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VAN DE REDACTIE
Het november nummer
Kijkt u wel eens naar het tv-programma “Een klas vol
ouders”? Daarin vormen een aantal ouders groep 8c van een
basisschool. Zij volgen hetzelfde lesprogramma als kinderen
van groep 8. Boeiend hoe die ouders dat ondergaan
– ze ervaren aan den lijve wat hun kinderen allemaal
moeten doen op school.
In één van de uitzendingen was de les sociaal-emotionele
vorming: over hoe je met elkaar omgaat en zou moeten
gaan. Concreet kan het dus gaan over pesten en gepest
worden. De juf pakte een vel papier, verfrommelde het en
streek het daarna weer glad. “Kijk,” zei ze, “zo gaat het met
kinderen die gepest worden. Ze worden verfrommeld, je
kunt wel proberen het daarna weer glad te strijken, maar
dat lukt niet echt; de kreukels blijven er altijd in zitten.”
Treffend! Duidelijker kun je niet maken wat de impact is van
gepest worden – je neemt het je hele leven mee.
Traumatische ervaringen zoals seksueel misbruik of
oorlogshandelingen kunnen mensen psychisch beschadigen,
ze houden er een litteken op hun ziel aan over, een zwakke
plek. En al gaat dat litteken niet meer weg, toch kun je leren
er zo mee om te gaan dat een zinvol leven mogelijk wordt.
“Met de juiste behandeling is veel meer herstel mogelijk
dan vaak wordt gedacht,” schrijft GGNet in de nieuwe
‘Welkom bij GGNet-folder. “Een wereld te winnen, ” zo luidt
het nieuwe motto van GGNet, dat tegelijk met een nieuwe
huisstijl wordt gelanceerd. In dit nummer kunt u daarover
lezen.
Dit novembernummer is het laatste van 2018, in december
verschijnt er geen Stem van de Familie. Een korte terugblik
op het afgelopen jaar leert dat er veel aan de orde is

gekomen, ook zaken die landelijk de aandacht trokken.
We noemen bijvoorbeeld de herdiagnostisering van
patiënten teneinde eindeloos voortdurende behandeling
te voorkomen. Daarbij hoorde ook een thema-avond
over DITSMI eind januari. Een ander thema dat landelijk
aandacht trok, was euthanasie voor psychische patiënten
plus de impact op de behandelaar als een patiënt uit het
leven stapt. In september berichtten we over een themaavond over bewindvoering, die was georganiseerd door
de Familieraad in samenwerking met Ypsilon. Wachttijden
en -lijsten, het probleem van verwarde personen en de
gevolgen van de bezuinigingen in de GGZ waren ook
onderwerpen die regelmatig terugkwamen. Daarnaast
publiceerden wij in elk nummer uit het cursusaanbod van
GGNet – maar daar zijn wij nu doorheen, zodat dit in de
komende nummers geen onderwerp meer is. Kortom: een
veelheid aan onderwerpen.
En tenslotte wat niet onvermeld mag blijven: de Stem van de
Familie heeft een nieuw uiterlijk gekregen. Ons blad oogst
alom bewondering bij andere familieraden in den lande.
Daar zijn we natuurlijk heel blij mee en we hopen ook in het
komend jaar op deze voet door te kunnen gaan.
Ook in dit nummer weer tal van onderwerpen. Eén willen
we nu alvast met name noemen: E-health. MIND heeft een
handreiking gemaakt over wat je allemaal met E-health
kunt. In dit en komende nummers nemen we telkens een of
meer hoofdstukken uit deze handreiking op.
Tot slot wensen wij u veel leesplezier, fijne feestdagen en tot
ziens in het nieuwe jaar 2019.
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Stationsstraat wordt
Ambulant Centrum Apeldoorn
naar een andere locatie, ontstond voor
GGNet de mogelijkheid om het gehele
pand aan de Stationsstraat te huren.
Een interessante mogelijkheid: cliënten
hoeven niet naar een nieuwe (onbekende) locatie, de medewerkers staan er
positief tegenover en tijdelijke huisvesting is niet nodig.

De afgelopen maanden is intensief
gezocht naar goede gezamenlijke
huisvesting voor onze ambulante zorg
in Apeldoorn. Door vertrek van Tactus

Verbouwingen Stationsstraat
Na uitvoerige en prettige onderhandelingen hebben we inmiddels vol vertrouwen een overeenkomst gesloten met
CitySide, de nieuwe eigenaar van het
pand. CitySide is een Apeldoornse vastgoedonderneming. Zij kochten het pand
in eerste instantie om het te veranderen
in een appartementengebouw. In plaats

hiervan wordt nu (mede) geïnvesteerd in
het gebouw voor het gebruik als Ambulant Centrum van GGNet.
De komende periode vinden er verbouwingen plaats. Dit doen we gefaseerd
zodat we de overlast zoveel mogelijk beperken. Chrys Kappert, onze vastgoedcoördinator in regio Apeldoorn, is hiervoor
het aanspreekpunt binnen GGNet.
De exacte planning voor de verbouwingen en verhuisbewegingen stellen we
nog op. We verwachten dat medio 2019
het Ambulant Centrum in de Stationsstraat een feit is.
Petra Eichelsheim
Manager Services & Vastgoed

Nieuwe huisstijl voor GGNet
Per half oktober ziet GGNet er anders
uit. Wij presenteren dan een hele
nieuwe huisstijl. Dat houdt in een nieuw
logo, andere kleuren, nieuwe beelden
die zijn doorgevoerd in onze middelen:
onze correspondentie set, folders, flyers,
afsprakenkaartjes, presentaties, visitekaartjes, de website en de social media
kanalen.
De huisstijl is gebaseerd op ons verhaal:
‘Een wereld te winnen”

Als GGNet staan wij midden in de samenleving. Wij geloven in meer herstel in de
psychiatrie en minder afhankelijkheid
van specialistische zorg voor patiënten

met een langdurig ontwricht bestaan.
Kortom wij geloven dat er een wereld
te winnen is. Bij deze ambitie past een
nieuw gezicht en een nieuwe huisstijl die
ons verhaal vertelt en duidelijk laat zien
waar wij voor staan.

starten. Met het behandelteam en met
de mensen om u heen willen we u graag
verder helpen en verbindingen weer herstellen. En dat werkt, echt! Door mensen
met elkaar te verbinden is er een wereld
te winnen.

Onze zorg en behandeling blijft uiteraard
hetzelfde. Met deze stap zetten wij een
stap naar een moderne professionele
uitstraling die herkenning oproept.
Voor patiënten en familie bieden wij de
informatie zo duidelijk mogelijk aan.
De website is goed doorzoekbaar met
begrijpelijke teksten.
Psychische problemen kunnen levens ontwrichten. Maar wij zien altijd perspectief.
Bij iedereen.
GGNet is dé specialist voor mensen
met psychische problemen én voor hun
naasten. Want samen zoeken we naar de
echte oorzaak van de psychische aandoening om daarna de juiste behandeling te
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Ik deel graag mijn
leven met jou

NIEUWS VAN GGNET
Diploma in de
pocket voor
Wilma Kleuver
Wilma Kleuver ontving woensdag
12 september haar diploma in de
eerste afstudeerlichting van de Associate
Degree Ervaringsdeskundige in de Zorg
van Fontys Hogeschool in Eindhoven.
Haar studieloopbaanbegeleidster sprak
tijdens een persoonlijke diploma-uitreiking de mooie woorden: “Wilma is slim
en kundig, heeft een scherpe reflectie
en gaat voor kwaliteit.” Wilma kreeg
complimenten voor het nauw kunnen
aansluiten bij de ander, haar warme en
betrokken persoonlijkheid, het kunnen
luisteren zonder oordeel en de flinke dosis humor. Tot slot mocht Wilma nog een
gouden lintje in ontvangst met symbolen
voor trots, liefde, ontwikkeling, wijsheid
en een belletje voor zaken waar ze voor
zichzelf alert op moet blijven.
Wilma is inmiddels gestart in een betaalde functie bij FACT team Apeldoorn-Oost
en ze vervolgt haar pad met de opleiding
GGz Agoog. We wensen Wilma veel plezier en inspiratie toe bij haar bijzondere
werk als ervaringsdeskundige bij GGNet!
Ingrid Bogert & Marnix Alblas
GGNet Herstelcentrum

Opening
Dierenvoedselbank
Apeldoorn

Donderdag 20 september opende Dierenvoedselbank Apeldoorn
haar deuren op een nieuwe plek. De dierenvoedselbank heeft een
plek gevonden op het terrein van GGNet aan de Deventerstraat,
pal naast huisdierenopvang Sint Antonie. Er blijkt veel behoefte te
zijn aan diervoeding voor huishoudens die moeilijk kunnen rondkomen. Op dit moment maken zo’n negentig huishoudens in de
gemeente Apeldoorn gebruik van de dienst.
De initiatiefnemers Nicole Engels en Willeke Gordon zijn ontzettend
blij met de nieuwe locatie. Zij hopen dat mensen die diervoeding komen halen in contact komen met mensen die hun huisdier bezoeken
en dat daardoor waardevolle sociale contacten kunnen ontstaan.
Beiden waarderen de steun die de dierenvoedselbank ontvangt van
sponsoren, de gemeente en de lokale Partij voor de Dieren.
GGNet doneerde een groot aantal stellingen voor de opslag.

Contactgegevens:
Website: www.dierenvoedselbankapeldoorn.nl
Emailadres: dvbapeldoorn@gmail.com
Telefoonnummer: 0613454664 via Whatsapp het beste bereikbaar.
Sylvia van der Landen,
Coördinator vrijwilligerswerk GGNet
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Laten we er niet te benauwd over doen - Widel van Son
Experimenteren met wat meer openheid geven over eigen ervaringen in het belang van
het herstel van de patiënt.
Dat is wat Widel van Son wil meegeven
aan iedereen die werkzaam is in de
zorg. Ondanks de twijfel en terughoudendheid die ze soms zelf nog ervaart,
is ze er van overtuigd dat het bewustzijn
van eigen ervaring, en hier soms open
over zijn, een waardevolle toevoegingen
is op het herstelproces van de patiënt.
Het vergroot het wederzijds vertrouwen
en bevordert een meer gelijkwaardige
relatie. Hoe? Dat is af en toe nog een
zoektocht, pionierswerk en een kwestie
van experimenteren. We gingen in gesprek met haar over herstel en de wijze
waarop het inzetten van eigen ervaring
kan bijdragen aan het herstelproces van
de patiënt.
Het vroegere leven weer oppakken
De klinisch psycholoog en cognitief
gedragstherapeut van het VIP-team in
Apeldoorn staat helemaal achter de
herstelvisie van GGNet: “Binnen de GGZ
is de behandeling van oudsher gericht
op het verminderen van symptomen.
Herstel is naar mijn idee meer dan
de symptomen behandelen. Voor mij
staat herstel voor meer focus op het
leven weer oppakken. Minder op focus
op klachten kwijtraken, wat wellicht
vanzelfsprekender lijkt. Patiënten willen
bijvoorbeeld van de angststoornis af om
weer dingen te durven ondernemen;
onder andere werken, reizen, sporten of
muziek maken. Activiteiten die het leven
zingeven. Door met de patiënt te kijken
naar zijn of haar doelen, naar datgene
wat hij of zij wil bereiken, kunnen wij
binnen GGNet een belangrijke rol spelen
in het herstelproces. Door patiënten
te vragen wat maakt dat ze van de
symptomen af willen en hoe het leven er
dan uit zal zien, kunnen we gericht kijken
wat hiervoor nodig is en wat we kunnen
inzetten.”

“Laten we zorg bieden met ons
hart en met deskundigheid
zoals we dat onszelf en
onze familie ook toe zouden
wensen.”

Wat draag jij bij?
Binnen het VIP-team waar Widel werkzaam is wordt nauwlettend gekeken
naar de manier waarop alle disciplines
betrokken kunnen worden: “Wat wij willen is de eigen doelen en prioriteiten van
de patiënt bovenaan stellen. We richten
ons op wat de patiënt zelf aangeeft en
vervolgens zetten wij daar verschillende
disciplines op in. Wat is ieders rol en wie
kan op welke wijze iets bijdragen aan het
herstel van de patiënt?”. Het inzetten en
delen van eigen ervaring speelt hierbij
ook een belangrijke rol. Zelf heeft Widel
in haar leven ook ingrijpende en nare
dingen meegemaakt. Hiervan werd zij
zich pas na haar studietijd bewust: “Pas
toen ik al psycholoog was realiseerde ik
me wat mij in het verleden is overkomen.
De herinneringen hieraan zorgden voor
een moeilijke tijd, ik zag toen even geen
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toekomst meer voor mezelf.”
Het herstel hiervan, de gebeurtenissen
uit het verleden en haar gezinsgeschiedenis dragen uiteindelijk bij aan de
persoon en zorgverlener die ze nu is.

“Het doel is niet om jouw
levensverhaal op tafel te
gooien. Het is bewust worden
van wat jij meedraagt en
onderzoeken hoe dit kan
bijdragen aan een betere
behandeling.”
Haar eigen ervaringen probeert ze op
een gepaste en helpende wijze in te
zetten: “Niet alleen ik, maar iedereen
maakt van alles mee in het leven en
dit neem je mee in het werk. Je hier
bewust van worden, daar ligt de kracht

NIEUWS VAN GGNET

van het inzetten van eigen ervaring.
Wat zou het mooi zijn als collega’s
met elkaar uitwisselen hoe eigen
ervaringen meegenomen worden in de
zorg die we bieden. Je eigen verhaal
doet er toe en mag er zijn. Het kan
waardevol zijn binnen het team en
voor de patiënt. De kracht van ons
team is dat we deze dingen open met
elkaar kunnen bespreken en er een
zekere gelijkwaardigheid is.” Eén van
de teamleden is ervaringsdeskundige
Johan Stegeman: “Hij durft de ruimte
in te nemen, kritische vragen te stellen
en zet op die manier zijn eigen ervaring
mooi in. Hierdoor ontstaat er voor
iedereen ruimte om zijn mening te
geven én om ook eigen levenservaring
in te brengen. Deze combinatie zorgt
ervoor dat we scherp blijven en samen
goede zorg bieden.”
Experimenteer!
“Er is jarenlang het idee geweest dat
professionele distantie goed zou zijn en
nu komt er gelukkig steeds meer ruimte
voor professionele nabijheid. Hoe breng
je die nabijheid tot stand en wat draagt
jouw eigen verhaal bij? Samen met
collega’s kun je hiermee experimenteren en onderzoeken wat helpend is en
wat niet.” Het experimenteren begint
volgens Widel bij het delen van eigen
ervaring binnen het team, alvorens die
eigen ervaring in te zetten voor de patiënt: “Bespreken, vertellen en bevragen.
Dit is wat wij doen binnen ons team
en hierdoor vinden we herkenning bij
elkaar. Zo kunnen we voor elkaar zorgen
én voor de patiënt. Het gaat er om dat
de patiënt het gevoel heeft dat hij/zij
gezien, gehoord en begrepen wordt.”
Hiervoor is het absoluut geen noodzaak

om je als zorgverlener helemaal bloot
te geven: “Behoedzaam omgaan met
het delen van je eigen ervaringen om
te voorkomen dat die te veel ruimte
inneemt in het hoofd van de patiënt en
navraag doen hoe dit werkt voor hem/
haar. Afwegen wat helpend is voor de
patiënt en het teamaanbod. Onderzoeken wat de toegevoegde waarde kan
zijn: dat is het échte pionierswerk.”

“Wees behoedzaam,
experimenteer, luister én blijf
vooral de patiënt centraal
stellen.”
Hoopverlener
De meerwaarde van ervaringskennis
en –deskundigheid is volgens Widel
onbetwistbaar: “De patiënten ervaren
jouw vertrouwen en krijgen hoop door
ze te laten zien en horen dat jij je kunt
voorstellen hoe het is, op basis van
eigen ervaringen. Door te vertellen
hoe lastig bepaalde dingen in jouw
leven zijn geweest; zorgen over eigen
kinderen, afkomen van een verslaving
of de schaamte overwinnen door toch
pijnlijke herinneringen uit te spreken.
Allemaal voorbeelden die de patiënt
vertrouwen kunnen geven om te
proberen en weer hoop bieden dat het
ook hen uiteindelijk kan gaan lukken.”
En toch erkent ook zij dat het niet altijd
simpel is: “Ik ben terughoudender en
voorzichter geworden in het delen van
mijn eigen ervaring. De kleinere en
minder ingrijpende ervaringen kan ik
makkelijker inzetten. Hoe lastig therapie
kan zijn als patiënt, hoe het was om
overspannen te zijn en hoe gênant een
aantal dingen voor mij waren. Dat zijn
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zaken die op tafel mogen komen en
waarmee ik hopelijk kan aansluiten bij
de patiënt. Meer concrete persoonlijke
ervaringen laat ik achterwege in het
contact met de patiënt. Ik ga echter
wel door met het nadenken over wat
helpt en stem dit af met mijn team.
Dat is naar mijn idee dé manier waarop
ik mijn eigen ervaring optimaal in
zet. En dit blijf ik checken, zowel bij
collega’s als bij de patiënten. Zo blijf
ik experimenteren. Door te vragen
naar de ervaring van anderen blijf ik
leren. Het gebruik maken van je eigen
levenservaring blijft maatwerk en
vraagt om zorgvuldigheid.”
Samenvattend is haar boodschap: “Sluit
aan bij je patiënt en zet je professionele
én persoonlijke deskundigheid in om
te bereiken wat voor die persoon
belangrijk is. Je weet pas hoe het werkt
voor de patiënt en jouw team als je
ermee gaat experimenteren.”
Wil jij meer weten over
ervaringsdeskundigheid? Heb jij
vragen over de wijze waarop jij jouw
eigen ervaring in kunt zetten? Het
Herstelcentrum denkt graag met
jou mee en is er voor advies en
ondersteuning.
Manon Oosting
Projectmedewerker Herstelcentrum

NIEUWS VAN GGNET
Vragenrondje aan ervaringsdeskundigen
en wat kan dat betekenen voor familie en mantelzorgers?

In augustus was er voor het team van
de Buurse de mogelijkheid om vragen te
stellen aan ervaringsdeskundigen. Janet
Klaverdijk, al enkele jaren werkzaam op
de Buurse, en George Wattimena, sinds
mei van dit jaar als vrijwilliger actief op
de Buurse, organiseerden hiervoor een
bijeenkomst in Apeldoorn.
De eerste vraag die al snel volgt nadat
beiden zich kort hebben voorgesteld:
“Wat maakt dat je ervoor kiest om
ervaringsdeskundige te worden en te
werken in een instelling waar jezelf in
behandeling bent geweest?”. Bij beiden
volgt een duidelijke reden en doel,
waaruit de bevlogenheid voelbaar is.
Janet geeft aan dat ze zelf het nodige
gemist heeft in haar psychiatrisch
verleden aan herkenning en erkenning.
“Had ik er zelf maar zo eentje gehad als
mezelf”, vult George aan.
De rol van de ervaringsdeskundige
Kort wordt er in gegaan op wat een
ervaringsdeskundige doet en wat zij
betekenen voor het team. “Wij kennen
het, wij weten de fouten die gemaakt
kunnen worden en wat niet werkt. Wij
kunnen een voorbeeld zijn en de patiënt
hoop bieden met onze ervaring en hoe
we hiermee uiteindelijk goed terecht
zijn gekomen.” Het roept interesse en
vragen op bij de aanwezigen: “Is het
niet lastig voor jezelf, de herkenning die

je tegenkomt op een afdeling? Bestaat
hierdoor een risico op terugval?” Janet
reageert hier volmondig op: “Nee,
absoluut niet. Ik zie waar ik niet meer
heen wil en gun het de ander enorm om
op het punt te komen waar ik nu sta.
Ja, het is voor mij iedere dag wel een
spiegel. Eentje die mij motiveert om te
ondersteunen in het proces van hem of
haar. Hierin probeer ik met hen van de
kleine momenten te genieten. Eén dag
clean is al een overwinning en succes;
“die is in de pocket!”, zeg ik dan.”
De rol van de ervaringsdeskundige is
onder andere naast de patiënt staan.
“Ik heb niet de illusie dat ik iemand kan
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redden van middelengebruik. Wij zijn
er om begrip te tonen en wij weten hoe
het is om zucht te hebben.”, aldus Janet.
“Door onze ervaring kunnen wij eerlijk
zeggen dat we weten hoe het is om te
verlangen naar de drugs. Mede hierdoor
bouwen we een andere band op met de
patiënt. Dit biedt ook tegelijkertijd de
mogelijkheid om vroegtijdig een terugval
te signaleren bijvoorbeeld.”
Waardevol
Deze meerwaarde wordt ook gezien én
omarmt door de collega’s: “Jullie zijn als
ervaringsdeskundigen geloofwaardiger,
kunnen gebruik signaleren, hebben meer
tijd om met de patiënt in gesprek te gaan
en voeren op een andere wijze de controle op afspraken en regels. Dit is zeer
waardevol en een belangrijke aanvulling
op de behandeling van de patiënten.”
Het kunnen signaleren van gebruik en
het opbouwen van de vertrouwensrelatie
zorgt soms voor spanningen. In hoeverre
dit gerapporteerd kan en moet worden
is altijd een afweging: “Iedereen weet,
ook de patiënt, dat veiligheid boven alles
staat. In situaties waarin, in vertrouwen,
iets met ons gedeeld wordt, vragen wij
de patiënt altijd open en eerlijk om het
ook te delen met het team. Hier geven
wij hen de verantwoordelijkheid in en
wanneer dit niet gepakt wordt, dan
delen wij het als het in het belang van de

NIEUWS VAN GGNET

veiligheid én de patiënt is. Uiteindelijk
wordt dit altijd gerespecteerd en geaccepteerd, zonder dat het ten koste gaat
van de vertrouwensrelatie.”
Ontwikkeling
Het is helder dat de patiënt voorop
staat bij iedereen en per patiënt wordt
gekeken naar wat er nodig is. Dit vraagt
maatwerk en een goede afstemming
binnen het team, waar de ervaringsdeskundigen op de Buurse volwaardig
deel van uit maken. Ondanks dat de
toegevoegde waarde bewezen is en erkend wordt door iedereen, is er ook de
zoektocht naar de juiste rolverdeling en
de verhoudingen. Eén van de kritische
opmerkingen is bijvoorbeeld dat de
rol van Janet niet altijd even duidelijk
is. Janet geeft aan dat ze behoort tot
het behandelteam en haar werk ligt op
de afdeling. “Bij de overdracht deel ik
wat ik tegenkom op de afdeling en wat
ik meekrijg in de overdracht probeer

ik terug te brengen naar de afdeling.”
George beaamt ook dat het in de toekomst belangrijk wordt om de rolverdeling nog meer te kaderen: “Als ervaringsdeskundige behoren we nog niet
tot een beroepsgroep. Er zijn inmiddels
goede opleidingen, er zijn functieprofielen en binnen GGNet zijn al mooie
stappen gezet in het professionaliseren
van ervaringsdeskundigheid. Er is soms
terecht nog wat argwaan en terughoudendheid, en gelukkig zijn er meer en
meer bewijzen dat ervaringsdeskundigheid veel oplevert; zowel financieel
voor de zorg áls voor het herstelproces
van de patiënt.”

hieraan gewerkt en gebouwd op de
Buurse en ook op andere afdelingen
binnen GGNet. Het Herstelcentrum
heeft hier een ondersteunende,
begeleidende en adviserende rol in.
Heb jij ook vragen over
ervaringsdeskundigheid? Wil jij weten
hoe jij jouw ervaring in kunt zetten
of het team kunt versterken met een
ervaringsdeskundige? Neem dan
contact op met het Herstelcentrum.
Marnix Alblas & Ingrid Bogert

Een uur met mooie gesprekken.
De conclusie: de toegevoegde waarde
van de ervaringsdeskundige staat als
een paal boven water en ook is er nog
een zoektocht naar de ideale en meest
optimale inzet binnen het team en
voor de patiënt. Met vertrouwen wordt

Ervaringsdeskundigen Janet & George
Beiden hebben te maken gehad met onder andere verslaving aan verdovende
middelen. George is ruim twintig jaar verslaafd geweest aan cocaïne. Nadat hij zijn
verslaving het hoofd heeft weten te bieden kwam hij op een tweesprong en besloot
zijn ervaring in te zetten voor de medemens. Sinds vorig jaar is hij werkervaring op
aan het doen bij onder andere bij de Buurse (medium care), het Leger des Heils en
Tactus. In september start hij met de opleiding tot Ervaringsdeskundige. Janet is ruim
vijfentwintig jaar verslaafd geweest aan diverse middelen, heeft een drugspsychose
gehad, is bekend met het hebben van een depressie en lijdt aan PTSS. Deze zware
last uit het verleden heeft tot een suïcidepoging geleid en dit was voor haar de
ommekeer: “Ik heb een nieuwe start gemaakt en ben mijn grenzen gaan verleggen.
Mijn leven kon toch niet voor niets zijn? Bij mij ontstond de drive om anderen te
helpen met mijn ervaringen. Ik besloot mijn herkenning en erkenning te geven aan
hen die het net zo moeilijk hebben als ik het heb gehad. Om dit te kunnen doen heb
ik vele opleidingen, trainingen en cursussen gevolgd en werk ik nu met veel plezier
hier op de Buurse (IVM medium en high care).”
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MIND Familie-/Naastendag 2018

Op 6 oktober werd de jaarlijkse Familie-/Naastendag gehouden. Net als vorig
jaar was dat in het Corderius College in
Amersfoort. Het was een gezellige, goed
bezochte dag met prima weer zodat we
elkaar zowel binnen als buiten konden
ontmoeten. Het programma was als
vanouds weer prima georganiseerd met
een plenair gedeelte in de morgen en
workshops na de lunch. Ik ga daar geen
uitgebreid verslag van doen, wel wil ik
wat vertellen over de workshop waar ik
’s middags was.

een aantal problemen die de deelnemers
naar voren hadden gebracht.

Ik had gekozen voor een thema dat de
hele middag in beslag nam, namelijk
Familieopstellingen. De reden was dat ik
er al eens één had meegemaakt en daar
toch een wat ongemakkelijk gevoel aan
had over gehouden.
Ik zal proberen heel in ’t kort weer te
geven hoe ik deze familieopstelling ervaarde en wat het volgens mij inhoudt.

Eigenlijk gingen de casussen altijd over
onderlinge familieverhoudingen die,
laten we maar zeggen, moeilijk lagen
en waar de mensen al jarenlang onder
leden. De “hoofdpersoon’’ mocht vanuit
de kring mensen aanwijzen die als
representant fungeerden voor bepaalde
familieleden (sommigen al overleden)
waarmee onverwerkte, soms traumatische, verhoudingen waren. Al deze representanten gingen op een bepaalde, door
henzelf gekozen plek in de ruimte staan.
En hoe het kan weet ik niet, maar er ontspon zich, eigenlijk automatisch leek het
wel, een uitbeelding van wat er in het
verleden in die familie is gebeurd. Uiteindelijk bleek dat voor de aangever van de
casus een heel herkenbare verbeelding
van wat er in het verleden had plaatsgevonden. Ze had er veel aan zei ze.

Er waren ongeveer 15 mensen die in een
kring zaten. Ieder mocht kort iets over
zichzelf vertellen en aangeven of hij of zij
aan de opstelling mee wilde doen.
Of er een probleem was waar de opstelling voor gebruikt kon worden om het
(mede) op te lossen. Sonja Huizinga die
de opstelling leidde koos 1 onderwerp uit

Voor mij, als toeschouwer, verklaarde
het goed waarom ik er destijds een
vervelend gevoel aan had overgehouden. Ik ben nu van mening dat het een
heel goede methode is om onverklaarde
problemen waar iemand mee zit en die
met het verleden te maken hebben, aan
te pakken. Eerste vereiste van de deel-
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nemers is dat je elkaar vertrouwt en alle
ruimte geeft! Ook is de taak van degene
die de sessie leidt uiterst belangrijk.
Het is overigens volgens Sonja niet te
verklaren hoe het precies werkt, maar
dat het werkt is zeker. Er worden in ons
land veel Familieopstellingen georganiseerd.
Sonja was de workshop begonnen met
het voordragen van een eigen gedicht en
dat wil ik u niet onthouden…..
Jan Peet

GEDICHT
Van Angst naar Liefde
Vreet jij mij op?
Zul jij mij veroordelen?
Zul jij nog steeds van mij houden
als ik mijn imperfectie laat zien?
Zul jij er zijn als ik zwak ben?
Zul jij mij teder aanraken?
Wil jij er zijn met je hart?
Wil jij er zijn met woorden die troosten?
Wil jij mij in mijn waarde laten?
Zul je niet over mijn grenzen gaan?
Wil je blijven als ik schreeuw van angst?
Zul je blijven, ook als ik lelijk doe?
Zul je blijven staan
als ik je omver blaas met mijn woede?
Zul je van mij houden als ik niet van mezelf houd?
Zul je er zijn als ik het niet meer weet?
Wil je blijven als ik mijn weg zoek?
Zul je mij roepen?
Zul je mij zoeken als ik verloren ben?
Wil je mij vertellen dat het goed komt?
Wil je voorzichtig zijn met mij?
Wil je oprecht zijn naar mij?
Wil je van mij houden, onvoorwaardelijk?
Wil je mij liefde schenken als ik leeg ben?
Wil je mij verwarmen als ik het koud heb?
Wil je mij uitnodigen, zodat ik kan komen?
Wil je me welkom heten?
Wil je mij omhullen met je liefde?
Wil je aan mijn hart kloppen
als ik het heb dichtgedaan?
Als ik mij open, als ik er ben,
Als jij je opent, als jij er bent,
Is alles mogelijk.

Sonja Huizinga-de Jong
Sonja@bewustveranderen.nl
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Mantelzorgcompliment 2018

Mantelzorgcompliment 2018
regeling in diverse gemeenten in werkgebied GGNet
Overzicht d.d. 12 oktober 2018

regeling in diverse gemeenten in werkgebied GGNet

Met het Mantelzorgcompliment, ook wel Mantelzorgwaardering genoemd, wil de overheid laten zien dat zij het werk
van de mantelzorgers waardeert. Ooit is dit door het Rijk bedacht, sinds januari 2015 is het mantelzorgcompliment een
mantelzorgers.
Bent u mantelzorger en wilt
Overzicht
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Veel gemeenten
hebben
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een
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Mantelzorgwaardering
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mantelzorgcompliment
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van degene de
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Ooit
is
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door
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tegemoetkoming zijn, een mantelzorgpas die korting geeft, waardebonnen te besteden bij lokale ondernemers of
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dan
die op
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in
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bedacht,
sinds
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2015
is
het
activiteiten voor mantelzorgers.
de
website
van
de
gemeente
zelf.
vast
hoe
zij
de
waardering
vormgeeft.
mantelzorgcompliment
een
taak
van
de
Veel gemeenten hebben de organisatie en uitvoering van de regeling uitbesteed aan een welzijnsorganisatie. Info over
HoeIn
het
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en hoeishet
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door
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waardebonnen te besteden bij lokale
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door degene die mantelzorg krijgt.

VIT-hulp bij mantelzorg biedt ook een overzicht van de informatie die bekend is van verschillende Oost Gelderse
VIT-hulp bij mantelzorg biedt ook een overzicht van de informatie die bekend is van verschillende Oost Gelderse
gemeenten:gemeenten:
zie https://www.vithulpbijmantelzorg.nl/mantelzorgwaardering/
zie https://www.vithulpbijmantelzorg.nl/mantelzorgwaardering/
Gemeente Aalten
wat?
Een waardebon van € 50,00 en de uitnodiging voor een verwenactiviteit.
aanmelden
Tot 16 oktober 2018
hoe aanmelden
Aanmelden bij VIT-hulp bij mantelzorg.
Mantelzorgers kunnen, tot 15 oktober 2018, rechtstreeks bij VIT-hulp bij mantelzorg
worden aangemeld via telefoon (0544) 820000. Mensen die door VIT al zijn
geregistreerd als mantelzorger, hoeven zich niet opnieuw aan te melden voor de
mantelzorgwaardering. Zij ontvangen automatisch bericht.
Aanmelden kan bij VIT tel. (0544) 820000 of met het formulier via de website van VIT:
https://www.vithulpbijmantelzorg.nl/mantelzorgwaardering/
bijzonderheden
Per zorgvrager kan één mantelzorger worden aangemeld.
Ook jonge mantelzorgers (van 8 t/m 24 jaar) ontvangen de mantelzorgwaardering. Per
zorgvrager kunnen meerdere jonge mantelzorgers uit een gezin worden aangemeld. Zij
ontvangen een waardebon van € 25,00 en voor hen wordt een leuke activiteit
georganiseerd.
Gemeente Apeldoorn
wat?
Een bedrag van € 100,00
aanmelden
31 oktober 2018
hoe aanmelden
U kunt de mantelzorgwaardering aanvragen door een digitaal formulier in te vullen. U
vindt dat formulier door een “knop” op de website van De Kap:
https://www.dekap.nl/mantelzorgwaardering. Vanaf 1 september tot 31 oktober 2018 is
het formulier beschikbaar.
bijzonderheden
De Kap voert de regeling van de mantelzorgwaardering uit.
Vragen? Stuur een mail naar mantelzorgwaardering@dekap.nl of bel 055-5295546
Gemeente Berkelland
wat?
Een bedrag van € 100,00
aanmelden
Tot 31 december 2018
hoe aanmelden
Ga naar
https://www.gemeenteberkelland.nl/Inwoners/Zorg_en_inkomen/Mantelzorgwaarderi
ng. Daar vindt u de “knop” om naar het aanmeldingsformulier te gaan.
bijzonderheden
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Gemeente Bronckhorst
wat?
Een bedrag van € 100,00
aanmelden
Tot en met 31 december 2018
hoe aanmelden
Het aanvraagformulier vindt u op https://www.bronckhorst.nl/form/waarderingmantelzorg
bijzonderheden
Meer info vindt u op www.bronckhorst.nl/mantelzorg
Gemeente Doesburg
Een VVV-bon van € 100,00. Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) kunnen in
aanmerking komen voor een VVV-bon van € 50,00.
Rond 10 november, de Dag van de Mantelzorg, wordt daarnaast een leuke activiteit
georganiseerd voor alle mantelzorgers.
aanmelden
Tot 1 december 2018
hoe aanmelden
Aanmelden via VIT-hulp bij mantelzorg. Mantelzorgers die al bekend zijn bij VIT
ontvangen automatisch de mantelzorgwaardering en een uitnodiging voor de activiteit.
Aanmelden kan bij VIT tel. (0544) 820000 of met het formulier via de website van VIT:
https://www.vithulpbijmantelzorg.nl/mantelzorgwaardering/
Ook voor de activiteit rond de Dag van de mantelzorg moet je je aanmelden bij VIT.
bijzonderheden
U kunt één mantelzorger aanmelden. In een gezin kunnen meerdere jonge
mantelzorgers zijn. Als zorgvrager kunt u daarom wel meerdere jonge mantelzorgers
aanmelden.
wat?

Gemeente Doetinchem
wat?
VVV-bonnen ter waarde van € 50,00
aanmelden
Tot uiterlijk 7 december 2018
hoe aanmelden
VIT-hulp bij mantelzorg benadert actief de mantelzorgers die bij haar staan
ingeschreven. Zij hoeven zich dus niet aan te melden. Mantelzorgers, die nog niet
bekend zijn bij VIT-hulp bij mantelzorg, kunnen voor de Mantelzorgwaardering
aangemeld worden.
Aanmelden kan bij VIT tel. (0544) 820000 of met het formulier via de website van VIT:
https://www.vithulpbijmantelzorg.nl/mantelzorgwaardering/
bijzonderheden
Wanneer er sprake is van meerdere mantelzorgers per mantelzorgontvanger, ontvangen
de mantelzorgers gezamenlijk maximaal € 100,00 aan VVV-bonnen.
Gemeente Duiven
wat?
Een bedrag van € 100,00
aanmelden
Tot 31 december 2018
hoe aanmelden
Het aanvraagformulier online invullen. Ga daarvoor naar
https://www.duiven.nl/mantelzorgcompliment-aanvragen/formulier
bijzonderheden
Desgewenst kan men het mantelzorgcompliment verdelen over meerdere
mantelzorgers.
Voor vragen bellen naar het Loket WWZ: 0900-2791111 op werkdagen tussen 8.30 en
12.30 uur.
Gemeente Lochem
wat?
Een bedrag van € 100,00
aanmelden
Vóór 31 december 2018
hoe aanmelden
Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij Stichting Welzijn Lochem. Voor het onlineaanvraagformulier, ga naar https://www.welzijnlochem.nl/mantelzorgcompliment/swlochem_mantelzorgcompliment_formulier/
bijzonderheden
Voor vragen over het mantelzorgcompliment of over de voorwaarden? Kijk dan op de
website: www.welzijnlochem.nl of neem contact op met het Knooppunt Mantelzorg:
mantelzorg@welzijnlochem.nl of telefoonnummer: 0573-297000.
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Gemeente Montferland
wat?
10 LOKO-bonnen ter waarde van totaal € 100,00, in te wisselen bij lokale ondernemers
aanmelden:
Tot 31 december 2018
hoe aanmelden?
Kijk op https://www.montferland.info/wonen-en-leven/mantelzorgcompliment-eenwaardering-voor-onze-mantelzorgers_44522/
Of formulier ophalen bij de balie van het gemeentehuis in Didam, bij de balie in Gouden
Handen in 's-Heerenberg of bij de steunpunten van Welcom.
Op www.lokobon.nl vindt u meer informatie over de LOKO-cadeaubonnen.
Voor vragen kunt u terecht bij het Steunpunt Mantelzorg dat is ondergebracht bij
Welcom (0316-223520).
bijzonderheden
Eén compliment per mantelzorgontvanger
Gemeente Oost Gelre
Een VVV-bon van € 25,00. Deze sturen we in de eerste helft van november op.
Plus een leuke activiteit rondom de Dag van de Mantelzorg op 10 november. Wat dat is,
hangt af of het gaat om jonge mantelzorgers (tot 18 jaar) of om volwassen
mantelzorgers
aanmelden
Vóór 16 oktober 2018
hoe aanmelden
Aanmelden kan bij VIT tel. (0544) 820000 of met het formulier via de website van VIT:
https://www.vithulpbijmantelzorg.nl/mantelzorgwaardering/
bijzonderheden
Elke zorgvrager kan één mantelzorger aanmelden. Maar zijn er in het gezin meerdere
jonge mantelzorgers (tot 18 jaar)? Dan kunt u ze allemaal aanmelden.
wat?

Gemeente Oude IJsselstreek (deze info is over hoe het was in 2017)
In 2017:
• een lunch of voor jonge mantelzorgers een fundag
• 14 december een kerstmarkt waarop een waardebon werd uitgeraakt
• een attentie thuisgestuurd krijgen
aanmelden
Tot ???
hoe aanmelden
Onbekend
bijzonderheden
Over de regeling 2018 moet de gemeente nog een besluit nemen, naar verwachting
ergens in oktober/november. Volg hiervoor de reguliere communicatiekanalen, zoals de
gemeentepagina in Oude IJsselstreek Vizier, de website van de gemeente
(https://www.oude-ijsselstreek.nl/mantelzorgwaardering-kerstmarkt-en-attentie))en
en
sociale media als Facebook en Twitter .
wat?

wat?

Gemeente Voorst

aanmelden

hoe aanmelden
bijzonderheden

Verschillende cadeaubonnen te besteden bij lokale winkeliers. Op het
aanvraagformulier staan de verschillende mogelijkheden opgesomd. Men kan een keuze
maken uit de cadeaubonnen tot een maximale waarde van € 100,00 , voor jonge
mantelzorgers tot € 25,00.
Wie vorige jaren reeds een mantelzorgcompliment heeft ontvangen, krijgt automatisch
een brief.
Wie “nieuw” is en in het verleden dus geen compliment heeft ontvangen maar wel in
aanmerking wil komen, kan zich alsnog aanmelden. Vanaf wanneer men zich kan
aanmelden wordt bekend gemaakt in “Het Voorster Nieuws” en op de nieuwspagina
van de website van Mens en Welzijn Voorst: http://www.mensenwelzijn.nl/news
Via het online-aanvraagformulier of met een mail naar
mantelzorgcompliment@mensenwelzijn.nl
Er kan maar één mantelzorgwaardering per adres worden uitgekeerd , nl. € 100,00
Wanneer er ook een jonge mantelzorger bij betrokken is, dan is het € 125,00. Uitvoering
en verwerking van de mantelzorgwaardering ligt bij het Steunpunt Mantelzorg van Mens
en Welzijn Voorst. Voor meer info kunt u contact opnemen met Mw Annet Reimert tel.
0571-287752 (doorkiesnr)
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Gemeente Westervoort
wat?
Een bedrag van € 100,00
aanmelden
Tot en met 31 december 2018
hoe aanmelden
Het aanvraagformulier online invullen. Ga daarvoor naar
https://www.westervoort.nl/mantelzorgcompliment-aanvragen/formulier
bijzonderheden
Gemeente Winterswijk
Een cadeaukaart van € 50,00, voor jonge mantelzorgers een van € 25,00.
Op zaterdag 10 november 2018 een verwenmiddag georganiseerd in Theater de Storm.
Dan is er een gevarieerd programma voor alle mantelzorgers en kunnen ze tevens hun
cadeaukaart in ontvangst nemen. Nadere informatie volgt, onder andere in dit
gemeentenieuws en op de websites van VIT-hulp bij mantelzorg
(www.vithulpbijmantelzorg.nl) en De Post (www.depostwinterswijk.nl).
aanmelden
Tot 16 oktober 2018
hoe aanmelden
Om in aanmerking te komen voor de mantelzorgwaardering moet de mantelzorger
bekend zijn bij VIT-hulp bij mantelzorg.
Zo niet, dan aanmelden kan bij VIT tel. (0544) 820000 of met het formulier via de
website van VIT: ttps://www.vithulpbijmantelzorg.nl/mantelzorgwaardering/
bijzonderheden
wat?

Gemeente Zevenaar
Geen geld of een cadeaubon meer, maar ondersteuning op maat door het
expertisecentrum Mantelzorg Zevenaar dat dit jaar (2018) is opgezet. Dit is een
verzamelpunt voor zowel organisaties (waaronder Caleidoz) als inwoners waar alle
deskundigheid over mantelzorg is gebundeld. Mantelzorgers kunnen daar 365 dagen per
jaar terecht voor ondersteuning en vragen. Dit is niet alleen voor de huidige
mantelzorgers, maar het centrum gebruikt ook haar expertise om nieuwe mantelzorgers
in kaart te brengen.
bijzonderheden
Bloemetjesactie
Er wordt daarnaast ook jaarlijks een Bloemetjesactie georganiseerd door Caleidoz als
waardering voor mantelzorgers. Hierbij kunnen Zevenaarse inwoners een mantelzorger
aandragen om een amaryllisbol te ontvangen. Inwoners die een aanvraag willen
indienen voor de Bloemetjesactie, kunnen voor vrijdag 16 november 2018 een e-mail
sturen naar mantelzorg@caleidoz.nl of telefonisch contact opnemen via (06) 20635563.
Voor meer informatie kunnen mantelzorgers ook via deze contactgegevens terecht bij
Mantelzorg Zevenaar.
wat?

Gemeente Zutphen
Een bedrag van € 125,00 aan geld óf € 150,00 aan waardebonnen te besteden bij lokale
ondernemers. De mantelzorgwaardering kan aangevraagd worden voor maximaal
1 mantelzorger rond de persoon die hulp ontvangt. De hulpvrager dient woonachtig te
zijn in de gemeente Zutphen.
Ook jonge mantelzorgers tussen de 4 en 24 jaar oud bij wie er thuis (in de gemeente
Zutphen) iemand langdurig ziek is, ontvangen van de gemeente een waardering,
bestaande uit een bioscoopbon, bon van bol.com of VVV-bon ter waarde van € 25,00.
Jongeren tussen 18 en 24 jaar komen mogelijk ook in aanmerking voor de reguliere
waardering.
aanmelden
Tot 10 november 2018
hoe aanmelden
Als u als mantelzorger geregistreerd staat bij de Vrijwilligerscentrale ontvangt u
automatisch het aanvraagformulier.
Ook kunt u het formulier downloaden vanaf https://www.vrijwilligerscentralezutphen.nl/mantelzorg/waardering-2018.html. (Hier komt u via Google. Zoek op
Zutphen mantelzorg waardering). Op deze website staan ook de plaatsen waar u een
papieren formulier kunt ophalen. Meer informatie over de mantelzorgwaardering vindt
u op deze zelfde website. U kunt ook bellen naar telefoonnummer 0575-596296.
U kunt het volledig ingevulde en ondertekende formulier uiterlijk 10 november
inleveren bij de Vrijwilligerscentrale (Oude Bornhof 47a te Zutphen), per post naar
AntwoordnummerDe
276,
7200
Zutphen
Stem
vanVB
de familie
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mantelzorg@perspectiefzutphen.nl (liefst pdf formaat). De Vrijwilligerscentrale is
wat?
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Gemeente Zutphen
Een bedrag van € 125,00 aan geld óf € 150,00 aan waardebonnen te besteden bij lokale
ondernemers. De mantelzorgwaardering kan aangevraagd worden voor maximaal
1 mantelzorger rond de persoon die hulp ontvangt. De hulpvrager dient woonachtig te
zijn in de gemeente Zutphen.
Ook jonge mantelzorgers tussen de 4 en 24 jaar oud bij wie er thuis (in de gemeente
Zutphen) iemand langdurig ziek is, ontvangen van de gemeente een waardering,
bestaande uit een bioscoopbon, bon van bol.com of VVV-bon ter waarde van € 25,00.
Jongeren tussen 18 en 24 jaar komen mogelijk ook in aanmerking voor de reguliere
waardering.
Gemeente Zutphen Tot 10 november 2018
aanmelden
wat?
Een
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150,00
waardebonnen te besteden
bijulokale
hoe aanmelden
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bijaan
de Vrijwilligerscentrale
ontvangt
ondernemers.
De
mantelzorgwaardering
kan
aangevraagd
worden
voor
maximaal
automatisch het aanvraagformulier.
1Ook
mantelzorger
de persoon
die hulpvanaf
ontvangt.
De hulpvrager dient woonachtig te
kunt u hetrond
formulier
downloaden
https://www.vrijwilligerscentralezijn
in
de
gemeente
Zutphen.
zutphen.nl/mantelzorg/waardering-2018.html. (Hier komt u via Google. Zoek op
Ook
jongemantelzorg
mantelzorgers
tussen de 4Op
endeze
24 jaar
oud bij
wie ook
er thuis
(in de gemeente
Zutphen
waardering).
website
staan
de plaatsen
waar u een
Zutphen)
iemand
langdurig
ziek
is,
ontvangen
van
de
gemeente
een
waardering,
papieren formulier kunt ophalen. Meer informatie over de mantelzorgwaardering
vindt
bestaande uit een bioscoopbon, bon van bol.com of VVV-bon ter waarde van € 25,00.
u op deze zelfde website. U kunt ook bellen naar telefoonnummer 0575-596296.
Jongeren tussen 18 en 24 jaar komen mogelijk ook in aanmerking voor de reguliere
U kunt het volledig ingevulde en ondertekende formulier uiterlijk 10 november
waardering.
inleveren bij de Vrijwilligerscentrale (Oude Bornhof 47a te Zutphen), per post naar
aanmelden
Tot 10 november 2018
Antwoordnummer 276, 7200 VB Zutphen of mailen naar
hoe aanmelden
Als u als mantelzorger geregistreerd staat bij de Vrijwilligerscentrale ontvangt u
mantelzorg@perspectiefzutphen.nl (liefst pdf formaat). De Vrijwilligerscentrale is
automatisch het aanvraagformulier.
geopend op maandag t/m donderdag van 09.00-15.00 uur en vrijdag van 09.00Ook kunt u het formulier downloaden vanaf https://www.vrijwilligerscentrale13.00 uur.
zutphen.nl/mantelzorg/waardering-2018.html. (Hier komt u via Google. Zoek op
Als de waardering wordt toegekend, zal dit bedrag uiterlijk 25 december 2018 aan u
Zutphen mantelzorg waardering). Op deze website staan ook de plaatsen waar u een
worden uitgekeerd. Als u gekozen hebt voor de bonnen, kunt u deze van 1 december
papieren formulier kunt ophalen. Meer informatie over de mantelzorgwaardering vindt
t/mzelfde
31 januari
2019
deook
ondernemer(s)
van uw keuze ophalen.
u2018
op deze
website.
U bij
kunt
bellen naar telefoonnummer
0575-596296.
bijzonderheden
In
de
week
5
t/m
11
november
is
het
de
“Week
van de uiterlijk
mantelzorg”.
U kunt het volledig ingevulde en ondertekende formulier
10 november
Voor de mantelzorgers
is er een programma
met allerlei
activiteiten.
hiervoor
inleveren
bij de Vrijwilligerscentrale
(Oude Bornhof
47a te Zutphen),
perZie
post
naar elders
in
dit
nummer.
Of
kijk
op
www.mantelzorgzutphen.nl.
Antwoordnummer 276, 7200 VB Zutphen of mailen naar
wat?

mantelzorg@perspectiefzutphen.nl (liefst pdf formaat). De Vrijwilligerscentrale is
geopend op maandag t/m donderdag van 09.00-15.00 uur en vrijdag van 09.0013.00 uur.
Als de waardering wordt toegekend, zal dit bedrag uiterlijk 25 december 2018 aan u
worden uitgekeerd. Als u gekozen hebt voor de bonnen, kunt u deze van 1 december
2018 t/m 31 januari 2019 bij de ondernemer(s) van uw keuze ophalen.
In de week 5 t/m 11 november is het de “Week van de mantelzorg”.
Voor de mantelzorgers is er een programma met allerlei activiteiten. Zie hiervoor elders
in dit nummer. Of kijk op www.mantelzorgzutphen.nl.

Ambulance voor verwarde mensen in de
Achterhoek

bijzonderheden

Dagblad “De Gelderlander” meldde
op dinsdag 2 oktober dat er in
acht Achterhoekse gemeenten
vanaf 1 december a.s. een speciale
ambulance gaat rijden voor verwarde
mensen. De ambulance brengt deze
mensen naar de crisisopvang, zodat
niet de politie hoeft te worden
gebeld die er vervolgens geen raad
mee weet. Want zoiets is niet de taak
van de politie en verwarde mensen
horen niet in een politiecel thuis.
Verwarde mensen, dat kunnen
allerlei mensen zijn: mensen die echt
psychisch in de war zijn, bijvoorbeeld
last hebben van een psychose en met
een mes lopen te zwaaien, maar ook
dementerende mensen die zijn gaan
zwerven of verslaafden.
De ambulances worden bemand met
ambulancemedewerkers die speciaal
zijn opgeleid om om te kunnen

gaan met verwarde mensen en zij
brengen hen naar de beschikbare
crisisplekken, zoals bij GGNet, het
Leger des Heils of ouderenzorg.
Welke plekken dat precies kunnen
zijn in de acht gemeenten in de
Achterhoek – inclusief Montferland
– wordt nog onderzocht en in kaart
gebracht.
Otwin van Dijk, burgemeester van
Oude IJsselstreek en trekker van dit
project in de Achterhoek, vertelt
dat dit project anders is dan de
zogenaamde psycholances, die in
toenemende mate elders in het land
gaan rijden. Die psycholances rijden
vanuit de GGZ, maar in de Achterhoek
zijn het mensen van de gewone
ambulancediensten die dit gaan
doen. Het zijn ook geen ambulanceauto’s waarmee gereden wordt, maar
andere voertuigen. Alleen wanneer
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er ook sprake is van lichamelijk letsel
– bijvoorbeeld een beenbreuk of
hoofdwond of overdosis medicijnen –
wordt een échte ambulance ingezet.
Zoals gezegd, het is de bedoeling dat
deze ambulances vanaf 1 december
a.s. gaan rijden.
Bron: De Gelderlander 2 oktober 2018
– editie Liemers

ALGEMEEN NIEUWS
(Her)pak je eigen regie: 10 tips
bieden. Wil je meer weten over samen
beslissen.
Tip 9: Ga in gesprek met lotgenoten
Wil je weten hoe anderen omgaan
met jouw type klachten? Er zijn
verschillende patiëntenorganisaties die
lotgenotencontact bieden voor allerlei
verschillende klachten. En in zogenaamde
zelfregiecentra & herstelinitiatieven kun
je samen met lotgenoten aan je herstel
werken. Deze organisaties vind je in de
MIND Atlas.

Regie voeren over je eigen leven is niet
altijd makkelijk, zeker niet als je last
hebt van psychische klachten. Lees deze
tips over hoe je zelf de regie kan (her)
pakken en kan werken aan je herstel.
Tip 1: Vind informatie over je klachten
Heb je last van klachten, zoals
slapeloosheid, somberheid of angst, en
wil je onderzoeken waar deze klachten
vandaan zouden kunnen komen? Bekijk
de informatie over psychische klachten
op deze website of op thuisarts.nl

wat je erin herkent en waar je mee aan
de slag kan.
Tip 5: Ga aan de slag met zelfhulp
Wil je zelf met je klachten aan de slag?
Er zijn verschillende mogelijkheden
voor zelfhulp, bijvoorbeeld een app,
online cursussen of lotgenotencontact
bij cliënten- en familieorganisaties.
Heel handig is ook de nieuwe publicatie
‘E-health | digitale ondersteuning bij
psychische klachten’.

Tip 3: Je bent niet alleen
Bijna iedereen heeft wel eens te maken
gehad met psychische klachten. Lees de
ervaringen van anderen.

Tip 7: Kom je er zelf niet uit? Ga naar de
huisarts
Je huisarts kan je helpen bij lichte
klachten en eventueel doorverwijzen
naar de praktijkondersteuner GGZ:
een hulpverlener binnen de
huisartsenzorg die is gespecialiseerd
in psychische klachten. Als je klachten
ernstig zijn verwijst je huisarts je
waarschijnlijk naar de geestelijke
gezondheidszorg (GGZ). Samen met een
hulpverlener ga je dan op zoek naar
de best passende ondersteuning of
behandeling voor jouw klachten.

Tip 4: Doe een zelftest
Om er achter te komen waar je last van
hebt, kan het helpen om een online
zelftest te doen. Er bestaan verschillende
tests, bijvoorbeeld deze test over
depressie. Let op, de uitslag van een
zelftest is slechts een momentopname!
Ook kan een zelftest geen diagnose
stellen, dat kan alleen een hulpverlener
doen. Neem de uitslag van de test dan
ook niet te letterlijk, maar kijk vooral

Tip 8: Neem samen met je hulpverlener
en naasten beslissingen
Om zelf grip te krijgen en te houden op
je eigen leven, is het belangrijk dat je
samen met je hulpverlener beslissingen
neemt over jouw ondersteuning.
Want wie weet beter dan jijzelf welke
problemen je wilt aanpakken en wat voor
oplossing bij jou past? Vergeet ook niet je
naasten hierbij te betrekken. Zij kunnen
met je meedenken en je ondersteuning

Tip 2: Praat erover
Schaam je niet voor je klachten en praat
erover met vrienden of familieleden.
Het klinkt gemakkelijker dan het is, maar
het is zó belangrijk! Zij kunnen je tips
geven, helpen bij het verhelderen van je
klachten en ondersteunen bij dingen die
je lastig vindt.
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Tip 10: Monitor jezelf
Psychische klachten gaan meestal
niet over, maar je kunt er wel mee
leren leven. Door goed op jezelf en je
levensstijl te letten en te luisteren naar
signalen van jezelf (en ook van anderen)
over hoe het met je gaat, kun je terugval
of crisis proberen te voorkomen. Er zijn
verschillende instrumenten die je kunnen
helpen bij het grip krijgen en behouden
op je eigen leven. Een mooi voorbeeld
hiervan is Wellness Recovery Action Plan
(WRAP), een plan dat je voor je eigen
herstel opstelt. Ook kun je bijvoorbeeld
samen met je hulpverlener een
signaleringsplan opstellen of samen met
een ervaringsdeskundige een Crisiskaart
voor jezelf maken.
Hoe pakten zij hun eigen regie?
Alinda, Samirah en Luciano kregen elk
op hun eigen manier meer grip op hun
leven:
Bekijk het filmpje van Alinda (https://
www.youtube.com/watch?v=_
V44HWVLs5E)
Bekijk het filmpje van Samirah
(https://www.youtube.com/
watch?v=2aJQn3TceR8)
Bekijk het filmpje van Luciano
(https://www.youtube.com/
watch?v=ErkwVZZPysI)
Bron: Mind Nieuwsbrief 13-9-2018

ALGEMEEN NIEUWS
Parelprojecten patiënten- en
cliëntenorganisaties: hoe staat het ermee?
Wat er toe doet

Een interview met Inge van den Broek
door: Nynke Geertsma, augustus 2018

gaan altijd over gezondheidsdoelen en
medische uitkomstwaarden, zoals afvallen of een lagere bloeddruk. Bovendien
zijn vragen naar je doelen of wat je
belangrijk vindt vaak lastig te beantwoorden. Wat er toe doet leidt je door deze
vragen heen. Als de patiënt de aspecten
uit Wat er toe doet in het gesprek met de
zorgverlener meeneemt in de besluitvorming over de behandeling of zorg kan dat
bijdragen aan een hogere kwaliteit van
leven bij patiënten, grotere tevredenheid
bij zorgverleners en mogelijk betere therapietrouw”, aldus Inge. Beter zelfinzicht
en meer eigen regie.

In de afgelopen jaren hebben de samenwerkende patiënten- en cliëntenkoepels
MIND, Ieder(in) en Patiëntenfederatie
Nederland via hun Kwaliteitskamer
diverse projecten en instrumenten ondersteund die de kwaliteit van zorg voor
mensen met een psychische of fysieke
aandoening verbeteren. Enkele van deze
projecten hebben het predicaat ‘parel’
ontvangen. Zij verdienen om uiteenlopende redenen extra aandacht én extra
gelden om verder door te kunnen ontwikkelen. Deze parels zetten we graag
in de spotlight via een interview met de
initiatiefnemers.
Voor deze editie spraken we met Inge
van den Broek van Harteraad (Voorheen
de Hart&Vaatgroep). Harteraad heeft
in 2017 online tool (http://watertoedoet.info/) ontwikkeld die mensen met
chronische (hart- en vaat)aandoeningen
helpt met het benoemen van wat zij
belangrijk vinden in hun leven. De tool
bestaat uit vier vragen en legt op visuele
wijze keuzes voor met als uitkomst een
animatiebeeld van de eigen levensdoelen en daaraan gekoppeld de gewenste
gezondheidssituatie, ter bespreking met
de zorgverlener.

De 4 vragen zijn:
•
Wat is belangrijk (wat doet ertoe) in
mijn leven?
•
Wat is belangrijk NU in mijn leven?
•
Wat wil ik kunnen doen?
•
Wat heb ik daarvoor nodig?
Bewustwording
Inge licht toe dat de tool vooral om
bewustwording draait: “We willen met
dit hulpmiddel zowel hulpverleners
als patiënten bewust maken van de
belangrijke rol die persoonlijke waarden
en levensdoelen spelen bij het kiezen
van een behandeling en (zelf)zorg. Als je
weet wat iemands intrinsieke motivatie
is, dan kan dat bijdragen aan het realiseren van specifieke gezondheidsdoelen.
Het is overigens geen statisch hulpmiddel: uitkomsten kunnen op verschillende
momenten variëren, al naar gelang de
ziektefase, situatie of gesteldheid van de
patiënt.”
Beginnen bij je eigen leven “Uniek aan
Wat er toe doet is dat het iemands leven
het startpunt maakt van een gesprek of
consult over zijn gezondheid, in plaats
van zijn ziekte. Er zijn wel initiatieven
waar patiënten gevraagd wordt hun
eigen doelen aan te geven, maar deze
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Bij keuzes tussen behandelopties
(bijvoorbeeld opereren of medicijnen,
een biologische of een mechanische
hartklep) blijkt maar zeer beperkt naar
persoonlijke voorkeuren of twijfels
te worden gevraagd. De tool is een
waardevolle en welkome aanvulling of
voorbereiding op bestaande, vaak alleen
talige, methoden om levensdoelen te formuleren. Inge: “De patiënt kan meer de
eigen regie voeren. En daarbij is het ook
geschikt voor veel mensen die niet over
optimale taalvaardigheden beschikken
en voor minder assertieve of kwetsbare
patiënten.
De tool wordt goed ontvangen door patiënten. Verrassend is dat veel patiënten
aangeven dat zij met Wat er toe doet
juist ook voor zichzelf inzicht hebben
gekregen in wat zij belangrijk vinden,
dus niet alleen maar voor een gesprek
met hun arts of andere zorgverlener. Als
bewustwording, iets waarover ze eerder
niet hadden nagedacht of door Wat er
toe doet met hun partner in gesprek
kwamen.”
Brede belangstelling
“De site is publiek en daarmee door iedereen te gebruiken, dus we kennen niet
alle gebruikers. We zien dat het wordt
toegepast door patiënten en zorgverleners, maar we zouden graag meer tijd
hebben om meer bekendheid aan de
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tool te geven en goed met implementatie aan de slag te kunnen. Tegelijk is
er belangstelling buiten de wereld van
hart- en vaatziekten. We horen van
patiënten en van zorgverleners dat het
net zo toepasselijk en toepasbaar is
voor bijvoorbeeld diabetes en COPD,
maar ook voor kanker, neurologische of
psychische aandoeningen.
Op zoek naar ervaringen
Naast het geven van bekendheid aan
de tool, wil Harteraad inzicht hebben in
wat de tool betekent voor de patiënt en
de zorgverlening en wat in de concrete
zorgpraktijk nodig is om de toepassing
door zorgverleners en hun patiënten te
bevorderen. Dit willen we graag doen
door het gebruik en de effecten van
Wat er toe doet in een aantal zorgpraktijken te volgen en evalueren. We
doen het nu op kleine schaal binnen
een zorggroep/1e lijn en kijken met een
zorgverzekeraar naar mogelijke ziekenhuizen. Daarnaast willen we de tool Wat
er toe doet dusdanig doorontwikkelen
en van ondersteuning voorzien, dat
deze voor een bredere groep patiënten
toegankelijk en effectief is. Denk aan
laaggeletterden of mensen met cognitieve beperkingen. We hebben de kans

gekregen dit nu te doen voor mensen
met afasie en Parkinson, dus dat is
geweldig. We horen graag ervaringen
van mensen met chronische aandoeningen met Wat er toe doet. En ook van
zorgverleners. Zodat wij deze kunnen
delen, onze website kunnen verbeteren
en steeds meer potentiële gebruikers
hiermee kunnen bereiken en op weg
helpen.”
Inkijkje in het online-instrument
‘watertoedoet.info’
Wanneer men de online tool
‘watertoedoet.info’ opent, zie je in
een overzicht de verschillende stappen van het instrument beschreven:
Wat doet er toe in je leven? Wat wil je
eigenlijk met je gezondheid? Dat inzicht
is waardevol.
Voor jezelf en om te bespreken met je
naasten of je zorgverleners. Het draagt
bij aan meer begrip, een beter gesprek
en passende keuzes ten aanzien van je
gezondheid.
Met “Wat er toe doet” doorloop je
de volgende 4 vragen in ongeveer
5 minuten:

1.

Wat is voor mij belangrijk in het
leven? > Je kiest maximaal 3 onderwerpen.
2. Wat is nu voor mij belangrijk in het
leven? > Je kiest 1 onderwerp uit
de 3.
3. Wat wil ik kunnen doen? > Je geeft
een korte omschrijving.
4. Wat heb ik nodig om dit te kunnen
doen?> Je selecteert maximaal
2 onderdelen.
Na het beantwoorden van deze vragen
krijg je een handig overzicht dat je kunt
printen, opslaan en mailen.
Wij begrijpen dat kiezen soms moeilijk
is. Bedenk bij het invullen:
•
Het is een momentopname, het
gaat erom wat je op dit moment
belangrijk vindt.
•
Er is geen goed of fout.
•
Je kunt de vragen later altijd opnieuw beantwoorden.
Het overzicht kun je gebruiken voor
gesprekken met je zorgverleners en
naasten.
Met een klik op de knop [Start] , ga je
naar stap 1 van het eigenlijke instrument
Bron: Mind nieuwsbrief 13-9-2018
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Digitale ondersteuning bij psychische
problemen

De smartphone, computer, tablet en
smartwatch zijn niet meer weg te
denken uit ons leven. Al die digitale
hulpmiddelen zijn niet alleen handig bij
sociale activiteiten en kennisvergaring,
maar ze kunnen ook helpen beter
grip te krijgen én te houden op je
eigen leven als je te maken hebt met
psychische klachten.

Om te laten zien wat je allemaal met
e-health kunt, heeft MIND onder de
titel “E-health. Digitale ondersteuning
bij psychische klachten” een digitale
publicatie gemaakt. U kunt dat vinden
op internet onder de link http://tinyurl.
com/y842ndsd. Van deze publicatie werd
overigens ook al melding gemaakt in
het vorige nummer van De Stem van de
Familie op pg 14.
Opgesplitst
De genoemde publicatie van MIND is
een pdf.document van 12 pagina’s, een
beetje te groot om in één geheel op te
nemen in deze nieuwsbrief.
Daarom hebben wij het enigszins korter
gemaakt en opgesplitst in meerdere
delen. Het is dus een feuilleton

geworden, dat wij in deze en volgende
nummers van De Stem van de Familie
zullen publiceren. Elk deel wordt
afgesloten met een “wordt vervolgd”.
Dit zijn de titels / onderwerpen van
afzonderlijke afleveringen:
•
0. Inleiding
•
1. E-health bij beginnende klachten
•
2. E-health bij het stellen van de
diagnose
•
3. E-health tijdens de behandeling
•
4. E-health bij nazorg en preventie
Bron: Mind Nieuwsbrief 13-9-2018

Een luisterend oor?
Wie zijn wij
‘Ruimte voor anderszijn’ wil ruimte
maken voor mensen met een psychische
kwetsbaarheid; mensen voor wie het
leven niet altijd zo vanzelfsprekend
is. Niet iedereen heeft mensen in zijn
omgeving met tijd en aandacht, iemand
die openstaat om echt te luisteren. Ons
maatjesproject is ongeveer 10 jaar actief
in geheel Oost-Gelderland.
Versterking voor onze werkgroep!
Voel jij je betrokken bij onze doelgroep
en denk je graag actief mee in het beleid
van ons maatjesproject? Dan nodigen we
je van harte uit om contact met ons op
te nemen voor meer informatie.
We zijn op zoek naar nieuwe maatjes.
We zoeken speciaal vrijwilligers in de
gemeente Berkelland, Aalten, OostGelre en omgeving. Als maatje bied
je een luisterend oor en bouw je een
vertrouwensband op. Een kop koffie of
thee, een wandelingetje, ruimte voor

een gesprek over de dingen die er voor
de ander echt toe doen. Voorop staat
dat je er bent voor de ander en de ander
kan laten zijn wie hij is.
Wat vragen we
Je hebt inlevingsvermogen en je kunt
luisteren zonder direct met een oordeel
of oplossing te komen. Je bent oprecht
en betrouwbaar. Gemiddeld vraagt
het 2 -3 uur per maand. Dag en tijdstip
kun je zelf afspreken, in overleg met de
deelnemer.
Wat bieden wij
Een oprechte ontmoeting van mens tot
mens is niet alleen voor de deelnemer
maar ook voor het maatje verrijkend.
Deelnemers zijn vaak blij dat je komt: ‘Ik
doe er voor jou toe als mens’.
Vooraf vindt een aanmeldingsgesprek
plaats. Je krijgt dan meer informatie en
kunt kijken of het je aanspreekt.
We bieden een cursus voor nieuwe
maatjes aan.
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Als maatje kun je bij vragen terecht bij
de coördinator. Drie maal per jaar is er
een terugkomavond voor alle maatjes
om ervaringen uit te wisselen. Je
ontvangt een reiskostenvergoeding.
Interesse?
Voor meer informatie kun je bellen
of mailen met de coördinator, Janine
Meeuwsen: 06-20029122 of
oost-gld@ruimtevooranderszijn.nl.

BOEK VAN DE MAAND
Mannen klooien vaak maar wat aan
“Man o Man”, een boek, geschreven
door Nathan Vos, naar aanleiding van
zijn broer die een eind aan zijn leven
maakte. Hij begrijpt hem nu beter.
‘Mannen klooien vaak maar wat aan.
Zelfhulp onder vrouwen is big business,
maar mannen nemen hun levensgeluk
vaak niet serieus’.
Samenvatting
Je faalt niet. Je doet wat je kunt, en dat
is goed genoeg. Dat is wat Nathan Vos,
die in 2015 zijn lieve, verstandige en
heel lang best gelukkige broer David
verloor aan zelfdoding, aan mannen wil
meegeven. Want, zegt hij, wij mannen
moeten wat minder klooien, en meer
een écht leven leiden. Vaak weten we
niet waar we voor staan, hoe we het
beste met onszelf en anderen moeten
omgaan en wat we nou eigenlijk echt
willen. Meestal spelen we rollen. En
dat is onhandig, zonde, en soms dus
gevaarlijk.
In Nederland brengen ruim twee keer
zoveel mannen als vrouwen zichzelf
om het leven. Maar vrouwen zijn twee
keer zo vaak depressief. Hoewel het
een niet per se met het ander te maken
heeft, lijkt de correlatie helder: mannen
zoeken geen hulp. Als ze al weten dat ze
het nodig hebben. Nathan onderzoekt
waar het misging bij David én bij elf
lotgenoten, onder meer door met hun
weduwes te praten. Hij komt daarbij tot
nieuwe, wezenlijke vragen. Zoals: weet je
zeker dat je vader van je hield?
Wat of wie helpt jou als je het zwaar
hebt? Welke rollen speel je? En: denk je
dat je faalt?
Bron: Bol.com
Interview Volkskrant
In een interview met Haroon Ali van de
Volkskrant op 30 augustus 2018 zegt
Vos onder andere dat veel mannen in
psychische nood een moeilijke band met
hun vader hadden. Een afwezige of juist
autoritaire vader schaadt opgroeiende
jongens, zegt Vos. ‘Van wie moet je
anders leren om een man te worden?’

In zijn boek pleit Vos ervoor dat mannen
de band met hun vader onderzoeken en
verbeteren – indien mogelijk.
Ook vertelt hij dat hij ook veel
leerde over zichzelf, door allerlei
behandelmethoden uit te proberen. ‘De
meeste doorsneemannen, zoals mijn
broers en ik, hebben geen zin om bij een
psycholoog op de bank te liggen huilen.’
Vos zag meer nut in het maken van een
familieopstelling, waarbij je vreemden
ten opzichte van elkaar positioneert
alsof het je familieleden zijn. ‘Er wordt
bijna niet gesproken, maar je ziet in de
ruimte diepliggende familiepatronen
ontstaan.’ Dat was een emotionele
ervaring, maar tijdens een begeleide
mdma-therapie (met de gelijknamige
partydrug) liet Vos zich écht gaan. In het
bijzijn van een therapeut herbeleefde
hij de dood van David en verzoende zich
met zijn vader. ‘Ik zal niemand aanraden
om drugs te gebruiken, maar deze trip
heeft mij enorm geholpen. Ik ben niet
meer boos op mijn vader en zie nu in
dat hij ook maar een slachtoffer was van
zíjn vader, en van een kerk die mensen
een schuldbesef aanpraatte: ze waren
zondaars.’
Tips
In het interview heeft hij twee
belangrijke tips voor mannen:
Ten eerste: ‘Onderzoek jezelf op een
mannelijke manier, door de natuur in te
gaan, activiteiten te ondernemen met
het gezin of iets te bouwen – al dan niet
metaforisch. En als een man zegt dat hij
even alleen wil zijn of naar buiten wil,
gun hem dan die vrijheid.’
Daarnaast moet een man zichzelf (en
anderen) betere vragen stellen, zoals:
wat is een goede vader? ‘Je reflecteert
daarmee niet alleen op je opvoeding,
het zegt ook wie je zelf wil zijn.’
Zo dacht Vos dat hij zijn zoon (14) en
dochter (12) genoeg veiligheid bood.
‘Maar veiligheid is complexer dan alleen
een dak boven hun hoofd, genoeg
eten en niet slaan. Door mijn vader te
analyseren, besefte ik dat ik vaak passiefagressief was naar mijn kinderen.
Als ze iets fout deden, riep ik
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bijvoorbeeld: lekker bézig! Nu ze ouder
zijn, snappen ze dat sarcasme wel, maar
een kind van 8 jaar weet niet of je blij of
boos bent, of je te vertrouwen bent.’ Hij
vindt het saillant dat zijn zoon ook zelden
om hulp vraagt. ‘Al zeg ik dat-ie altijd
naar me toe kan komen en dat het oké is
om te falen.’
Uitgeverij: Nijgh & van Ditmar, 2017
ISBN:
9789038802480
Guus Wiegerinck

BOEK VAN DE MAAND
‘Zeg het met beelden’
gebruik van ringen kun je het boekje dubbelvouwen of de tekst
afdekken, zodat alleen de afbeelding te zien is. Natuurlijk is het
boek lang niet compleet, maar dat is ook niet de bedoeling,
aldus Erwin.
”Het boekje geeft wel duídelijk weer dat beeld meer zegt dan
7000 woorden. En dat besef kan in het behandelproces goed
helpen!”

‘Ik zie nu ineens voor me hoe het werkt en wat
ik anders moet doen.’
Wil je hier meer van weten of een exemplaar bestellen? Neem
contact op met Erwin Prins via het emailadres e.príns@ggnet.nl

Hieronder vier voorbeelden:

De waterval 1

’Door de humor blijven de beelden goed
hangen en dat gaf me inzicht in hoe ik met mijn
problemen omga.’
‘Een afbeelding zegt meer dan 1000 woorden’ is een bekende
uitspraak. Maar toch proberen we nog vaak alles te bespreken
en te beschrijven met taal. Het werd dus hoog tijd voor een
boek met duidelijke beelden ter ondersteuning van een gesprek
of behandeling.
Erwin Prins, medewerker GGNet en praktijkondersteuner bij
verschillende huisartsen, maakte zelf tijdens zijn gesprekken
met patiënten vaak kleine tekeningetjes. Beelden die goed
aansloegen. In het boek’ Zeg het met beelden’, heeft Erwin
45 duidelijke, vaak grappige, tekeningen gebundeld.
”Mijn ervaring is dat de boodschap zo veel beter overkomt en
tijdens gesprekken sneller weer tot leven komt. Mensen die
sterk zijn in beeld denken, worden hiermee bediend. Maar
ook bij mensen die minder sterk in beelden denken, kan een
afbeelding tot inzicht leiden.”
Praktisch
Het is een praktisch boekje geworden en daardoor eenvoudig
in gebruik. Bij elke tekening hoort een korte uitleg op de
rechterpagina. Moeilijke woorden zijn aangegeven met een
sterretje en kunnen achterin het boek opgezocht worden.
Ook over de vorm van het boekje is goed nagedacht. Door het

Wanneer je je laat overspoelen door emoties en gedachten,
weet je je geen raad meer. Het lijkt alsof de vaste grond onder je
voeten verdwijnt. [...]
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De waterval 2

Loslaten 2

Zet een stap naar achteren. Dan kun je al je gevoelens en
gedachten bewust waarnemen, zonder dat ze je overspoelen.
[...]

[...] Als je de strijd met (of tegen) jezelf staakt en loslaat,
dan krijg je ruimte om andere keuzes te maken en te
experimenteren met nieuw gedrag.[...]

Loslaten 1

[...] Als je aan het touwtrekken bent met je negatieve
voorspellende gedachten (mitsen, maren of bezwaren) dan
vecht je met een monster dat veel sterker is dan jij [...].

Dit artikel verscheen eerder in Blikopener nummer 1
jaargang 14 (maart 2016)
Blikopener is het patiëntenblad van GGNet.
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LEVEN IN DE GGZ
33 Nieuwe parels nummer 22

Uniek palet: cliënten exposeren en verkopen hun kunst
Uniek Palet is een kunstinitiatief
van cliënten van Kwintes, een
zorginstelling in Utrecht en Flevoland
die hulp biedt bij wonen, werken en
leren. Deelnemers aan verschillende
activiteitencentra van Kwintes
richtten een paar jaar geleden een
Kunstwerkgroep op.
De deelnemers hadden twee wensen:
een website waarop men de eigen
kunstwerken te koop aan kan bieden en
het organiseren van exposities.
Reint Derksen, activiteitenbegeleider
en zelf kunstenaar, begeleidde de groep
in de beginjaren. De website kwam er
en de naam werd Uniek Palet. Iedereen
die bij Kwintes woont, werkt of wordt
begeleid kan op www.Uniekpalet.
nl kunst aanbieden. Men maakt
een eigen account aan en verkoopt
of verhuurt zelf de aangeboden
kunstwerken. Het is inmiddels een
cliëntgestuurd project. Inmiddels is
een grote tentoonstelling in Zeist met
kunst van kunstenaars van Uniek Palet
gehouden en een tentoonstelling
in de Zonnehof, een prachtige
expositieruimte in het centrum van
Amersfoort. Kleinere exposities worden
ingericht in bibliotheken, woon- of
gezondheidscentra. Ook wordt
meegedaan aan andere activiteiten,
zoals een schilderworkshop bij de
opening van de nieuwbouw van het
Gemeentehuis in Zeist, waar het publiek
aan deel kon nemen.
Binnen Kwintes ontstonden meer
cliënteninitiatieven, zoals Begeleid

Reizen. Cliënten organiseren zelf reizen
voor andere cliënten, waarbij alleen nog
een begeleidend adviseur betrokken
wordt.

toegankelijke activiteitencentra in de
stad of in de wijk. Gelukkig worden
incidenteel nog wel workshops gegeven
op de wijklocaties van Kwintes.

Enkele jaren geleden is de afdeling
activering door Kwintes afgestoten.
De activiteitencentra werden gesloten
en de activiteitenbegeleiders kregen
andere functies. Cliënten worden
nu verwezen naar voor iedereen

Zie ook: www.uniekpalet.nl
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GGNET OP ZONDAG
Kerkdiensten en Bezinningsbijeenkomsten
in de Vredeskapel Warnsveld

NOVEMBER EN DECEMBER
Zondagmorgen om 10.30 uur
November
4 november
11 november
18 november
25 November

Marieke v.d. Meer
Riekje Rijk
Rien Baauw en Jan Willem Hengeveld (intrededienst)
Jodie Ras (bezinningsbijeenkomst)

December
2 december
9 december
16 december
23 december
24 december
30 december

Laura v.d. Kam
Theo van Driel
Maartje v.d. Velde
Riekje Rijk
Rien Baauw, KERSTVIERING, maandag
Jodie Ras, bezinningsbijeenkomst
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AGENDA
Uitnodiging voor de Herstelmiddag over
Stigma

Op woensdag 21 november 2018 organiseren enkele ervaringsdeskundigen
van het Herstelcentrum GGNet een
bijeenkomst onder de naam Herstelmiddag over Stigma.
U bent van harte welkom.

Programma
•
Welkom, kort voorstel rondje
(14.00-14.15) (koffie, thee)
•
Wat is een stigma (14.15-14.30)
•
Filmpje over stigmatisering: wat
doet het met je (14.30-14.45)
•
Pauze (14.45-15.00)
•
Stigma jas (15.00- 15.30) (ondertussen hapje/drankje)
•
Napraten
•
Afsluiting (rond 16.00 uur)

Wanneer: woensdag 21 november 2018
Hoe laat: 13.30uur (inloop, 14.00 start)
tot 16.00 uur
Voor wie: iedereen
Waar: Deventerstraat 459 , de Zegge 12
Waarom: bekendheid geven aan stigmatisering en hoe daar mee om te gaan
Aanmelden: niet noodzakelijk, anders
j.klaverdijk@ggnet.nl
Door: Nicole schalken, Wilma Kleuver,
Janet Klaverdijk
Kosten: gratis

Stadskamer

Met sprankelend optreden van

event

Jitske Kramer

niet zo maar een

UITNODIGING

Je moet wel gek zijn om mee te doen
kijken naar de ander en kijken naar jezelf
participeren met elkaar - hoe doe je dat?

Wanneer: 16 november 2018
Waar:
Locatie Mijn School, Pand 112
(terrein van Laborijn)

Van:

Terborgseweg 106
7005 BC Doetinchem
10.30 tot 14.00 uur
THEMA: INCLUSIE EN PARTICIPATIE
Participeren. Iedereen doet mee.
Is dat wel zo?
Moet vooral de ander in beweging komen?
Kloppen onze ideeën over meedoen, werk, belonen?
Hebben we dezelfde blik?
Zijn wet- en regelgeving leidend?
Weten we het goed te vertellen,
maar niet zo goed te vertalen?

klik op onderstaande link voor een filmpje van Jitske
hier
En een optreden van:

Na deze dag is meedoen nooit meer hetzelfde!
i.v.m. de verwachte toeloop
verzoeken wij u om u tijdig op te geven.
Jitske en het onderwerp zijn uiterst actueel!
Opgeven bij:

b.meijer@stadskamer.com

==========================================================
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AGENDA
Week van de Mantelzorg Zutphen 2018
MAANDAG 5 NOVEMBER
Flow & relax
Door De Bovenkamer
09.30-10.30 uur, inloop vanaf 09.15 uur
Hoofdgebouw de Kaardebol, Harenbergweg 1, 7204 KZ Zutphen
Voor mantelzorgers + eventueel 1 introducé
Kom heerlijk tot ontspanning en in balans met yogaoefeningen
door Helga van den Berg. Na afloop kun je als je wilt nog wat
drinken en napraten in de huiskamer van de Bovenkamer.
Ervaring is niet nodig!
Ontspanningsuur
Door De Bovenkamer
11.00-12.00 uur, inloop vanaf 10.30 uur
Hoofdgebouw de Kaardebol, Harenbergweg 1, 7204 KZ Zutphen
Voor mantelzorgers + eventueel zorgvrager
Dit ontspanningsuur bestaat uit beweging, (stoel)yoga, ademhalings- en ontspanningsoefeningen. Docent Helga van den
Berg houdt rekening met ieders kunnen en ieders beperkingen.
Na afloop kun je als je wilt nog wat drinken en napraten in de
huiskamer van de Bovenkamer.
Ontmoeten bij de thee!
Door Zorggroep Sint Maarten
15.00-16.30 uur, inloop vanaf 14.30 uur
Polbeek, van Dorenborchstraat 1, 7203 CA Zutphen
Voor mantelzorgers
Deze High Tea mét live muziek is een mooie en gezellige gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Voor diegenen die het leuk
vinden, is er de mogelijkheid om ook met een creatieve activiteit
aan de slag te gaan!
DINSDAG 6 NOVEMBER
Ontspanning door massage
Door Het Odensehuis Zutphen
10.00-12.00 uur
Het Odensehuis Zutphen, Tengnagelshoek 6, 7201 NE Zutphen
Voor mantelzorgers
Ontvang een heerlijke hand- voet-, of rugmassage (op een speciale stoel, door de kleding heen), gegeven door professioneel
masseuse Anneke Peet. De massage duurt 15 minuten en vindt
plaats op een vooraf afgesproken tijd. Ervoor of erna ben je van
harte welkom voor een kopje koffie of thee!
Bijzondere ontmoetingslunch
Door Het Odensehuis Zutphen
12.30-14.00 uur
Het Odensehuis Zutphen, Tengnagelshoek 6, 7201 NE Zutphen
Voor mantelzorgers
Laat je verwennen en geniet samen van een bijzondere lunch
met gezonde ingrediënten. Deze lunch wordt verzorgd door
Catering Zutphen. Geef eventuele dieetwensen vooraf door.
‘Anders kijken’, fotografie workshop
Door Het Odensehuis Zutphen
14.00-16.30 uur

Het Odensehuis Zutphen, Tengnagelshoek 6, 7201 NE Zutphen
Voor mantelzorgers
Sta je open voor een andere manier van kijken? Maak kennis
met een nieuwe manier van fotograferen in deze workshop
gegeven door Betty van Engelen. Ervaring is niet nodig! Het
meenemen van een -eenvoudig- fototoestel of telefoon met
camera is voldoende.
Djembé workshop
Door Perspectief Zutphen en Multipercussion
19.30-21.30 uur
’t Nut, Breegraven 1, 7231 JA Warnsveld
Voor mantelzorgers
Wat is er nou gezelliger dan met elkaar djembé spelen? Albert
Glas van Multipercussion leert je in deze workshop Afrikaanse
en moderne ritmes aan, natuurlijk onder het genot van een
drankje en wat lekkers!
WOENSDAG 7 NOVEMBER
Relaxmiddag
Door De Kaardebol
13.30-16.00 uur
Hoofdgebouw De Kaardebol, Harenbergweg 1, 7204 KZ Zutphen
Voor mantelzorgers
Tijdens deze middag kun je ontspannen, genieten en elkaar
ontmoeten. Er zijn diverse massages (bijv. hand- en gezichtsmassage) en activiteiten zoals lachyoga, intuïtief tekenen en
numerologie. Sluit aan bij hetgeen dat je aanspreekt!
Sensire’s pannenkoekenrestaurant in De IJsselflat
Door Sensire m.m.v. De IJsselflat en Popkoor Zutfun
17.00-20.00 uur
De IJsselflat, Emmerikseweg 252, 7206 DE Zutphen
Voor mantelzorgers + eventueel zorgvrager
Graag nodigen we je uit voor ons gezellige pannenkoekenfestijn!
Het popkoor Zutfun zorgt voor de muzikale omlijsting.
Medewerkers van Sensire treden op als gastheer of gastvrouw.
Vervoer met een Duo/Taxi-fiets is mogelijk!
DONDERDAG 8 NOVEMBER
Live muziek en erwtensoep
Door Zorg-wooncentrum Den Bouw
15.00-18.00 uur
Zorg-wooncentrum Den Bouw, Abersonplein 9,
7231 CR Warnsveld
Voor mantelzorgers
Geniet onder het genot van een hapje en een drankje van live
(orgel)muziek door Dick Wagenvoort. Er kunnen verzoeknummers ingediend worden! We sluiten af met een kop erwtensoep
uit eigen keuken.
Kennismaking met Mindfulness
Door GGNet
19.30-21.30 uur
Oude Bornhof 47A, 7201 DV Zutphen
Voor mantelzorgers
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AGENDA
MANTELZORGWAARDERING

Naast dit programma geeft de gemeente ook een mantelzorgwaardering.
Zie hiervoor het overzicht in dit nummer
Door mindfulness leer je om meer in dit moment te leven en
zorgelijke gedachten minder serieus te nemen. Maak kennis
met mindfulness in deze workshop onder leiding van Martha
Pastink.
VRIJDAG 9 NOVEMBER
Eigenwijze spelworkshop met soep en broodjes
Door Stichting Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken
10.00-12.30 uur
’t Nut, Breegraven 1, 7231 JA Warnsveld
Voor mantelzorgers
Na ontvangst met koffie/thee en iets lekkers wordt er een
‘eigenwijs spel’ gespeeld onder leiding van spelleiders van
ZorgBelang Gelderland. Deze ontspannen ochtend wordt
afgesloten met soep en een broodje.
Film/documentaire ‘Het doet zo zeer’ (van Heleen van
Royen)
Door Graafschap bibliotheken en Luxor filmtheater
14.00-16.30 uur,
inloop vanaf 13.30 uur, start film 14.00 uur
Luxor filmtheater, Houtmarkt 64, 7201 KM Zutphen
Voor mantelzorgers + eventueel 1 introducé
Heleen van Royen portretteert haar moeder met (beginnende)
dementie. Een jaar lang filmt Heleen hun gesprekken, de
dagelijkse dingen en de verhuizing naar een mantelzorgwoning. Na de film is er gelegenheid om na te praten met een
drankje in de foyer. De locatie is alleen bereikbaar per trap.
Kaardebo(rre)l
Door De Kaardebol & Tessa’s Place
20.00-22.00 uur
Hoofdgebouw De Kaardebol, Harenbergweg 1,
7204 KZ Zutphen
Voor mantelzorgers
Ontmoet elkaar op een informele wijze in de recent geopende
sfeervolle horecaruimte op het terrein van De Kaardebol. We
bieden deze avond een kennismaking met bijzondere, verantwoorde én lekkere hapjes en drankjes.
ZATERDAG 10 NOVEMBER
Beautyworkshops met lunch
Door Sutfene
10.00-13.00 uur
De Lunette, Coehoornsingel 3, 7200 AG Zutphen
Voor mantelzorgers
Na ontvangst met koffie/thee en iets lekkers kun je deelnemen aan een beautyworkshop, zoals kleuranalyse of hand- en
nagelverzorging. We sluiten af met een heerlijke kop soep en
belegde broodjes.
Ontmoet de ‘Goodnight ladies’
Door Perspectief Zutphen
14.30-16.30 uur
’t Nut, Breegraven 1, 7231 JA Warnsveld
Voor mantelzorgers + eventueel 1 introducé
Laat je verrassen én verwennen door deze enthousiaste

zangeressen met theaterlef! Natuurlijk wordt er ook voor de
innerlijke mens gezorgd.
ZONDAG 11 NOVEMBER
Deel je leven koffieconcert!
Door Zorggroep Sint Maarten
10.30-11.45 uur, inloop vanaf 10.00 uur
Polbeek, van Dorenborchstraat 1, 7203 CA Zutphen
Voor mantelzorgers + eventueel 1 introducé
Dit luchtige koffieconcert staat tijdens Sint Maarten in het
teken van delen. Er zijn lekkernijen en er is live muziek!
Leven in de Middeleeuwen
Door Vroeg-Middeleeuws erf Erve Eme
14.00-16.00 uur
De Kaardebol, Harenbergweg 1, 7204 KZ Zutphen
Voor mantelzorgers + eventueel 1 introducé
Krijg een kijkje in het dagelijks leven van de vroege middeleeuwen! Wij gaan samen meel malen, broodjes bakken boven het
vuur, spinnen, weven en bij droog weer boogschieten. Trek
kleding aan die vies mag worden en schoenen die tegen een
stootje kunnen.
Aanmelding activiteiten
Aanmelden voor de Week van de Mantelzorg kon eigenlijk tot
28 oktober 2018, maar u kunt in de week vóór 5 november
kijken of er ergens nog plek is. Voor een aantal activiteiten zal
dat geen probleem zijn.
Neem contact op met de Vrijwilligerscentrale van Perspectief
Zutphen:
Per mail: mantelzorg@perspectiefzutphen.nl.
We willen graag het volgende van je weten:
- Naam
- Telefoonnummer
- Mailadres
- Activiteit(en) waaraan je wilt deelnemen en de datum.
- Eventuele opmerkingen, bijvoorbeeld wanneer je gebruik
wilt maken van een van de extra diensten.
Of telefonisch: 0575 - 596 296 bereikbaar maandag t/m donderdag 09.00 tot 15.00 uur en vrijdag 09.00 tot 13.00 uur
Nog vragen?
Nog vragen over de Week van de Mantelzorg? Ook dan kun je
terecht bij de Vrijwilligerscentrale.
Extra diensten
Wil je graag naar een workshop maar kun je als mantelzorger
niet gemist worden? Of is het lastig om een locatie te bereiken? Dan denken wij graag mee over mogelijke oplossingen.
Geef dit dan aan bij je aanmelding.
Praktische informatie Week van de Mantelzorg 2018
mantelzorg@perspectiefzutphen.nl | 0575 - 596 296 |
www.mantelzorgzutphen.nl
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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. 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 verleent patiënten die zijn opgenomen in een
psychiatrisch ziekenhuis, advies en bijstand bij de handhaving
van hun rechten. Hij is onafhankelijk van het ziekenhuis en
stelt zich op aan de kant van de patiënt. De PVP is onafhankelijk van de instelling en is in dienst van de Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon in Utrecht.
De PVP regio Apeldoorn, Winterswijk/Groenlo en
Doetinchem/Zevenaar is Arianne de Geus:
telefoon 088 933 2269 of 06 29110120
e-mail: a.de.geus@pvp.nl
De PVP regio Zutphen/Warnsveld is Epie van Buuren:
telefoon 088 933 1545 of 06 15566906
e-mail: e.van.buuren@pvp.nl
Ambulante patiënten kunnen 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.

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.
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 (hij heeft onlangs Gerry Spekkink-Beunk
opgevolgd)
Bezoekadres: Vordenseweg 12, 7231 PA Warnsveld
Postadres: Postbus 2003, 7230 GC Warnsveld
Telefoon: 088 933 5166.

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
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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

Aleike Wisselink

Conny Kalker

Sieny Dijkstra

Francien Labeur

Donald Wever

Voorzitter
j.peet@ggnet.nl
Eindredacteur nieuwsbrief

Bestuurslid
s.dijkstra@ggnet.nl

Bestuurslid
a.wisselink@ggnet.nl

Bestuurslid
f.labeur@ggnet.nl
Penningmeester/
secretaris

Bestuurslid
c.kalker@ggnet.nl

Adviseur Familieraad
d.wever@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

