Individueel/kindergesprekken
POM gesprekken: individuele ondersteuning voor familie en
naastbetrokkenen.
OBO (Ouder Baby Ondersteuning - huisbezoek)
OPO (Ouder Peuter Ondersteuning- huisbezoek)

Gegeven door Impluz
Djura Broijl
(i.s.m. Impluz)
Gegeven door Impluz en
Tactus
Djura Broijl (i.s.m. Impluz)

Regio

Contactpersoon

Apeldoorn / Zutphen
Apeldoorn / Zutphen

Nel Petilon
Martha Pastink

Apeldoorn / Zutphen
Apeldoorn/ Zutphen

Cynthia Langedijk
Cynthia Langedijk

NB Groepen starten bij voldoende deelnemers.
Aanmelden via de website www.ggnet.nl/preventie , email: preventie@ggnet.nl, of telefonisch 088 9331180
Voor een toelichting op bovenstaand aanbod zie www.ggnet.nl/preventie.
Aanmelden via de website www.ggnet.nl/preventie, email: preventie@ggnet.nl, of telefonisch 088 9331180
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AGENDA
MIND FAMILIE-/NAASTENDAG 14 MAART 2020
Na het succes van de vorige twee edities organiseren we op
zaterdag 14 maart weer een MIND Familie-/Naastendag in
Amersfoort. Een dag die je niet wilt missen als je familie of
naaste bent van iemand met een psychische kwetsbaarheid
of aandoening.
Het thema van deze dag is: ‘Geef je grenzen aan?!’ Deze
dag is echt uitsluitend bestemd voor familie en naasten
van mensen met psychische problemen, dus niet voor
hulpverleners. In de ochtend is er een plenair deel met
interessante sprekers. ’s Middags zijn er informatieve én
ontspannende workshops.
Tussendoor en na afloop is er veel ruimte voor het
uitwisselen van ervaringen.
De MIND Familie-/Naastendag komt tot stand door
samenwerking van organisaties die verbonden zijn aan MIND,
de beweging voor en door mensen met een psychische
kwetsbaarheid en hun naasten.
Locatie:

Corderius College, De Ganskuijl 105,
3817 EZ Amersfoort
Datum en tijd:
Zaterdag 14 maart 2020, 10.00-17.00 uur
Kosten:
30 euro per persoon, inclusief lunch en
		borrel
In geval van vragen of problemen met betalen, mail naar
familiedag@wijzijnmind.nl.

Programma
10.00 uur: Ontvangst met koffie
10.30 uur: Welkom door dagvoorzitter Ben Roelands
10.40 uur: Inleiding door Marian Zegwaard
11.00 uur: Intermezzo, met o.a. Karlijn vlogt
12.30 uur: Lunch (met gesprekstafels voor mensen die
  specifieke vragen hebben)
13.45 uur: Start workshops Kort(eerste ronde, workshop van
  1 uur) en Lang (workshop van 2 uur - 15 minuten)
14.45 uur: Korte pauze en wisseling van de korte workshops
15.00 uur: Start tweede ronde workshops Kort (en vervolg van
  workshops Lang)
16.00 uur: Borrel
17.00 uur: Einde bijeenkomst
Aanmelden
Bekijk s.v.p. eerst de lijst met workshops. Er zijn in totaal 21
workshops om uit te kiezen.
Als je weet welke lange workshop (1 workshop van 2 uur) of
korte (2 workshops van elk 1 uur) je wilt volgen, ga dan naar
deze link om je aan te melden en je keuze kenbaar te maken:
https://www.formdesk.nl/hob/mind_fnd2020/
Aanmelden voor de MIND Familie-/Naastendag kan tot en met
maandag 9 maart.
Bron:  NieuwsFlits MIND Landelijk Platform - 23 januari 2020
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AGENDA
WERKEN AAN BREDE ZORG EN ONDERSTEUNING VOOR MENSEN
MET EEN PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS
3 maart 2020: Kennissessie - 12:30 - 17:00 uur - Amersfoort
De zorg voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis
is complex. Mensen moeten vaak wachten op een
behandeling in de ggz, door verschillende oorzaken: te
weinig behandelcapaciteit, geringe door- en uitstroom,
terugval, meervoudige problematiek en andere oorzaken.
Hoe kunnen we mensen met een persoonlijkheidsstoornis
de juiste zorg en ondersteuning bieden, zowel voor, tijdens
als na de behandeling? Welke interventies en vormen
van ondersteuning helpen mensen om te gaan met hun
klachten tijdens de wachttijd? Hoe kunnen we binnen het
veld van maatschappelijke ondersteuning en zorg optimaal
samenwerken om mensen op het juiste moment te helpen?
Denk en praat mee over oplossingen
De wachtlijsten in de ggz kunnen we niet in een handomdraai
oplossen, maar door het optimaliseren van zorg en
ondersteuning kunnen we mensen wel beter en sneller
helpen. Op deze middag gaan we met vertegenwoordigers
van alle partijen die betrokken zijn bij hulp aan deze
doelgroep - van huisarts tot maatschappelijk werk, van
psychiater tot cliëntenbeweging - in gesprek over mogelijke
oplossingsrichtingen en verbeteringen. Wat kunnen we
doen voor welke doelgroep? Kunnen we samen komen tot
aanbevelingen om de wachttijden voor hulp voor mensen met
een persoonlijkheidsstoornis te bekorten?
Inleiders
Wij zorgen voor een paar korte inleidingen rond de thema’s
die we op deze middag willen bespreken met elkaar. Met
prikkelende inleidingen van steeds een paar minuten willen we
de discussie op gang brengen. Van de deelnemers verwachten
we een actieve inbreng aan de discussietafels die we
organiseren rond verschillende onderwerpen. Denk en praat
mee en help de zorg en ondersteuning van mensen met een
persoonlijkheidsstoornis te verbeteren. Het resultaat van deze
middag is dat er zeker drie concrete aanbevelingen worden
geformuleerd en verkend.
Discussiëren over oplossingen
Op deze middag gaan we met elkaar in gesprek rond
een aantal thema’s. Bij aanmelding geeft u aan bij welke
thematafel u wilt aanschuiven. Per tafel zijn er tien tot twaalf
deelnemers. Bij veel belangstelling organiseren we meerdere
tafels rond hetzelfde thema.
De thematafels
We vragen elke thematafel om met drie aanbevelingen
te komen die helpen de zorg voor mensen met een
persoonlijkheidsstoornis te verbeteren en de wachttijd te
bekorten. Die aanbevelingen presenteren we plenair en
koppelen we ook na afloop terug aan het werkveld.

1. Cliëntperspectief
     Als geen ander weten cliënten en hun naastbetrokkenen
wat langdurig wachten met je doet. Wat kan er beter in 		
het voortraject, de behandeling en het natraject. Wat kan
     bijdragen aan het verkorten van wachttijden? Wat en wie
     zijn daarvoor nodig?
2. De huisartsenzorg
     De zorg op de juiste plaats. Wat kunnen de huisarts en
     de praktijkondersteuner ggz bieden aan mensen met een
     persoonlijkheidsstoornis? Kan een deel van de behandeling
     worden overgenomen door hen? Wat voor samenwerking
     met de basis ggz of de gespecialiseerde ggz is daarvoor
     nodig? Hoe kun je dat organiseren?
3. Ondersteuning vanuit het sociaal domein
Ondersteuning vanuit het sociaal domein biedt kansen.
     Waarom zou je investeren in de relatie tussen ggz
     en sociaal domein? Waarvoor kan en moet je bij
     elkaar terecht kunnen? Vaak hebben mensen - zeker
als de behandeling met succes is afgerond - baat bij 		
ondersteuning en structuur. Het sociaal domein kan
     daarin een belangrijke rol spelen. Wat is er mogelijk?
Hoe organiseer je vanuit dat sociaal domein dan het
     gezamenlijk optrekken met sociaal wijkteam, ggz en
     huisartsen? Wat is daarvoor nodig?
4. Behandelingen
Er zijn vele modellen van behandeling, elk met zijn eigen
     voordelen. Welke evidence based therapieën zijn in te
     zetten in welke fase van een behandeling of bij specifieke
     situaties? Is er behoefte aan onderzoek naar meer
     onderzoek naar effectiviteit? Kunnen de verschillende
     therapieën elkaar ondersteunen? Welke kennis moeten
     andere zorgpartners tot hun beschikking hebben?
5. Versterken van de behandelcapaciteit
     Hoe kunnen we de zorg zo organiseren dat we maximaal
     gebruik maken van de beschikbare behandelcapaciteit?      
Van een brede intake tot samenwerking met andere
vormen van zorg en ondersteuning, van online     behandelingen tot het opleiden van zij-instromers.
     Onconventioneel denken is welkom!
6. Vroeg-interventie
     Kun je bij een vroegtijdige onderkenning van een
     
     persoonlijkheidsstoornis op jeugdige leeftijd escalatie
     voorkomen? Voorkomt eerder behandelen een ernstiger
     ziektebeeld? Zo ja, hoe kunnen jeugd- en volwassen ggz         
     elkaar daarin voeden en versterken? Wat is er nodig om de
     vroeg-signalering te optimaliseren?
		
Bent u erbij? Meer inhoudelijke informatie kunt u verkrijgen bij
Marloes van Es, mves@ggznederland.nl.
Aanmelden kan via deze link https://forms.gle/ye8AJ5XWp8jbvLBW6
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AGENDA
PROGRAMMA DE KAP APELDOORN MAART 2020
Op elke tweede dinsdag van de maand wordt er in
Woonzorgcentrum De Loohof in Apeldoorn een activiteit
georganiseerd door Alzheimer Nederland afdeling Oost-Veluwe,
Atlant Zorggroep, De Kap, Talma Borgh en Zorggroep Apeldoorn
en Omstreken.
Dinsdag 10 maart: Optreden van het Matrozenkoor Apeldoorn
Voor een gezellige en muzikale avond moet je bij het
Matrozenkoor Apeldoorn zijn. Ze brengen Nederlandse
meezingers met een lach en een traan. Wie kent niet: ‘De
Zuiderzee ballade’ en ‘Bij dat kleine café aan de haven’? Met
hun optredens zamelt het koor geld in voor goede doelen. Dus…
schraap de kelen en zing mee!

				

Waar:
Woonzorgcentrum De Loohof
Koning Lodewijklaan 2
7314 GD  Apeldoorn
Zaal open: 19.00 uur. Programma: 19.30 – 21.30 uur.
De toegang, koffie en thee is gratis. Voor verdere consumpties
vragen we een bescheiden vergoeding.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
De Kap, Karin Fennes
k.fennes@dekap.nl of tel. 055 5295520
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AGENDA
PROGRAMMA ALZHEIMER CAFÉ LICHTENVOORDE MAART 2020
De afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland
organiseert maandelijks een Alzheimer Café in Lichtenvoorde
op de vierde woensdag van de maand. Iedere maand staat een
ander thema centraal. Het Alzheimer Café is er voor iedereen
die op welke manier dan ook te maken heeft met dementie. U
ontmoet lotgenoten en kunt met elkaar in gesprek gaan over
de dingen die u meemaakt of bezighoudt.
Woensdag 25 maart 2020:
Alzheimer Café over vakantiemogelijkheden bij dementie

Waar:
Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushove
Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde.
Hoe laat: van 20.00 uur tot 21.30 uur (zaal open vanaf 19.30
uur), aanmelden is niet nodig.
Meer informatie op: www.alzheimer-nederland.nl/regios/
oost-gelderland of bel naar Alzheimer Nederland | OostGelderland: (06) 1351 4411

Voor mantelzorgers die voor hun partner of naaste zorgen is
het noodzakelijk om af en toe op adem te kunnen komen. Dit
is belangrijk om de, vaak zware, zorgtaak vol te houden. Vaak
denken zij dat een vakantie met partner geen haalbare kaart is.
Want hoe moet het dan met de zorg voor hun dierbare?
Op 25 maart geeft VIT-hulp bij mantelzorg u tips over de
mogelijkheden om de zorg even uit handen te geven of
even de zorg over te dragen. Dit wordt ook wel respijtzorg
genoemd. VIT-hulp bij mantelzorg geeft adressen waar je - met
of zonder je dierbare - naar toe kunt.

PROGRAMMA ALZHEIMER CAFÉ BORCULO MAART 2020
De afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland
organiseert iedere tweede dinsdag van de maand een Alzheimer
Café in Borculo. Iedere maand staat een ander thema centraal.
Het Alzheimer Café is er voor iedereen die op welke manier dan
ook te maken heeft met dementie. U ontmoet lotgenoten en
kunt met elkaar in gesprek gaan over de dingen die u meemaakt
of bezighoudt.
Dinsdag 10 maart: Film: De dementie van mevrouw Bogers

Inloop en koffie vanaf 19.00 uur.
Het programma start om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur.
Meer informatie: bel naar Alzheimer Nederland | OostGelderland: 06-13514411
Het Alzheimer Café is een initiatief van Alzheimer Nederland
afdeling Oost-Gelderland, in samenwerking met Careaz, GGNet,
Livio, Sensire en het Netwerk Dementie Oost-Achterhoek.

We kijken naar de film over mevrouw Bogers. Door haar
beginnende dementie verandert er veel in haar leven. Maar
haar humor en eerlijkheid maken dat we haar variant van de
ziekte van Alzheimer met een lach en een traan meebeleven.
Waar:
Grand café van het Woonzorgcentrum Careaz J.W. Andriessen
Koppeldijk 40 in Borculo.
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AGENDA
KORAK ZELFHULP VOOR NAASTEN
Is een groep van én voor naasten waarvan een dierbare in een
ontwrichtende levensfase zit.
Als naaste (de kracht) langs de lijn voel je je vaak machteloos.
De groep kan je steun geven en weet waar je als naaste
doorheen gaat.
Er is herkenning van gevoelens als ontkenning, boosheid, angst
etc. (die te vergelijken zijn met de verschillende fases van een
rouwproces).
Thema’s die in de groep aan de orde komen zijn:
• Eenzaamheid
• (H)erkenning
• Behoefte aan contact met lotgenoten
• Zoektocht naar informatie
• Meegroeien met herstel v/d dierbare
• Loslaten
• Grenzen stellen
• Overbelasting
• Aanvaarding
• Wanhoop
• Verdriet
• Schuldgevoel
• Goed voor jezelf blijven zorgen!

Wat kan de naasten-lotgenotengroep voor je betekenen?
• Je ontmoet anderen met een vergelijkbare achtergrond, 		
waardoor je je makkelijker kunt uiten
• Het delen van datgene waar je in het dagelijkse leven 		
   tegenaan loopt, zonder dat iemand daarover oordeelt
• Het delen van je succes, vreugde en hoop
• Weet je welkom, je bent niet alleen…
Wanneer
• Elke dinsdag in de oneven weken. In maart is dat op 10 en op
   24 maart; in april op 7 en 21 april.
• Van 19:00 tot 20:30 uur; de deur is rond 18:45 uur open
• KORAK, Jean Monnetpark 77 te Apeldoorn
• Contactpersoon is Jennie Alferink
www.korak.nl
Korak - Jean Monnetpark 77 - Apeldoorn
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VASTE ACTIVITEITEN
FAMILIE VERTROUWENS PERSOON (FVP)
Als familie of naaste bent u meestal begaan met degene
die psychiatrische problemen heeft. U wilt vaak ook
tijdens opname of ambulante behandeling betrokken zijn
en samenwerken met patiënt en behandelaar. Ook kan
het gebeuren dat u als mantelzorger zelf veel belasting
ervaart en/of ondersteuning zoekt. Gaat dat niet naar
wens of zoekt u daarbij ondersteuning, dan kan de
Familievertrouwenspersoon u mogelijk helpen. Hij luistert
naar u, geeft advies en informatie, kan u verwijzen. Ook
kan hij u ondersteunen bij het bespreekbaar maken van uw
ongenoegen of probleem met de hulpverlener.
Ook als u informatie wilt of een melding hebt gedaan in
het kader van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) kan de FVP
u helpen met uitleg en advies over procedures en u daarin
ondersteunen. De FVP is in dienst van de Landelijke Stichting
voor Familie Vertrouwens Personen (LSFVP) en is dus
onafhankelijk van GGNet.
De FVP (Jan-Gerard Ahout) is bereikbaar van maandag t/m
donderdag op 06 21339707.
Mailen kan naar jg.ahout@lsfvp.nl
U kunt bij afwezigheid ook contact opnemen met de
Landelijke advies- en hulplijn: telefoon 0900 3332222 of via de
website www.lsfvp.nl
PATIËNTEN VERTROUWENS PERSOON (PVP)
De pvp ondersteunt cliënten wanneer zij vragen en/of
klachten hebben over hun behandeling in de ggz. De pvp
ondersteunt vooral cliënten die met verplichte zorg te maken
krijgen, ook als dat ambulant is. De pvp is onafhankelijk van de
instelling en stelt zich op aan de kant van de patiënt.
In GGNet zijn twee pvp’en werkzaam; Epie van Buuren en
Arianne de Geus
Zij ondersteunen samen de cliënten die een beroep op hen
doen. Dit doen ze inwisselbaar. Elke werkdag is minstens één
van hen telefonisch bereikbaar.
•   Epie van Buuren 06-15566906. Intern 088-933.1545.
     Mail: e.van.buuren@pvp.nl
•   Arianne de Geus 06-29110120. Intern 088-933.2269.
     Mail: a.de.geus@pvp.nl
Bij afwezigheid van de pvp kunnen patiënten terecht bij de
Helpdesk PVP telefoon 0900 4448888.
Deze helpdesk is bereikbaar van 10.00-16.00 uur op
werkdagen en van 13.00 tot 16.00 uur op zaterdagmiddag van
13.00 tot 16.00 uur
Meer lezen over de taken van de pvp?
Kijk dan eens op www.pvp.nl
BEREIKBAARHEID FAMILIERAAD
De Familieraad GGNet is maandag t/m donderdag bereikbaar
op het centrale telefoonnummer 088 933 3150.
Buiten kantoortijden kunt u bellen met Sensoor: 0900 0767
(5 cent per minuut).

KLACHTENFUNCTIONARIS
De klachtenfunctionaris (Helga van Silfhout) is het eerste
meldpunt als u een klacht hebt of overweegt een klacht in te
dienen.De functionaris velt geen oordeel over de klacht, maar
bemiddelt tussen u en degene over wie u een klacht hebt.
De klachtenfunctionaris is onafhankelijk van GGNet.
De klachtenfunctionaris is bereikbaar op 088 933 4869.
Mailadres: klacht@ggnet.nl
PREVENTIE
Wanneer iemand last heeft van psychische problemen, dan
heeft dit vaak impact op de omgeving. Door onbekendheid
met de problematiek weten familieleden soms niet goed
hoe zij op het gedrag van hun naaste moeten reageren.
Relaties kunnen onder druk komen te staan en erover praten
met anderen is vaak moeilijk. Uit angst voor escalatie gaan
familieleden soms ver in de zorg voor de ander. Het vinden
van een goede balans tussen het bieden van zorg en het
leiden van een eigen leven valt soms niet mee, wat kan leiden
tot overbelasting. Familieleden van mensen met psychische
problemen kunnen bij Preventie terecht voor een steuntje in
de rug in de vorm van individuele gesprekken, een cursus of
gespreksgroep, of ondersteuning via internet. Ook richt Preventie zich op kinderen/jongeren die opgroeien in een gezin
waarbij een ouder of broer/zus een stoornis of beperking
heeft. Voor een volledig overzicht van het preventieaanbod
voor familieleden verwijzen we u naar de site www.ggnet.nl/
preventie.
Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met het secretariaat van GGNet Preventie,
tel. 088 9331180.
ZELFMOORDPREVENTIE 113
Denk je weleens: ‘Ik stop er gewoon mee?’ Praten helpt.
Bel 0900-0113 of chat via www.113.nl
Anoniem, vertrouwelijk en 24/7.
DIENST GEESTELIJKE VERZORGING
Geconfronteerd worden met psychiatrische problematiek van
uzelf of van uw naasten, is een indringende ervaring die heel
veel vragen bij u kan oproepen. Vanzelfsprekendheden vallen
dan veelal weg.
Voor alles wat u hierin bezighoudt - uw levens- en
geloofsvragen, uw hoop of wanhoop, geloof en ongeloof, uw
zoeken naar een nieuwe levensbezieling - kunt u een beroep
doen op de Dienst Geestelijke Verzorging (DGV).
Coördinatie:
Jan Willem Hengeveld
Bezoekadres: Vordenseweg 12, 7231 PA Warnsveld
Postadres: Postbus 2003, 7230 GC Warnsveld
Telefoon: 088 933 5166.
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VASTE ACTIVITEITEN
Aanmeldingsformulier
Mocht u vrienden, familie, kennissen, buren of geïnteresseerden kennen die graag de nieuwsbrief maandelijks gratis willen
ontvangen dan kunnen ze zich met onderstaand formulier opgeven
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam:			......................................................................................................................................
Adres:			......................................................................................................................................
Postcode en woonplaats:

......................................................................................................................................

Telefoonnummer: ......................................................................................................................................
Mailadres:		 ......................................................................................................................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Doorgeven van adreswijziging
Naam:			......................................................................................................................................
Oud adres
Adres:			......................................................................................................................................
Postcode en woonplaats:

......................................................................................................................................

Nieuw adres
Adres:			......................................................................................................................................
Postcode en woonplaats:

......................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wij zorgen ervoor dat uw gegevens alleen worden gebruikt voor de bovenstaande doeleinden. Uiteraard ontvangt u alles
geheel vrijblijvend en zonder verdere verplichtingen uwerzijds. Het formulier kunt u opsturen naar:
Bureau Familieraad GGNet
Antwoordnummer 7513
7230ZX Warnsveld
(postzegel is niet nodig)

Familieraad
Ons telefoonnummer is 088 - 9333150
of e-mail: familieraad@ggnet.nl
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FAMILIERAAD GGNET

Jan Peet

Voorzitter
j.peet@ggnet.nl
Eindredacteur nieuwsbrief

Donald Wever

Adviseur Familieraad
d.wever@ggnet.nl

Conny Kalker

Bestuurslid
c.kalker@ggnet.nl

Aleike Wisselink

Bestuurslid
a.wisselink@ggnet.nl

Ineke Esselink

Secretaresse
familieraad@ggnet.nl

 088 933 3150

Disclaimer
De Stem van de Familie is een onafhankelijk maandblad zonder
winstoogmerk, van en voor familieleden. De Familieraad van GGNet wil
een stem geven aan de familieleden en andere direct betrokkenen van
patiënten van GGNet. Via ons maandblad bieden wij allerlei relevante
artikelen aan. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie,
ook wel persoonsgegevens genoemd. Het betreft hier adressen van
familieleden en andere betrokkenen die aangeven een exemplaar te
willen ontvangen. In sommige gevallen werken wij bij de uitvoering van
onze uitgave samen met GGNet.
De Stem van de Familie houdt rekening met het gebruik van foto’s.
Alle herkenbare personen wordt gevraagd om toestemming.

Bij het plaatsen van bestaande artikelen is er sprake van bronvermelding.
Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. De
Stem van de Familie respecteert de privacy van alle genoemden in dit
blad en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop.
De Stem van de Familie gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om
met persoonsgegevens en houdt zich uiteraard aan alle wettelijke
voorschriften op dit gebied, met name de Wet bescherming
persoonsgegevens. De Stem van de Familie gebruikt alle persoonlijke
informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de doeleinden zoals
die in dit Privacy Statement zijn omschreven.
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familieraad

