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

Mijn naam is Mirjam Pluim (7 maart 1964).
Ik was een klein meisje, dat altijd stilletjes aan 
het tekenen was met mijn duim in mijn mond en 
donkere wallen onder de ogen: het leven thuis 
was zwaar. Na de middelbare school werd de 
kunstacademie mijn plek om te scheppen en te 
overleven.

In 1991 studeerde ik af aan de AKI als 
architectonisch vormgever met daarna nog 
kortdurende studies als stedenbouw en 
communicatie. Ik werkte op freelance- basis.
Echter werd ik in 1994, na tien jaren van zware 
depressies door een gewelddadige jeugd en hele 
foute mensen in mijn leven, opgenomen in TPZ / 
Mediant met een zware psychotische depressie.

De behandelaar die ik gedurende twaalf jaar 
kreeg, zag ik als een wijze vaderfiguur. Gelijktijdig 
heeft mijn creatief therapeute bij TPZ/ Mediant 
mij gedurende negen jaar liefdevol en stabiel 
bescherming geboden. Op deze manier kon 
ik leren. Leren in samenhang met hun rijke 
intelligentie, om mijn depressies en sociale 
angsten te beteugelen. 
Het leven begon toen ik eind veertig was.

Mijn man en ik waren in 2013 verhuisd naar 
Ootmarsum, waar ik mijzelf eindelijk kon 
ontplooien in een schilderachtig stadje en een 
overdonderende schoonheid van de natuur... die 
helend bleek.

Lekker lezen
We hebben weer hard gewerkt om een leuke en 
boeiende Cliëntaal voor jullie samen te stellen. 

In dit nummer vind je belangrijke informatie over 
de patiëntvertrouwenspersoon (pvp), kun je lezen 
waar dromen soms uitkomen en vind je alvast de 
data van onze kerstactie.  
Ook hoorden we dat mensen een 
zelfbindingsverklaring zijn gaan opstellen naar 
aanleiding van ons eerdere artikel hierover. Daar 
zijn we heel blij mee! Omdat we het zo’n belangrijk 
onderwerp vinden, plaatsen we het stuk nogmaals. 
Zie blz. 24.  
En heb je altijd al een dagboek willen bijhouden, 
maar weet je niet waar je moet beginnen, lees dan 
vooral Moniques ervaringen op blz. 5. Wie weet 
helpt jou dat ook op weg.
Wat zou jij zelf nou graag eens in de Cliëntaal 
lezen? Laat het ons weten of lever zelf een stukje 
aan!
We wensen je veel leesplezier!  
En ben je nog niet uitgelezen als je uit de 
wachtkamer wordt gehaald? Je mag deze Cliëntaal 
ook mee naar huis nemen om hem rustig uit te 
lezen!

De Cliëntenraad

Ik had gelukkig geen depressies meer. In plaats 
daarvan kreeg ik, bij toename van druk en niet 
kunnen slapen, te maken met psychoses.
Zowel thuis als tijdens enkele opnames in 
Dimence Almelo, voelde ik mij echter een vrij en 
gelukkig mens. 

Er ontstond langzaam maar zeker een ware 
explosie van vele verschillende soorten kunst: 
meubels, architectuur, papier snijden, keramiek, 
ontwerpen van ansichtkaarten, grafische 
vormgeving, schilderen, mixed media, sieraden 
etc. 
Het jaar 2016 was een tumultueus jaar en aan het 
einde van dat jaar overleed mijn ex-man.
Vanaf dat moment pakte ik de draad van mijn 
leven op en ging reizen … met al mijn levenslessen 
in mijn rugzak.

Met het schilderij “de hertjes” geef ik de 
bescherming, genegenheid en stabiliteit weer die 
ik heb ervaren bij mijn behandelaren, die tot mijn 
persoonlijke groei persoon hebben geleid.
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Omschrijving van de vraag, het verzoek, de klacht, het idee:

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

Graag feiten omschrijven en de situatie onderbouwen. 

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

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

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

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

Vraag, klacht, verzoek of goed idee?

Wij horen graag van u!

Kenmerk: 04.08

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

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

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

Dit formulier kunt u versturen naar de cliëntenraad:

• Per interne post: Cliëntenraad, de Opmaat.

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

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

• Via: Clientenraad-contact@mediant.nl  

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

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

Datum:

Betreft afdeling:

Contactpersoon:

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

Naam: 

Adres: 

E-mail: 

 
Telefoonnummer: 

Titel / Onderwerp: 

Contactformulier Cliëntenraad (CR)
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Het formulier is te downloaden via  
www.mediant.nl/clientenraad

Anders-dan-anders dagboek
Sinds een tijdje schrijf ik, 
Monique Tiecke, regelmatig 
in mijn 6-minutendagboek. 
Dit is een dagboekje waar 
voor elke dag vragen in staan 
die je kunt invullen. Ik wilde 
al langere tijd een dagboek 
bijhouden, maar vroeg me toch 
vaak af: “waar moet ik nu weer 
over schrijven?” en dan lukte 
het me niet. Dit boekje geeft 
me houvast en laat me op een 
andere manier over mijn dagen 
nadenken.

De vragen gaan niet over wat je 
nou precies gedaan hebt en of 
dat goed of slecht was, maar ze 
vragen je te kijken naar positieve 
dingen, of iets waar je dankbaar 
voor bent. Er zijn elke dag zes 
vragen; drie voor de ochtend 
en drie voor de avond. Dat lijkt 
veel, maar je kunt er vaak korte 
antwoorden op geven. Soms staan 
er natuurlijk ook vragen in waar je niet zo veel 
mee hebt, maar die kun je dan gewoon overslaan.  
 
Door de dag te beginnen met het invullen van de 
vragen, focus ik op waar ik dankbaar voor ben en 
wat ik graag wil met deze dag. Dat is een fijne 
manier om mijn gedachten de goede kant op te 
sturen voordat de dag begint. De onderwerpen 
voor de ochtend zijn: Ik ben dankbaar voor, Zo ga 
ik van vandaag een geweldige dag van maken, en 
Positieve affirmatie (positieve gedachten en door 
deze te herhalen ga je erin geloven).

’s Avonds sta ik even stil bij onderwerpen als: 
“Mijn goede daad van vandaag, Wat ik aan 
mezelf kan verbeteren en Leuke dingen die ik heb 
meegemaakt?”. Ook dat is fijn, want normaal sta 
ik niet echt stil bij zulke dingen. Voor mij is het 

normaal om anderen te helpen, dus dat merk ik al 
bijna niet meer op. Maar juist door er even bij stil 
te staan, geeft het me dan toch weer een goed 
gevoel.
In het boekje staan ook maandelijkse vragen, 
bijvoorbeeld “wat heb je bereikt?” en “wat wil 
je bereiken?”. Die vragen laten je even nadenken 
over waar je mee bezig bent en of je daar nog 
tevreden over bent. En je leert focussen op de 
mooie dingen van het leven. 
 
Ik kan het iedereen aanraden om eens zo’n 
invuldagboek uit te proberen, want het is echt 
heel anders dan gewoon zelf in een dagboek 
schrijven!
Het boekje dat ik heb, is van invulboekjes.nl
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Wellicht ben je er al eens binnengelopen, want ondertussen zitten we al weer bijna 4 jaar op 
een mooie zichtlocatie op het terrein van Helmerzijde. De Dreamfactory. Voor iedereen die nog 
geen kennis met ons heeft gemaakt nog even een korte introductie.

De ingevulde formulieren worden beoordeeld en 
meestal positief beantwoord. Dromen die we 
ondertussen hebben verwezenlijkt zijn o.a.:  
diverse concert bezoeken waaronder die van Leonie 
die met begeleiding naar Rammstein is geweest, 
dagjes uit, koe knuffelen, uit eten, schaakborden 
voor  Opschaak, de schaakclub van de Opmaat, 
enzovoort.
Ook hebben we dit jaar voor de 2e keer een 
zomer barbecue gehouden voor iedereen die de 
Dreamfactory een warm hart toedraagt, inclusief 
modeshow met onze getalenteerde modellen die 
kleding uit de winkel showden. Dit jaar hebben zo’n 
90 mensen deze barbecue bezocht. 

Nieuwe ontwikkelingen
Maar we zitten niet stil. Naast de vele cliënten 
die de Dreamfactory dagelijks als inloop locatie 
bezoeken, werken er inmiddels op de vrijdagmiddag 
ook de nodige cliënten in de winkel onder 
begeleiding van Anne. En er zijn plannen om dit 
met een extra dagdeel uit te breiden. Daarnaast zijn 
er voortvloeiend uit de Dreamfactory twee nieuwe 
dagbesteding projecten ontstaan: De demontage 
en de wasserette.
Bij de demontage worden o.a. oude elektrische 
apparaten die we niet meer kunnen verkopen 
gedemonteerd, waarbij onderdelen worden 
gerecycled, en bij de wasserette wordt alle kleding 
die we binnen krijgen door cliënten gesorteerd en 
gewassen. Mede hierdoor oogt de winkel een stuk 
frisser en wordt kleding snel verkocht.

Enthousiast geworden?  
We zijn iedere werkdag geopend van:

Maandag t/m donderdag van 10.00 tot 16.00 uur
Vrijdag van 10.00 tot 15.30 uur

Kapsalon Knip en Knap is geopend van maandag 
t/m donderdag van 14.00 tot 16.00 uur.
En afspraak maken is niet nodig.

Voor informatie over dagbesteding binnen de 
Dreamfactory kun je mailen naar: dreamfactory@
mediant.nl

Like de Dreamfactory ook op Facebook: www.
facebook.com/kringloopdreamfactory

Bart Buschgens
Anne Klein Haarhuis
Erwin WissinkIn december 2018 zijn we voorzichtig gestart 

met onze kringloopwinkel de Dreamfactory en 
kapperszaak Knip en Knap. Ontstaan uit een 
droom van Jacqueline Scholten, destijds cliënt 
van afdeling Helmstede, en de gedreven inzet van 
voormalig teammanager Hans Poelert, groeide de 
Dreamfactory binnen no time uit tot een niet meer 
weg te denken ontmoetingsplek op het terrein van 
Helmerzijde. Voor een prikkie kan iedereen zich hier 
in het nieuw steken en/of leuke hebbedingetjes 
aanschaffen. Onze vrijwilligers staan altijd voor je 
klaar met een bakje koffie en een luisterend oor. En 
vier dagen in de week zit Jacqueline klaar om voor 
een kleine onkostenvergoeding cliënten te voorzien 
van een nieuwe coupe.

Dromen
Vanaf de start van de Dreamfactory is ons 
uitgangspunt altijd geweest om met de opbrengst 

van de winkel zoveel mogelijk dromen van cliënten 
waar te maken. Want iedereen heeft dromen, maar 
vaak zijn financiën een belemmering om deze 
te verwezenlijken. We maken geen onderscheid 
of iemand ambulante hulp krijgt van Mediant of 
opgenomen is. Via een mail naar:  
dreamfactory@mediant.nl kan iedereen zijn of haar 
wens kenbaar maken. Je krijgt dan een formulier 
toegestuurd met vragen. 

De Dreamfactory 
maakt dromen waar 
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Wie ben je en waarom ben je coach bij de 
cliëntenraad geworden?
Ik ben Anke Lameijer, en sinds 2020 coach van 
de cliëntenraad. Van 2013 tot 2020 ben ik lid  
geweest van de CR. Ooit ben ik aan mijn loopbaan 
begonnen als personeelsfunctionaris maar al vrij 
snel ben ik overgestapt naar re-integratiecoaching 
en verzuimbegeleiding. In die sectoren kreeg ik 
steeds meer te maken met mensen met psychische 
problematiek en dat wekte mijn interesse. Ook in 
mijn eigen leven ging het niet altijd van een leien 
dakje en zo werd ik ook ervaringsdeskundige. Na 
een flinke burn-out besloot ik de diepte in te gaan 
qua behandeling en kwam ik bij Mediant terecht. In 
een gesprek met mijn behandelaar kwam de CR ter 
sprake en zo is het balletje gaan rollen. Ik vond het 
een heerlijke (vrijwilligers-)werkplek waar ik mezelf 
kon zijn en weer zelfvertrouwen kreeg. Ook kwam 
ik allemaal mooie mensen tegen met bijzondere 
verhalen. Dit was ook het geval bij bureau Herstel, 
waar ik de toenmalige inloop in Hengelo mede heb 
gedraaid. Toen er 7 jaar na mijn start bij de CR 
een plaats vrij kwam als coach heb ik de 
kans gekregen en gegrepen om deze 
functie te gaan invullen. Voor mij een 
prachtkans om mijn opleiding en 
ervaring binnen en buiten de GGZ 
in te kunnen zetten voor de CR-
leden en ze, net zoals ik zelf heb 
ervaren, in hun kracht te laten 
komen.  

Waarom is zo’n coach eigenlijk nodig? Kunnen de 
cliëntenraadsleden het werk niet zelf doen?
De CR-leden kunnen heel erg veel zelf, en weten 
vaak veel over bepaalde onderwerpen. Alleen 
zijn ze natuurlijk niet voor niets cliënt, er kunnen 
periodes zijn dat het even wat minder met ze gaat 
of dat ze tijdelijk minder uren in de CR kunnen 
steken omdat de behandeling die ze ondergaan 
intensiever wordt. Ook kan het zijn dat ze zich 
onzeker voelen (met name bij de start in de CR) of 
ook op langere termijn graag een klankbord hebben 
om te helpen bij hun ontwikkeling. Sommige leden 
werken gemakkelijk samen en voor anderen ligt 
daar een uitdaging.  Marike en ik begeleiden de 
leden naar behoefte.  Op zich al een goede reden 
om coaches te hebben, maar er is meer. We zorgen 
ook voor de continuïteit, vervangen als het nodig 
is de bestuursfuncties (voorzitter, vice-voorzitter, 
eerste en tweede secretaris, penningmeester) en 
letten erop dat de contacten met en vragen uit de 
organisatie gestroomlijnd en beantwoord worden. 

Dit geeft een stabiele basis waardoor de 
CR-leden hun eigen mogelijkheden 

optimaal in kunnen zetten en 
de cliëntbelangen zo goed 

mogelijk behartigd worden. 
Wat is er leuk aan je werk?  
En wat vind je een uitdaging?
Ik vind het in de eerste plaats geweldig om mensen 
te zien groeien binnen de CR en om ze te zien 
ontdekken wat ze eigenlijk allemaal kunnen. Een 
psychische ziekte is doorgaans niet goed voor 

je zelfvertrouwen en als je dan ontdekt wat je 
allemaal wèl kunt bijdragen is dat een opsteker. 
En nieuwe leden zijn vaak verrast als blijkt dat ik 
ook CR-lid ben geweest. Dat opent dan het gesprek 
over onderwerpen als; hoe lang duurde het voordat 
je voldoende hersteld was om weer betaald werk 

De Cliëntenraad (CR) wordt ondersteund door twee 
coaches, Anke en Marike. Misschien heb je ze wel eens 
ontmoet tijdens een van onze acties. Maar waarom zijn 
die coaches er eigenlijk? Wat doen ze? En vinden ze dat 
leuk? Laten we het ze gewoon eens vragen!

Onze steun  
en toeverlaat!

Anke

Anke

Marike
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te gaan doen en hoe bevalt dat, is het verstandig 
om nog betaald werk te gaan zoeken als ik dat niet 
verplicht ben (voordelen en nadelen), wat zijn de 
valkuilen als ik weer aan het werk ga, etc.  Ook vind 
ik de diversiteit aan onderwerpen leuk; van het 
maken van de Cliëntaal tot het vergaderen met de 
Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht en Menzis 
(de zorgverzekeraar met de meeste klanten binnen 
Mediant) en alles daar tussenin. Met name de meer 
juridisch getinte zaken zoals de uitwerking van 
de Wet op de Medezeggenschap en de gevolgen 
van de Wet Verplichte GGZ vind ik erg interessant. 
En het begeleiden van de kwartaaloverleggen 
van een Steunpunt (groepje CR-leden) met de 
Circuitmanagers van, in mijn geval, Pazzage en 
Acute Zorg, doe ik ook altijd met plezier. 
In die grote hoeveelheid onderwerpen die op 
het bordje van de CR komt zit ook de uitdaging: 
Zorgen dat alles zo veel mogelijk op tijd gebeurt, 
vergaderingen plannen, lijn brengen in alle 
activiteiten van de CR en zorgen dat het voor alle 
leden leuk blijft om te doen is niet vanzelfsprekend. 
Maar het lukt steeds weer en daar word ik dan wel 
blij van. 

Wat zou je willen zeggen tegen mensen die 
misschien wel interesse in de CR hebben, maar het 
eng vinden?
Verzamel je moed en ga gewoon vrijblijvend met 
ons in gesprek, dan zie je wat een leuke club 
mensen wij zijn. Neem eventueel een begeleider 
mee als dat je steun geeft. Stel alle vragen die je 
hebt, we nemen de tijd voor je en tot nu toe hebben 
we nog geen rare vragen gehad. We delen graag 
onze ervaringen met jou en voor de meeste mensen 
is een leuke plek te vinden in ons team. Maak als 
het kan wel een afspraak, want behalve op ons 
hoofdkwartier op De Opmaat zijn we ook vaak op 
andere locaties van Mediant aan het werk. Maar 
laat je vooral niet tegenhouden, we hebben je er 
graag bij!

Wie ben je en waarom ben je coach bij de 
cliëntenraad geworden? 
Ik ben Marike Hemmink. In Mei 2018 ben ik 
begonnen bij Mediant als coach ondersteuner van 
de Cliëntenraad. Daarvoor heb ik heel wat jaren 
als coördinerende binnen de gehandicaptenzorg 
gewerkt. Eerst met kinderen en de laatste drie jaar 
met volwassenen. Daarnaast heb ik ook o.a ervaring 
binnen de jeugdhulpverlening en de (forensische) 
psychiatrie. Omdat ik toe was aan een nieuwe 
uitdaging en ik per toeval de vacature tegenkwam 
van Mediant waarin ze op zoek waren naar een 
coach/ondersteuner voor de Cliëntenraad, ben 
ik mij gaan verdiepen in wat dat precies inhield. 
Want eerlijk is eerlijk, ik had werkelijk geen idee. 
Op dat moment kon ik er wel wat over vinden, 
maar het zei mij nog niet alles. Maar het feit 
dat medezeggenschap in ieder geval heel hoog 
op de agenda staat, was voor mij al voldoende. 
Medezeggenschap vind ik heel belangrijk! Dus 
enthousiast als ik was heb ik een sollicitatiebrief 
geschreven en ik werd nog uitgenodigd ook! En de 
rest, dat raad je nu vast wel…. 

Waarom is zo’n coach eigenlijk nodig? Kunnen de 
cliëntenraadsleden het werk niet zelf doen?
De cliëntenraad kan zeker heel veel zelf doen en 
dat doen ze ook! Maar de praktijk heeft mij de 
afgelopen jaren laten zien dat ze af en toe ook wel 
een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Hoewel 
ik tot nu toe voornamelijk hele gemotiveerde 
mensen heb mogen ontmoeten en ondersteunen 
binnen de Cliëntenraad, heeft ook iedereen nog 
wel zijn of haar uitdagingen. Iemand wil best 
wat op gaan pakken, maar weet nog niet zo goed 
hoe. Of er zijn vragen/onzekerheden bij bepaalde 
onderdelen. Denk aan communiceren, plannen, 
hoe voer ik een bepaalde taak uit, hoe voeg ik mij 
binnen een groep, wat is mijn rol binnen een groep, 
waar word ik nou eigenlijk blij van, waar liggen mijn 
krachten? Maar ook: wat zijn mijn valkuilen en hoe 
ga ik daar mee om, wat heb ik nodig om te kunnen 
functioneren binnen de Cliëntenraad, ik voel mij 

ergens niet prettig bij, maar 
weet niet zo goed wat ik er 
mee moet. Dit zijn maar een 
paar van de vele vragen die al 
voorbij zijn gekomen. Dan zijn wij 
er als coaches om de leden daarin te 
ondersteunen en samen te kijken hoe we een 
en ander aan kunnen pakken. Soms is de oplossing 
heel snel gevonden en soms heeft dat ook wat 
meer tijd nodig. En dat is ook het mooie aan de 
cliëntenraad. Die ruimte en tijd is er ook volop. 
Daarnaast zorgen we ook voor overzicht als het 
gaat om de grote lijnen binnen de Cliëntenraad. En 
lukt het een lid even niet om zijn of haar rol op te 
pakken dan kunnen wij het waar nodig over nemen. 
Maar we doen het vooral samen. 

Wat is er leuk aan je werk? En wat vind je een 
uitdaging?
Wat mijn werk zo leuk maakt, is dat geen dag 
hetzelfde is. Hoewel we doorgaans best een 
terugkerend schema hebben, is het toch altijd 
weer anders. Met name de afgelopen jaren is 
de samenwerking binnen de organisatie steeds 
intensiever geworden. Dat was ook het doel van 
de cliëntenraad. Meer de verbinding aangaan 
met de organisatie. En dan vooral niet vanuit de 
controlerende rol, maar wel omdat de cliëntenraad 
een hele waardevolle toevoeging kan hebben 
binnen bepaalde processen en beslissingen die de 
cliënten betreft. Dat zie ik steeds meer gebeuren en 
dat is echt heel gaaf om te zien. De mensen werken 
op hun manier allemaal heel erg hard en het is fijn 
om te merken dat dat ook gezien en gewaardeerd 
wordt binnen de organisatie. Binnen de 
cliëntenraad zit ontzettend veel kennis en ervaring 
als het gaat om dienstverlening op welke wijze 
dan ook. Niet alleen vanuit hun eigen ervaringen 
maar zeker ook vanwege hun enorme interesse in 
de organisatie en het welzijn van de cliënten. Deze 
drijfveer maakt dat er een geweldige dynamiek is 
binnen de groep. 

Is het dan alleen maar ‘wauw’…. 
Nee zeker niet. Het is soms ook wel

heel lastig, er zijn af en toe discussies 
en men is het weleens eens dat men het 

niet eens is... Maar ook dit soort zaken worden 
altijd vanuit respect naar de ander met elkaar 
besproken. Soms zijn er ook best kritische 
opmerkingen, maar ook deze zijn altijd vanuit 
respect en de beste bedoelingen. De uitdaging zit 
hem vooral in de juiste balans blijven houden met 
elkaar. Hoewel de Cliëntenraad alles wel op zou 
willen pakken, is daar niet altijd de draagkracht 
voor. Dus de balans tussen draagkracht en 
draaglast is nog wel eens een uitdaging. Maar 
over het algemeen komen we daar heel goed 
uit samen. Ook hierin proberen we de leden te 
ondersteunen door samen te bekijken wat de 
grenzen zijn voor ieder individu, maar ook voor 
de Cliëntenraad in zijn algemeenheid. En wat het 
vooral zo leuk maakt: ik leer ook nog elke dag van 
de mooie mensen waarmee ik werk binnen de 
Cliëntenraad. 

Wat zou je willen zeggen tegen mensen die 
misschien wel interesse in de CR hebben, maar 
het eng vinden?
Kom vooral een keer gezellig langs voor een 
vrijblijvende babbel. Dan kunnen we je wat meer 
vertellen over alles en kun je alvast iets van de 
sfeer proeven. En denk je daarna: “toch liever 
niet”? Dan is dat ook helemaal goed. Maar 
uiteraard hopen we dat mensen vooral heel 
enthousiast worden na een praatje. De deur staat 
(bij wijze van spreken) altijd voor iedereen open!! 
 
Let op: om echt even tijd voor je te kunnen 
vrijmaken is een afspraak plannen wel het 
makkelijkste. Maar wees vooral heel erg 
WELKOM!!

Marike



Teamuitje CR
Begin november heeft de cliëntenraad een 
teamuitje gehad. Met vier van de vijf leden 
(gelukkig is er inmiddels een flinke instroom van 
nieuwe aspirant leden op gang gekomen) en één 
van de twee coaches zijn we via de toeristische 
route op weg gegaan naar museum Natura Docet 
in Denekamp. In dat mooie museum met prachtige 
fossielen en opgezette dieren kregen we eerst 
koffie met appeltaart. 
Daarna volgde een rondleiding door conservator 
Eric Mulder, die al meer dan 40 jaar bij het museum 
werkt. Hij had veel mooie verhalen te vertellen, 
bijvoorbeeld over een opgezette steur (vis) die ooit 
helemaal bij Nordhorn is gevonden. Na afloop van 
zijn rondleiding vroeg hij ons even te wachten en 
kwam hij terug met de koningspython Loesje, de 
enige levende bewoonster van het museum. Zoals 
je op de foto ziet was er één CR-lid zo dapper om 
haar vast te durven houden. 

Na dit spannende moment konden we zelf nog 
even rondkijken en rond half één vertrokken we 
naar het dichtbij gelegen Landgoed Singraven, 
waar een heerlijke lunch werd geserveerd in het 
restaurant bij de watermolen. Na nog een korte 
wandeling gingen we opgefrist en tevreden naar 
huis. 

Ik ben Gerina Lameris, de patiëntenvertrouwens-
persoon (pvp) bij Mediant.

Verblijf je in een ggz-instelling, of krijg je te 
maken met verplichte zorg thuis? Dan heb je 
recht op advies en bijstand van een pvp. Je 
kunt bij de pvp terecht met vragen en klachten 
over de zorgverlening. Bijvoorbeeld over de 
manier waarop er met je wordt omgegaan, 
verplichte medicatie, de hygiëne op de afdeling, 
of vrijheidsbeperkingen. Ook kun je aan de pvp 
vragen stellen die te maken hebben met je rechten 
als cliënt in de ggz. Bijvoorbeeld: ik wil geen 
verplichte zorg, wat kan ik doen? Of: ik wil een 
zorgkaart maken. Hoe pak ik dat aan? De pvp kent 
je rechten en komt voor je op. De ondersteuning 
van de pvp is gratis.

Rechtspositie
De Wvggz is er onder andere op gericht om cliënten 
zo veel mogelijk de eigen regie te laten houden 
rond de periode van verplichte zorg. Voordat er met 
verplichte zorg wordt gestart, kan je proberen de 
verplichte zorg te voorkomen met een eigen plan 
van aanpak (pva). In dit pva schrijf je op hoe volgens 
jou verplichte zorg voorkomen kan worden.

Wanneer je verplichte zorg moet ondergaan, kan je 
in een zorgkaart aangeven welke (verplichte zorg) 
je bij voorkeur ontvangt en hoe. In een zorgkaart 
staat welke zorg je wel en niet wil krijgen. In 
een zorgplan wordt beschreven welke verplichte 
zorg de zorgverantwoordelijke nodig vindt en 
voor hoe lang. Ook wordt daarin beschreven 
hoe rekening is gehouden met jouw wensen 
zoals die in de zorgkaart staan, of waarom de 
zorgverantwoordelijke daarvan afwijkt. 

Bij deze onderwerpen (plan van aanpak, zorgkaart, 
zorgplan) kan ik je ondersteunen. Alleen bij het 
daadwerkelijk opstellen van het plan van aanpak 
heeft de pvp geen rol. Wél kan ik je informatie 

verstrekken over het pva en kan ik je onder andere 
helpen bij het helder krijgen welk gevaar er volgens 
de instelling met het pva moet worden aangepakt. 
Bij een zorgkaart en een zorgplan kan ik je advies 
en bijstand geven bij het opstellen, aanpassen of 
evalueren hiervan, of bij vragen en klachten over 
deze onderwerpen.

Wil je met de pvp in contact komen? Dat kan. Je 
kunt mij bellen, whatsappen of e-mailen voor een 
afspraak. Mijn telefoonnummer is 06-82254322. 
Mijn e-mail: g.lameris@pvp.nl. 

Tip: Stichting PVP is sinds kort ook aanwezig op 
Instagram! Hier informeren we onze volgers over de 
rechten die je hebt in de ggz. Ben je benieuwd? Je 
kunt ons volgen op @stichtingpvp om op de hoogte 
te blijven.

Gerina Lameris
Even voorstellen:
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Deze maatregel wordt genomen, omdat Mediant de 
gezondheid van cliënten en medewerkers belangrijk 
vindt. 

Rookvrije zorg helpt gezonder te worden
Roken is een verslaving
Mediant zet zich in voor rookvrije zorg. Het roken van 
tabakswaren is een van de belangrijkste oorzaken 
van ongezondheid en vroegtijdig overlijden. Tot voor 
kort werd roken in de GGZ gezien als een leefstijl-
keus. Voor de meeste rokers is roken niet een vrije 
keus, maar een noodzaak, een verslaving. De echte 
rokers onder ons weten uit ervaring dat het niet 
zo gemakkelijk is om te stoppen. De aandrang om 
steeds weer op te steken wordt als een roker niet 
rookt, vooral in het begin steeds groter.

Roken maakt de omgeving voor niet rokers onge-
zond
Ook binnen Mediant horen we geluiden van cliënten 
die zich niet aan de rooklucht kunnen onttrekken. 
Daarmee worden ze gedwongen deze rooklucht in 
te ademen. Onze cliënten en medewerkers hebben 
recht op een rookvrije omgeving.

Tijdens een opname (weer) beginnen met roken
Er zijn binnen Mediant meerdere situaties bekend, 
waar cliënten tijdens hun opname begonnen zijn 
met roken, of opnieuw weer zijn gaan roken nadat ze 
al lang gestopt waren. Verveling, mee willen doen, of 
misschien nog andere redenen? In een rookvrije om-
geving zou de verleiding aanzienlijk minder zijn.

Roken als onderdeel van de behandeling
Rookvrije zorg krijgt op klinische afdelingen, meer 
dan nu het geval is, een plek in de behandeling. 
Hoe dat er precies uit komt te zien, is nu nog niet 

te zeggen. Binnen Mediant wordt op dit moment 
gekeken hoe dit precies vorm gaat krijgen. Zo kun 
je verwachten dat het roken in de gesprekken op 
de afdeling vaker aan de orde zal komen. Zodra er 
meer bekend is, wordt iedereen geïnformeerd.
Als je wilt stoppen met roken, hoef je natuurlijk 
niet tot 1 maart te wachten, dat kan op elk moment. 

Waar kun je terecht als je wilt stoppen?
Je behandelaar of je verpleegkundige zal je graag 
op weg helpen bij het stoppen met roken. Ook de 
huisarts kan je ondersteunen. Ook is ondersteuning 
via internet mogelijk. De websites ikstopnu.nl of 
puurrookvrij.nl geven veel informatie en bieden zelfs 
complete stappenplannen. Op deze sites vind je ook 
apps die ondersteunend kunnen zijn. Dit zijn alle-
maal zelfhulpmethodes.

Helpende gedachten
’s Nachts kan ik ook zonder.
Als ik gewoon de eerste niet opsteek, gaat het goed.
Wat kan ik met dat bespaarde geld allemaal doen?
De onrust is met een paar minuten over, ik hoef dat 
nu niet te dempen.
Ik wil niet afhankelijk zijn van sigaretten.

Als er meer bekend is
Voor nu is dit de belangrijkste informatie. Zodra er 
meer duidelijk is, maakt Mediant dat bekend op de 
website en wordt dat ook in Cliëntaal gepubliceerd.

Projectgroep rookvrije zorg
Mediant werkt rookvrije zorg uit in een 
projectgroep, waaraan ook leden van de 
Cliëntenraad meedoen.

Mediant rookvrij
Landelijk is er al een aantal jaren een ontmoedigingsbeleid met betrekking tot roken gaande. Bijvoorbeeld in de 
trein, op het perron en in cafés mag niet meer worden gerookt. Ook ziekenhuizen, zoals MST en ZGT hebben de 
stap gezet naar een rookvrij beleid. Nu is het de beurt aan de GGZ. Mediant heeft per 1 september 2022 de eerste 
stap gezet naar een rookvrij terrein. Medewerkers, ambulante cliënten, bezoekers en leveranciers mogen niet meer 
roken in de gebouwen en op de terreinen van Mediant. Daarna zal vanaf 1 maart 2023 dat ook gaan gelden voor 
cliënten die zijn opgenomen. De maatregelen gelden voor alle tabakswaren en voor e-sigaretten. 

https://www.tijdschriftdeviant.nl

Dit is de site van Deviant, tijdschrift tussen 
psychiatrie en maatschappij. Het papieren 
tijdschrift is in 2016 ter ziele gegaan en daarvoor in 
de plaats is deze onafhankelijke site het podium 
geworden. De artikelen kunnen interessant zijn 
voor cliënten, naasten, professionals en anderen 
die de ontwikkelingen op het grensvlak van 
psychiatrie en maatschappij kritisch volgen. Met 
zeer uiteenlopende onderwerpen die leven bij de 
doelgroep. Op de site is ook het papieren archief in 
te zien.

De rubriek van 
 Jannemiek

Jannemiek struint als een volleerd 
digibeet het internet af voor de beste 
sites en de leukste tips rondom de 
GGZ en persoonlijke ontwikkeling. In 
deze rubriek deelt ze met jullie wat ze 
gevonden heeft! Heb je zelf nog een 
leuke tip? Mail deze naar clientenraad-
contact@mediant.nl

https://www.ervaringswijzer.nl

Ervaringswijzer is een onderzoeks- en 
ontwikkelplek voor mensen die met tegenslag 
te maken hebben gehad en die hier sterker uit 
zijn gekomen. De buttons en activiteiten van 
ervaringswijzer zijn: ‘Herstel-Lab’, ‘Herstelverhalen’, 
‘Kunst met een verhaal’, ’Blogs’, ‘Ontdek je buurt’ 
en ’Activiteiten’. In al deze zes activiteiten vertellen 
mensen over hun ervaringen en het herstel. Daarbij 
komen drie woorden bij mij boven: Herkenning, 
uitzonderlijk en sympathiek.
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Zomeractie

Afgelopen juli en augustus heeft de Cliëntenraad twee 
zomeracties georganiseerd om in contact te komen 
met cliënten op de Opmaat en Helmerzijde. Het werden 
gezellige middagen met lekker Van der Poel ijs, zomerse 
muziek en veel mooie gesprekken. We vonden het 
hartstikke leuk om met jullie in contact te komen en 
zien jullie graag een volgende keer weer!

Klachten - Mediant - Gewoon Goede Zorg in Twente

17
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Afscheid van een 
kleurrijk boegbeeld
Op 23 augustus jl. hebben de CR-leden met een feestelijk etentje 
afscheid genomen van oud-voorzitter Eric Siemelink. Bijna ieder-
een die dit leest zal hem wel eens gezien en/of gehoord hebben.  In 
de eerste plaats komt dat doordat hij meer dan 10 jaar bij de CR en 
bij Mediant betrokken is geweest en daardoor het boegbeeld van 
onze raad is geworden. Daarnaast is hij natuurlijk ook een kleurrijk 
persoon. En in december (en in zijn hart ook in de rest van het jaar) 
is hij natuurlijk de kerstman!

In 2011 werd Eric lid van de CR en al snel werd hij 
gekozen tot voorzitter. En die rol vervulde hij met 
verve. Hij stak er veel tijd en energie in, had een 
verbindende rol en zette het teambelang altijd 
consequent voorop. 

Er zat wel een nadeel aan zijn aantreden: Bij 
binnenkomst in de CR moesten nieuwe leden 
voortaan niet alleen al de enorme hoeveelheden 
afkortingen leren die binnen Mediant worden 

gebruikt, maar ook kregen ze een spoedcursus 
Ericsiaans. Jawel, de eigen taal van Eric!  Die 
taal kent een grote variatie; van een nog wel te 
begrijpen woord als ‘geboorteherdenkingsdag’  
(verjaardag) via het al wat lastiger 
‘verbrandingsgasseninhalatiemoment’ (rookpauze) 
tot het alleen voor 50 plussers te herleiden 
‘twaalfjes’ als hulpjes voor de Kerstman (waar 
we later nog op terugkomen). Ook bestuurders 
en managers hebben dankzij Eric allemaal 
hun woordenschat uit kunnen breiden. Buiten 
die taallessen kregen alle CR-leden gewild of 
ongewild ladingen informatie mee over eten, 
eetgelegenheden en de maaltijden in Huize 
Siemelink, waar bijzonder smakelijk over verteld 
werd.  

Maar even terug naar zijn CR-carrière. Na zijn 
benoeming tot CR-lid werd Eric dus al snel 
voorzitter. Er zijn heel wat leden over de drempel 
gekomen door zijn betrokkenheid en zijn 
grote bijdrage aan het scheppen van een veilig 
werkklimaat waarin iedereen tot zijn recht kon 
komen. Maar in de loop der tijden was het soms 
ook nodig om leden die geen bijdrage meer konden 
leveren te vragen om een andere tijdsbesteding 
te gaan zoeken. Hij vond dat heel naar om te 
moeten doen maar het maakte wel de weg naar het 
lidmaatschap vrij voor anderen die beter in staat 
waren om een bijdrage te leveren aan het CR-werk 
en daardoor kon de CR groeien in de vervulling 
van haar taken. Een kenmerkende eigenschap van 
Eric is verder om alles om zich heen tot in detail 
in de gaten te houden, wat bijvoorbeeld heel 
erg goed van pas kwam bij het behartigen van 
de cliëntenbelangen tijdens grote renovatie- en 
bouwprojecten als de studio’s van Pazzage en de 
nieuwbouw van de Helmer Es. 

Hij kende bijna iedereen bij Mediant en iedereen 
kende (en kent) hem. Eric voelde en voelt zich naar 
eigen zeggen “Medianter” in hart en nieren en 
Mediant zal ongetwijfeld altijd een warm plekje in 
zijn hart houden. Het was dan ook heel naar voor 

hem dat hij in de loop van 2020 om persoonlijke 
redenen steeds slechter de energie op kon brengen 
die nodig was voor het CR-werk. Uiteindelijk moest 
hij daardoor afstand, en uiteindelijk afscheid, 
nemen van de CR.  

Maar, waar één deur dicht gaat opent zich 
altijd wel weer een andere. Er kwamen na een 
moeilijke periode weer nieuwe plannen en ideeën 
bovendrijven. We gaan hem daarom in de toekomst 
ongetwijfeld nog wel eens terugzien bij Mediant. 
Waarschijnlijk zo in de week voor kerst, als er 
tenminste geen nare virussen roet in het eten 
gooien.

Want kerst, daar leeft hij voor. Tijdens tropisch 
warme dagen in juli of augustus kregen we bij de 
CR allang met regelmaat te horen hoeveel dagen 
het nog was tot de kerst. En werd in gedachten 
de rondgang over de afdelingen al gepland  van 
de Kerstman met Kerstvrouw en Twaalfjes (voor 
de 50 minners: elfen die de Kerstman helpen met 
cadeautjes uitdelen, door Eric genoemd naar Elfje 
Twaalfje, een liedje van Martine Bijl). We duimen 
dat de kerstronde dit jaar weer door kan gaan! 

Tijdens het eerder genoemde afscheidsetentje 
heeft Eric niet alleen mooie toespraken, 
complimenten en cadeautjes gekregen. Ook heeft 
Martin Bijker hem namens de Raad van Bestuur de 
Zilveren Mediantspeld uitgereikt voor zijn enorme 
inzet als voorzitter van de CR. En toen gebeurde er 
iets heel bijzonders: Eric was compleet sprakeloos! 
En ontzettend vereerd natuurlijk. Dit gaf een 
gouden randje aan een mooi en gezellig afscheid. 
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Het panel Psychisch Gezien
Het landelijke panel voor mensen met  
langdurige psychische problemen

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

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

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

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

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

Doet u 
ook mee?

Wij horen 
graag uw 
mening!

Zoete rodekool salade
Lekker als vulling voor een pannenkoek
VOOR 2 PERSONEN.
Halve kleine rodekool
1 appel
Sap van een halve citroen
50 gram rozijnen
1 eetlepel honing
25 gram hazelnoten
25 gram amandelen
1 eetlepel walnootolie

Snijdt de rodekool in fijne stukjes. Verwijder het 
klokhuis van de appel en schil deze eventueel. Snijdt 
ook de appel in kleine stukjes en besprenkel deze 
naar eigen smaak met het sap van de citroen, meng 
dit met de rodekool. Voeg de rozijnen en de honing 
toe. Snijdt ook de hazelnoten en de amandelen in 
kleine stukjes. Voeg deze stukjes samen met de 
walnootolie bij de salade. Meng alles goed door 
elkaar.

EET SMAKELIJK!

Geluk
Geluk is niet hetgeen waarvoor we het houden
Het komt en het gaat haar eigen weg, 
niet te beïnvloeden, onberekenbaar en nukkig 
als het is. Geluk is wat je overkomt, het kondigt
zich niet aan en waait toevallig je kant op, als
was het voor jou bestemd. het moet een beetje meezitten.
Je hoeft er in principe niets voor te doen.
Geluk heeft niets wetenschappelijks, 
misschien iets voor statistici, die zich bezig houden met
berekeningen hoeveel kans je hebt dat het Geluk
ook een keer in jouw leven op je deur klopt.
Ze verdoen hun tijd met al deze kansberekeningen
Geluk is een ongrijpbaar fenomeen
Wordt het nou juist niet daarom Geluk genoemd.

Dit gedicht is ingezonden door HEBER, een deelnemer van Woord en Beeld. 
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Even voorstellen: 
Hoi, mijn naam is Gudrun Hendrikman en ik werk al zo’n 19 jaar als 
muziektherapeut bij Mediant, afdeling groepsbehandeling 60Plus. 
Samen met mijn collega’s werk ik met groepen. Juist de muzikale 
interactie en communicatie die muziek eigen is, laat zich goed vertalen in 
het werken met/in groepen.
Na al die jaren vind ik mijn vak nog steeds boeiend en blijf ik mij 
ontwikkelen.

Muziektherapie
Muziek kan diep raken en heeft invloed op emoties 
en stemming. Muziektherapie maakt hier gebruik 
van, onder andere door middel van improvisatie, 
het uitvoeren van bestaande muziek, het luisteren 
naar muziek en het gebruik van de stem. Deze 
werkvormen bieden cliënten nieuwe mogelijkheden 
tot interactie en expressie. (www.vaktherapie.nl/
muziektherapie). Mensen worden naar muziek-
therapie verwezen met een therapeutisch doel. 

Ze hebben vaak klachten als niet goed kunnen slapen, 
gedachten niet kunnen stilzetten, gespannenheid, 
verdriet ervaren en niet kunnen huilen, emoties niet 
kunnen voelen, ervaring met rouw en verlies of moeite 
met contact maken en sociale interactie.
Cliënten worden aangemeld voor behandeling 
door de huisarts, psycholoog of psychiater.De 
intakecoördinatoren gaan na wat de behoefte of wens 
van de hulpvrager is. Vaak hebben mensen ergens last 
van, maar weten nog niet precies waarvan.

Bij muziektherapie is vooral de muziek uit de 
pubertijd/jong volwassenheid van groot belang. 
Dan staat het brein vaak nog emotioneel ‘open’ 
en is het heel bevattelijk voor muziek. Vaak gaan 
er dan deurtjes open van herinneringen, maar 
ook associaties als geuren en kleuren. Het is dan 
aan de muziektherapeut om doelbewust die 
muziek op te zoeken waardoor mensen weer in 
de ‘goeie ouwe tijd’ terecht komen en daardoor 
ontspanning en geluk ervaren. Zo zou muziek 
kunnen helpen om minder slaaptabletten te 
gebruiken. Ook Erik Scherder, neuropsycholoog, 
en Artur Jaschke, neuromusicoloog, leren ons dat 
luisteren, zingen en een instrument bespelen de 
hersenen verandert: nieuwe neurale verbindingen 
kan leggen en bestaande verbindingen kan 
verbeteren. Muziek kan het brein ook langer 
actief houden.

Muziektherapie valt onder de noemer 
’Vaktherapieën’, waaronder ook Beeldende 
therapie, Psychomotorische therapie, Drama- en 
Danstherapie vallen. 

Jammer genoeg ben ik al jaren de enige 
muziektherapeut binnen Mediant. Het 
zou prachtig zijn als er uitbreiding van de 
muziektherapie komt, zodat meer cliënten ook 
op andere afdelingen binnen Mediant geholpen 
kunnen worden door middel van deze prachtige 
therapievorm. 
Muziek is immers een onmisbaar onderdeel in 
ieders leven!

Uitreiking Cliëntaart(en)

In de vorige Cliëntaal stond een prijspuzzel waarbij je 
een taart kon winnen. Uit de ingezonden oplossingen 
hebben we twee winnaars gekozen, één op de 
Opmaat en één op Helmerzijde. Natuurlijk hebben 
de winnaars hun taart gedeeld met de afdelingen 
waarop ze verblijven, dus er hebben flink wat mensen 
genoten van lekkers bij de koffie!
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Graag vertellen we jullie wat meer over 
een zelfbindingsverklaring, omdat het 
bestaan hiervan niet zo bekend is. Een 
zelfbindingsverklaring is een officieel 
document dat je opstelt als je verwacht 
in de toekomst (nog eens) verplichte 
ggz-zorg nodig te hebben. In principe kan 
iedereen met een psychiatrische aandoe-
ning een zelfbindingsverklaring opstellen. 
Je moet hiervoor wel wilsbekwaam zijn. 
Dit betekent dat je kunt begrijpen wat de 
verklaring inhoudt en dat je de gevolgen 
ervan kunt overzien. Daarnaast moet je 16 
jaar of ouder zijn.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP):  
Ja, mijn vader. 

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

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

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

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

9.  Maximale duur verplichte zorg: Zo lang als 
nodig. 

10. Omstandigheden waaronder de verplichte zorg 
wordt beëindigd: Als ik weer slaap en vrijwillig 
de medicatie inneem, kan ik weer met ontslag 
met ambulante begeleiding. 

11.  Geldigheidsduur van deze zelfbindingsverklaring:  
1 april 2027. 

12.  Ondertekening. 
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 (KopOp)Ouders in een nieuw jasje
De site van Kop op ouders is vernieuwd! 
KopOpOuders is er voor ouders met psychische 
en/of verslavingsproblemen en hun partners. 
Ouders kunnen op de website KopOpOuders.
nl terecht voor opvoedondersteuning, onder 
andere voor een groepscursus, zelfhulpcursus 
of emailservice. Als ouder is het soms lastig 
om alle ballen in de lucht te houden rondom 
de opvoeding van je kind(eren). Helemaal 
wanneer je zelf ook nog kampt met psychische 
problemen. 

De site is er om je een steuntje in de rug te 
geven. Om je te laten zien dat je, ondanks je 
problemen, veel kan doen voor het welzijn van 
je kind. Bedenk dat je niet alles in een keer in de 
praktijk kan brengen. Het gaat erom dat je goed 
genoeg ouder kunt zijn.
Er staan veel vragen en ervaringen van andere 
ouders op deze website. Misschien herken je jezelf 
erin of stelt het gerust om te zien dan andere 
ouders met dezelfde vragen zitten. 
Dus neem gerust eens een kijkje op
 www.kopopouders.nl

Spreek je liever face to face met iemand over de dingen 
waarmee je worstelt als ouder? Ook dat kan! Mediant 
Jeugd biedt verschillende preventieve cursussen en 
trainingen aan. 
Aanmelden kan direct 
via het aanmeldformulier 
(website Mediant) of 
via jeugd@mediant.nl of 
telefonisch via telefoon 053 
482 85 00. Hier zitten geen 
kosten aan verbonden. 

KOPP OP MAAT  
We merken dat het voor ouders die in behandeling 
zijn bij COS prettig is om extra handvatten te krijgen 
in de opvoeding van hun kinderen. Vooral omdat het 
soms extra lastig kan zijn om je kinderen op te voeden 
wanneer het met jezelf niet zo goed gaat of wanneer je 
bijvoorbeeld overprikkeld bent. Vanuit Mediant helpen 
wij ouders, we denken met ouders mee hoe ze met 
lastige situaties in de opvoeding om kunnen gaan, wat 
je aan je kind kunt vertellen over hoe het met jou gaat 
en op welke manier.       
Naast dat we bij gezinnen thuiskomen om ouders 
en hun kinderen te ondersteunen in de opvoeding, 
bieden we nu ook een spreekuur aan. We hebben een 
pilot opgezet bij COS (Centrum voor ontwikkeling 
Stoornissen) op locatie De Opmaat. 

Je mag tijdens het spreekuur zo naar binnen lopen. Je kunt 
bij ons terecht voor vragen met betrekking tot de opvoeding 
van de kinderen en informatie over KOPP op Maat. Ook kun je 
kennismaken met de medewerker van preventie waardoor een 
huisbezoek mogelijk minder spannend wordt, je weet al beter  
wat je mag verwachten.
Het inloopspreekuur; ‘Voor Ouders’ start op donderdag  
15 september 2022 op locatie De Opmaat op de 1e verdieping in 
ruimte C1.38. De even weken zal het plaatsvinden op de maandag 
en de oneven weken op de donderdag van 11.30 uur tot 12.30 uur. 
We zijn er natuurlijk ook voor alle ouders die in behandeling zijn  
bij andere afdelingen. Voel je welkom om even binnen te lopen!

Voor meer informatie over het spreekuur of over 
KOPP op Maat neem contact op met: Marion te Braak, 
Preventiewerker Mediant, 06-23986304.

Inloopspreekuur ‘Voor Ouders’: 
Prikkelgevoelig en opvoeden… hoe dan?

Wees welkom Bij Mozart
Bij Mozart is een plek waar mensen 
terecht kunnen om met elkaar in gesprek 
te gaan. Er kan hier gepraat worden over 
de dagelijkse gang van zaken, maar ook 
waar iemand tegen aanloopt of mee 
worstelt. Mensen wisselen ervaringen uit 
en komen op die manier dichter bij elkaar.
Er worden ook creatieve activiteiten 
aangeboden en er is ruimte voor mensen 
om op eigen initiatief creatief bezig te 
gaan.

Ik ben binnen Bij Mozart actief als 
ervaringsdeskundige. Ik zorg ervoor dat het 
buurthuis welkom voelt voor iedereen die 
binnenkomt. Vanuit mijn eigen kwetsbaarheid 
ga ik de gesprekken aan met mensen en nodig 
ze daarin uit om hun knelpunten bespreekbaar 
te maken. Ik vertel over mijn eigen ervaringen en 
hoe ik met bepaalde situaties om heb leren gaan. 
Hieruit vloeien mooie gesprekken voort en wordt 
er een band opgebouwd.

Bij Mozart is een warme, uitnodigende plek waar 
de koffie klaar staat en iedereen welkom is.
Ik hoop je er gauw een keer te ontmoeten!

Kevin

Bij Mozart
Mozartlaan 161, 7557 DN Hengelo
088-9455722
bijmozart@wijkracht.nl
Facebook: BijMozart
 
Openingstijden: Elke maandag tot en met 
vrijdag van 10:00 uur tot 12:00 uur.



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

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