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EEn kortE kEnnismaking  
mEt gEErt UijtErwaal 

geert Uijterwaal is per 1 januari 2019 begonnen 
als lid raad van Bestuur/geneesheer directeur  
bij mediant ggZ. Zij volgt Henk v.d. Berg op die 
per 1 februari 2019 met pensioen is gegaan.

Geert Uijterwaal is getrouwd en heeft twee 
zonen die het ouderlijk huis inmiddels hebben 
verlaten. Ze houdt van wandelen, fietsen, 
bridgen, tuinieren en fotografie, deels afhankelijk 
van het seizoen. Ze groeide op in België en heeft 
daar ook gestudeerd. In 1996 is ze als psychiater 
in Nederland gaan werken. Eerst vijf jaar bij de 
RIAGG Eindhoven en de Kempen. Later werkte ze 
tien jaar als psychiater en geneesheer-directeur 
bij GG Net. Bij Altrecht  werkte ze ook een aantal 
jaren, waarna ze naar GGZ Oost-Brabant vertrok. 
Per 1 januari 2019 is ze dus begonnen bij Mediant 
GGZ als lid Raad van Bestuur/Geneesheer-
directeur.
Ze is psychiater met een brede ervaring: niet 
aangeboren hersenletsel (NAH), forensische 
psychiatrie, psychiatrische gezinsbehandeling, 
chronische en acute psychiatrie, autisme, 
euthanasievraagstukken en ze heeft meegewerkt 
aan de handreiking voor de meldcode 
kindermishandeling. Ze heeft altijd in functies 
gewerkt waarbij ze ook belast was met de 
kwaliteit van de zorg.

wat is jE EErstE indrUk van mEdiant?
Binnen de organisatie kom ik veel betrokken 
mensen tegen. Betrokken bij het welzijn 
van patiënten, zowel door hulpverleners als 
ondersteunende diensten. Het lijkt erop dat  
medewerkers zich de kop niet gek laten maken 
door de hoge administratieve druk van gemeenten 
en zorgverzekeraars. De zorg voor patiënten 
is voorliggend. De helft van mijn tijd ben ik 
geneesheer-directeur en ik vind het belangrijk 
ook met patiënten te werken en te weten wat 
er speelt binnen de verschillende afdelingen. Tot 
2020 zal ik als geneesheer-directeur werken. 
Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet 
verplichte zorg op die datum zullen twee nieuwe 
geneesheer-directeuren worden aangesteld. 

Hiermee moet een grotere onafhankelijkheid 
worden geborgd. De verwachting is dat deze wet 
meer werk met zich meebrengt. 

Ook de Twentse mentaliteit bevalt me. De rustige 
volksaard, de nuchterheid en duidelijkheid. Ik merk 
ook dat mensen dingen noemen zoals ze zijn, er 
geen doekjes om winden, het is zoals het is…

Verder zie ik dat Mediant een duidelijke lijn 
heeft uitgezet en daardoor positie en identiteit 
heeft in de regio. Mediant is herkenbaar voor de 
buitenwereld. Voor de toekomst dienen zich een 
aantal zaken aan als share decision making (de 
patiënt kan meebeslissen over zijn behandeling), 
value care (het verbeteren van de verantwoording 
van de zorg) en de verdere ambulantisering van 
de zorg. Toch zullen wij ook een groep patiënten 
hebben die het niet lukt om zelfstandig te leven. 
Voor deze groep zullen we ons maximaal inzetten 
en, met respect voor hun wensen, blijven zorgen. 
Dit in samenspraak met familie, die met de wet 
verplichte zorg een grotere rol krijgt 
toebedeeld. 

Ook wordt er gewerkt aan een 
cliëntenportaal waar cliënten/
patiënten zorggerelateerde 
informatie kunnen inzien. Door 
de digitalisering verandert er 
veel, maar het wezen van 
de zorg blijft hetzelfde. 
We blijven voor mensen, 
die een psychiatrische 
aandoening hebben 
en daardoor 
kwaliteitsverlies ervaren, 
kijken hoe we hun leven 
kunnen verbeteren. We 
blijven patiënt-gedreven 
werken. Ik heb daar veel 
vertrouwen in, want een 
Tukker doet wat ie zegt….

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



afdEling ConfECtiE
dit jaar was de afdeling Confectie van het circuit Herstel weer aanwezig met  
een stand op de kerstpakkettenmarkt van mediant.
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Zoals ieder jaar stonden we daar weer met 
onze tassen, maar daarnaast ook met nieuwe 
producten zoals keukenschorten (voor groot 
en klein) en mandjes in verschillende maten, 
waaronder poezenmanden. Deze manden vonden 
gretig aftrek.

De periode voorafgaand aan de kerstmarkt is 
een intensieve tijd, voor zowel de cliënten als 
voor de medewerkers van de afdeling. Samen 
met de cliënten kijken we welke producten we 
kunnen maken. Alle cliënten werken hieraan mee. 
Ieder naar eigen kunnen en kracht. Vanaf het 
begin met het uitzoeken van de stofjes, daarna 
het verwerken van het product en tot slot de 
afwerking.

De positieve feedback die we hebben gekregen is 
een goede motivatie om verder te werken aan de 
bestaande producten en nieuwe ideeën te gaan 
uitvoeren.

Vanuit de Confectie afdeling willen we jullie van 
harte uitnodigen om bij ons op de afdeling te 
komen kijken  We hebben altijd producten op 
voorraad en natuurlijk is het ook mogelijk om 
een product te bestellen in de door jou gewenste 
kleuren.

Cliënten zijn bij ons welkom voor productmatige 
en creatieve dagbesteding. Bij interesse kan 
er een afspraak worden gemaakt voor een 
rondleiding.

Voor meer informatie kun je contact opnemen 
met de medewerkers van de afdeling Confectie, 
locatie Noord Esmarkerrondweg: 
telefoon: 0614874609

Graag tot ziens
Nettie Zwerink
Marïel van Hofwegen 
Jannie Staal

Turkije gegaan en achteraf gezien ontwikkelde 
hij toen een psychose. Dit was een moeilijke tijd 
voor Daniël. Zijn vader was in 2013 na een kort 
ziekbed overleden. Met hem had Daniël een 
heel goede band, hij was echt een vaderskind. 
Dit overlijden, gecombineerd met verkeerde 
vrienden, alchohol- en drugsmisbruik heeft 
geresulteerd in een opname op de Gesloten 
Opname Afdeling van Helmerzijde. Hij was wel 
vrijwillig opgenomen maar heeft dit toch ervaren 
als detentie. Ook voelde hij heel veel angst en had 
moeite moeite met het aangeven van grenzen 
en loyaliteitsconflicten. Daniël is ongeveer een 
jaar opgenomen geweest bij Mediant en is sinds 
augustus 2015 met ontslag.  Na dit jaar is hij 
zelfstandig gaan wonen in het centrum van 
Enschede, met hulp van een buddy van Zeker Zorg 
op de achtergrond. Sinds de opname verloopt zijn 
leven in een stijgende lijn. Hij ziet de opname dan 
ook niet als een einde, het kan ook een nieuwe 
start zijn. 

Daniël is zeer leergierig en gedreven. Naast zijn 
werkzaamheden voor de Vriendendienst werkt hij 
voor Bureau Herstel, bij de thema- avonden, de 
kringloopwinkel van Mediant en bij de Afdeling 
WBT: Peptalk. Bij elkaar werkt hij 4 of 5 dagen per 
week met veel plezier. 

In zijn vrije tijd is hij bezig met het luisteren 
naar en produceren van muziek. Een grote 
inspiratiebron voor hem is de drummer / rapper/ 
zanger Anderson Paak. Ook geniet hij van de 
gezelligheid met familie en vrienden: samen 
lekker eten. Hij is ook druk bezig met het halen 
van zijn rijbewijs. 

Als Daniël zijn leven een cijfer moet geven dan 
is dat een 8. Het is geen 10 omdat hij graag zijn 
geluk wil delen met een gezin in de toekomst. 
Een andere toekomstdroom van Daniel is een reis 
maken naar de Molukse Eilanden en meer zien 
over de achtergrond van zijn vader. 

Even voorstellen:
Daniël is 28 jaar, woont in Enschede en heeft 
een Nederlandse moeder, Molukse vader en een 
oudere broer. 

Sinds januari 2018 is hij werkzaam voor Hoor ‘ns  
van Mediant, de Vriendendienst. Dit doet hij met 
heel veel plezier en voldoening. Zijn persoonlijke 
ervaringen zijn voor hem een inspiratiebron.

Na de middelbare school heeft Daniël een 
opleiding in de beveiliging gevolgd. Met deze 
opleiding is hij gestopt in 2008. Hij is gaan 
werken in de slagerij van Sanders Supermarkten 
en heeft zich gespecialiseerd in worsten maken. 
Dit heeft hij 6 jaar gedaan, steeds met tijdelijke 
contracten. Nadat het contract niet verlengd 
werd, is hij met vrienden op vakantie naar 

Herstelverhaal Daniël
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stEEkjE los…
nU ook voor 
kindErEn?
Dawn Tomlinson is al een tijdje spelleider van 
‘Steekje los’ bij Bureau Herstel. 
Ze vroeg zich af waarom dit spel er niet is voor 
kinderen. Ze liet het er niet bij zitten en ging 
op onderzoek uit. De ontwikkelaar van het spel 
was op dat moment al bezig met het idee een 
kinderversie van ‘Een steekje los’te ontwikkelen. 
De vraag van Dawn kwam dus precies op het 
juiste moment! Mediant investeert nu mee in de 
variant vor kinderen van ‘Een steekje los’. 

Van de een op andere dag zat Dawn ineens in een 
landelijke projectgroep. Er werden vragen bedacht 
en een nieuw ontwerp voor het spelbord werd 
gemaakt. 
Dawn: “Super leuk allemaal! Wel overweldigend 
hoor. Ik kreeg wel gelijk het gevoel dat dit naar 
meer smaakt! Ik ben zo enthousiast over deze 
ontwikkeling!”

Elk mens
Is  een lappenpopje
We bestaan uit delen
delen gestikt
Soms scheuren ze
Alles stroomt maar naar binnen
Niet te houden
Alles word te veel
Delen genaaid
Stevig 
De basis
Ga daar zitten
Heel veilig
Heel moeilijk
Maar ik kan het
Het is van mij
Bouw ik op
Stik ik de gaten
Naai ik de gaten
Vanuit de basis
Het is van mij

Brigitte

•	 Heel	erg	leuk!

•	 Het	was	leuk	om	te	spelen,	er	zaten	

grappige	vragen	bij	waardoor	je	met	

elkaar	in	gesprek	kwam.

•	 Het	was	gezellig	om	met	elkaar	dit	spel	

te	spelen	en	je	komt	wat	over	elkaar	te	

weten.

•	 Het	was	interessant.

•	 De	opdrachten	waren	leuk	om	te	doen!	

 Hoe vond je het om 
dit spel te spelen?

Wat vind je het 
leukste om te doen in 

het spel?

Heb je tips voor 
verbetering?

Wanneer zou je dit 
spel gaan spelen?  

En met wie?

•	 Thuis	met	familie

•	 Een	kinderfeestje

•	 Weekend	met	familie

•	 Op	school	met	klasgenoten

•	 Nu!

•	 Het	uitbeelden	en	

tekenen

•	 Wisbordje	om	op	te	tekenen

•	 Vragen	duidelijker	maken	(sommige)

•	 Dobbelsteen	met	logo’s	erop	in	plaats	

van	woorden

Wat vind je minder 
om te doen in het 

spel?

•	 Sommige	vragen/woorden	zijn	moeilijk	(ook	voor	

jongere	kinderen),	het	is	jammer	dat	je	dan	niets	mag	

gebruiken	om	het	op	te	zoeken.	

Het spel is inmiddels ontwikkeld en zit 
momenteel in de testfase. De pre testfase is 
gedaan door kinderen van een basisschool in 
Hengelo. De kinderen hebben twee thema’s 
getest (gezondheid en hulp en vrije tijd). Het spel 
viel erg in de smaak. 
Gekeken is naar hoe het overkomt bij de kinderen, 
of er humor in het spel zit en of je makkelijk in 
gesprek komt over bepaalde zaken. 

In maart zal het spel ook landelijk getest 
worden. De planning is dat het spel in september 
beschikbaar is op www.semmie.net en via www.
debagagedrager.nl

Meer informatie is te krijgen van Bureau Herstel, 
Dawn Tomlinson, d.tomlinson@mediant.nl

 

Elk mens

Bureau Herstel Hengelo, 
een jaar actief!

Een jaar na de opening van Bureau Herstel, 
Locatie Hooistraat Hengelo kunnen we tevreden 
terugkijken en vol energie verder gaan op de 
ingeslagen weg! 
Steeds meer cliënten weten de weg naar ons te 
vinden. Er is heel veel belangstelling voor het 
cursusaanbod van de Bureau Herstel Academy:

Cursus Herstellen doe je zelf: 
Doel: Bekend raken met het begrip herstel, 
herstelervaringen delen met anderen en eigen 
kracht en mogelijkheden hervinden

Cursus Werken met eigen ervaring: 
Doel: Deelnemers ondersteunen in hun zoektocht 
naar mogelijkheden om te gaan werken als 
ervaringsdeskundige

Cursus Photovoice: 
Doel: Zelfstigma’s wegnemen en herontdekken 
van sterke punten en talenten.

Digitaal Herstelverhaal: 
Doel: Het schrijven van je eigen herstelverhaal 
middels digitale ondersteuning (E- health)

Informatie over de cursussen en de thema- 
avond: bureauherstel@mediant.nl
                                                                                 
www.herstelintwente.nl

Astrid Holtkamp

Ontmoetingsavond/inloop
voor familie en naasten
van mensen met een psychische kwetsbaarheid

Familie en naasten kunnen zonder afspraak binnenlopen:

Elke maandagavond van
18.30 - 20.00 uur
•  uitgezonderd schoolvakanties
•  vraag op de afdeling naar de folder van de inloopavond
•  er zijn familie-ervaringsdeskundigen aanwezig op deze avond
•  individuele gesprekken zijn ook mogelijk, vraag op de afdeling
     naar de folder.
   
 
Locatie: 
Bureau Herstel
Broekheurnering 1050
7546 TA Enschede

www.herstelintwente.nl
fed@mediant.nl
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kringloopwinkel 
de dreamfactory 
gaat van start!

stEEds mEEr mEnsEn wEtEn 
dE CrisiskaartConsUlEnt 
tE vindEn
MET DE CRISISKAART/HULPKAART  
GAAT HET VOORSPOEDIG!
De meerwaarde van de kaart wordt door steeds 
meer mensen gezien. Verschillende clienten 
hebben inmiddels een kaart gemaakt. 
Juist doordat de kaart door de cliënt zelf wordt 
gemaakt, houdt hij/zij de regie over zijn/haar 
leven. De hulpkaart geeft de cliënt kracht en 
zelfvertrouwen, doordat zij zelf beslissingen 
nemen. 

Inmiddels hebben we bij diverse gemeentes 
presentaties gegeven. We merken dat gemeentes 
nu ook nadenken de hulpkaart in te zetten voor de 
burgers.  

Uiteindelijk hopen we dat deze kaart ervoor zorgt 
dat men niet meer zo snel in lastige situaties 
terechtkomt. 

Met een pool van ongeveer 10 crisiskaart- 
consulenten staan we momenteel klaar om 
iedereen die zo’n kaart wil, te ondersteunen.

Meer informatie via Bureau Herstel  
locatie de Opmaat
Joke Blokker, j.blokker@medaint.nl, 
tel: 06-18406805

De Dreamfactory is een project van  Bureau 
Herstel en het Circuit Herstel, in samenwerking 
met cliënten van Helmerzijde, ervaringswerkers 
en de vrijwilligers van de bibliotheek. 

De Dreamfactory is de overkoepelende naam van 
een ruimte waarbinnen veel mogelijk is. Wat op 
het eerste gezicht niet mogelijk is, kan worden 
onderzocht.

Een plek op het terrein van Helmerzijde, die 
op een laagdrempelige wijze het aanbod van 
dagbesteding vergroot en een bijdrage levert in 
het verwezenlijken van dromen. Want die heeft 
toch ieder mens! 

Begin december startte De Dreamfactory in de 
ruimte van de bibliotheek, die voor dit project 
de helft van haar ruimte heeft afgestaan. In 
afgeslankte vorm blijft de bieb vijf dagen per 
week op de gebruikelijke tijden geopend. Naast 
het lenen van boeken, kun je hier ook terecht voor 
een praatje of het gebruik van de computers. De 
andere helft van de ruimte wordt gebruikt om 
wensen van cliënten te verwezenlijken. Begin 
december hopen we een start te kunnen maken 
met de kringloopwinkel, een lang gekoesterde 
wens die eindelijk in vervulling gaat. We verkopen 
geen grote spullen zoals bedden en koelkasten, 
maar kleine spulletjes waarmee cliënten voor 
een klein bedrag de kamer of zichzelf kunnen 
opleuken. Bij het verschijnen van deze Mediantaal 
hebben we de eerste inzamelingsronde gehad. 

De dagbesteding in de kringloopwinkel bestaat 
uit het sorteren en prijzen van artikelen, 
administratie, kleding vouwen en wassen, het 
etaleren van spullen en bemensen van de winkel 
tijdens openingsuren.

Een andere wens die we gaan verwezenlijken 
binnen de Dreamfactory is de kappersplek voor 
een cliënte van afdeling Helmstede. Al ruim een 
jaar knipt ze tot grote tevredenheid cliënten van 
de afdeling Helmstede. Haar grote wens  was  
een eigen zaakje te beginnen met een eigen 
kappersstoel. De stap naar een reguliere plek 
is momenteel nog te groot. We zijn blij dat we 
mede met financiële steun van de Vrienden 
van Mediant een plek voor haar kunnen creëren 
binnen de Dreamfactory. Vanaf 2019 zijn cliënten 
van harte welkom bij kapperszaak “Knip en Knap”.

Naast bovengenoemde onderdelen zal de 
Dreamfactory vooral een ontmoetingsplek 
voor cliënten zijn om te praten over dromen 
en wensen  en samen  te werken aan het 
verwezenlijken hiervan. De opbrengst van de 
kringloopwinkel wordt gebruikt om dromen en 
wensen te verwezenlijken. 

    
    

       
 “Knip en Knap”

  Kapsalon

Openingstijden: 
Iedere maandag-  en woensdagmiddag
van 14.00 tot 16.00 uur

Knippen: 5,- € (uitsluitend bestemd 
voor cliënten van Mediant)

De kapsalon is gevestigd in de 
Dreamfactory/  Cliëntenbibliotheek op 
het terrein van Helmerzijde.

Een afspraak maken is niet nodig
                         
                            Jacqueline Scholten
                            Afdeling Helmstede

Openingstijden:
Iedere maandag- en 

woensdagmiddag van 
14.00 tot 16.00 uur

Knippen: €  5,-  (uitsluitend 
bestemd voor cliënten van 

Mediant) De kapsalon is 
gevestigd in de Dreamfactory/ 

Cliëntenbibliotheek op
het terrein van Helmerzijde.  

Een afspraak maken is niet nodig

Openingstijden kringloopwinkel:
maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
maandag t/m donderdag van 14.00 tot 16.00 uur
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Sinds januari jl. draait de pilot met 
het Streettriage team, maar wat is 
Streettriage eigenlijk? Om daar achter 
te komen liep ondergetekende een 
middagje mee.

E33 melding:
verwarde man op het van Heekplein  
komt moeilijk vooruit in rolstoel Ik meld mij om 15.00 uur bij de meldkamer in Hengelo. 

Miranda van Eerden, verpleegkundig specialist in 
opleiding van Mediant wacht mij daar al op.
Samen lopen we naar binnen en beginnen met  
een kop koffie.
  
Miranda vertelt in het kort wat het idee is achter 
dit project; de politie is het aantal personen 
met verward gedrag gaan monitoren en hierin 
zagen zij een toename, tegelijkertijd vonden zij 
de alleenstaande politieresponse problematisch. 
Een terechte klacht van politie is dat zij in hun 
alleenstaande response hulpverlening missen, 
onvoldoende goed kunnen inschatten welke 
problematiek aan de orde is en wat de urgentie 
is. Verder kan de politieresponse onvoldoende toe 
leiden naar passende zorg.

De kracht van de Streettriage zit in het bundelen 
van drie professionals in de ´acuterie´. Snelle 
en adequate triage waarbij de politieagent 
kan optreden in het kader van strafrecht, 
de ambulanceverpleegkundige de somatiek 
kan beoordelen en kan toe leiden naar 
somatische zorg en de GGZ de psychische 
gezondheidstoestand en kan toe leiden naar 
zowel de psychiatrie als andere ketenpartners 
zoals de verslavingszorg en het sociale domein.
Een mooie samenwerking tussen Dimence, 
Mediant, Ambulance Oost, politie en de Twentse 
gemeenten. 

Miranda en haar collega Nicole Drenthen, die 
vandaag dienst heeft, vertellen dat elke dag van 
15.00 uur tot 11.00 uur is een verpleegkundige van 
Dimence of Mediant aanwezig op de meldkamer in 
Hengelo. 
De centralist maakt de inschatting of een melding 
voor het Streettriage team is, een zogenaamde 
E33-melding. Gemiddeld komen er drie tot vier 
meldingen per dienst binnen.

Het wordt als drukker in het kantoor van het 
team. De dienstdoende ambulance broeder en de 
agente zijn inmiddels ook aangeschoven. 

In het gesprek wordt duidelijk dat op deze korte 
termijn de ervaringen erg positief zijn; de lijnen 
zijn kort, er is een betere stroomlijning en er 
wordt sneller beleid gemaakt. 
Er is een duidelijke verbetering in de 
samenwerking van politie, ambulance en GGZ 
crisisdienst waarbij er meer zicht is ontstaan 
op elkaars wereld, er meer begrip is en minder 
drempels worden ervaren tot effectief 
samenwerken. Een effect wat ook doorwerkt 
buiten de Street triage.

Elke zes weken is er intervisie met 
casusbespreking. Ellen, de politieagente, laat 
een digitaal overzicht met alle data zien. Dit 
wordt gebruikt om inzicht te krijgen in het type 
meldingen en de genomen acties. 
Als ik vraag welke meldingen ze de eerste weken 
binnen hebben gekregen blijkt dat heel divers te 
zijn;
Een buschauffeur meldt dat er een meneer in zijn 
bus is gestapt die verward over komt en niet weet 
waar hij heel wilt.
Mensen die meldingen maken van buren die 
onder invloed zijn van alcohol of drugs en 
geluidsoverlast geven. 
Mensen die suïcidaal zijn waarbij een inschatting 
van het gevaar moet worden gemaakt.

En dan komt er een melding binnen over de 
portofoon. De centralist maakt melding van een 
man op het Van Heekplein in Enschede. Meneer 
zit in een rolstoel, vertoont verward gedrag en zou 
moeilijk vooruit komen in zijn rolstoel. 
Het team springt in de auto en gaat erop af.

En dat is tevens voor mij het teken om het pand 
weer te verlaten.
Frederique Admiraal

EEn dagjE mEElopEn mEt  
HEt strEEttriagE tEam
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Programma donderdag 4 juli 2019
Cliëntenfeest ‘Geluk in ’n Tuk’ 

12.00 uur  Verwenlunch voor ouderen
14.00 uur Start programma voor alle
     cliënten. Geniet van eten & drinken,    
        muziek, diverse activiteiten en een    
     prikkelarme relaxplek.
17.00 uur Einde programma

Locatie: Helmerzijde, Turpijnlaan
Georganiseerd i.s.m de Cliëntenraad

 

Het begint om 14.00 uur tot 17.30 uur

Gratis entree incl. parkeren, drankje, 

friet, snack en softijsje.

Aanmelden kan tot 24 juni 2019 via 

Wij vieren feest en trakteren jou en  

je gezin op een verzorgde middag in 

attractiepark de Waarbeek.

Ben jij erbij?

20 jaar 
  Mediant! 3 juli

Jeugd@mediant.nl

In verband met het 20 jarig jubileum van 
Mediant is er op 4 juli a.s. een boerenlunch 
voor alle cliënten van circuit Ouderen.
 
Donderdag 4 juli a.s.  12.00-13.00 uur
Sportveld, Turpijnlaan, locatie Helmerzijde
 

Uitnodiging Boerenlunch

Opgave is mogelijk t/m maandag 24 juni a.s. via 
mail naarcommunicatie@mediant.nl
 
Wanneer cliënten echt niet kunnen komen, 
is het mogelijk dat er een lunch wordt 
opgehaald. Graag horen we dit voor 25 juni a.s. 
viacommunicatie@mediant.nl
 
Terrein is geschikt voor rolstoelen!

4
juli

- 20 jaar Mediant -
Donderdag 4 juli 2019

Cliëntenfeest 

Geluk in ‘n Tuk!
juli 2019

12.00 uur
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wat Zijn ZorgpadEn?
De kern van het werken met zorgpaden is als 
eerste het scherp beschrijven van cliëntgroepen. 
Vervolgens maken zorgverleners afspraken over 
de zorg voor deze cliënten en het gewenste 
resultaat hierbij. Dit kan op verschillende 
niveaus gedaan worden; Plexus onderscheidt vijf 
niveaus. Het minst uitgewerkte niveau is alleen 
het beschrijven van de cliëntgroepen, de meest 
gedetailleerde uitwerking beschrijft exact wat 
de geplande inzet is per cliënt. (zie schema 1). 
Het niveau moet uiteraard passend zijn voor de 
zorg die wordt verleend; psychosezorg verschilt 
qua planbaarheid nou eenmaal sterk van angst 
en stemming. Mediant heeft daarom gekozen 
voor een op maat gesneden aanpak per circuit of 
cluster.  

wat Zijn voordElEn van ZorgpadEn?
Met zorgpaden ontstaat een gemeenschappelijke 
taal over de te leveren zorg. Dit maakt de 
communicatie duidelijker en makkelijker. Cliënten 
krijgen sneller de juiste zorg die op hun situatie 
is toegesneden:‘matched care’ in plaats van 
‘stepped care’.

Vanuit de inhoud van de zorg worden maatstaven 
voor kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie 
benoemd. De zorgpaden worden ontwikkeld op 
basis van de laatste medische richtlijnen. Het 
biedt een duidelijk kader, ook voor beredeneerde 
afwijking van de standaard. 
Door terugkoppeling over de inzet en de geboekte 
resultaten van de behandeling per zorgpad 
ontstaat meer inzicht; zowel in de geleverde 
kwaliteit als in de kosten en de inkomsten. 

HoE wordEn ZorgpadEn ontwikkEld?
Bij zorgpadontwikkeling staat de inhoud altijd 
centraal. Mediant heeft als doelstelling om goede 
en haalbare zorgpaden te definiëren. Dat betekent 
dat er gedurende het traject ook gekeken wordt of 
Mediant met de ontwikkelde zorgpaden financieel 
goed uitkomt. De workshops waarin de inhoud 
wordt ontwikkeld bestaan altijd uit inhoudelijk 
deskundigen. Er wordt steeds voortgeborduurd op 
dat wat Mediant al heeft gedaan, aangevuld met 
de kennis die Plexus elders heeft opgedaan.

Niveau Mate van detail
1 Segmentatie op doelgroepen
2 Vastleggen doelstellingen van de behandeling
3 Vastleggen van eindmoment van behandeling
4 Structurele evaluatiecyclus (overlegmoment, besliscriteria, start/eindmeting)
5 Vullen van pad met daadwerkelijke zorg  

(alle activiteiten met en om de patiënt evidence-based beschrijven)

gewoon goede Zorg met behulp van zorgpaden
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Achterzijde 1e fase  

 
 
 
 

12 maart 2019: tErUgBlik
De renovatie van de eerste fase van het 
verbouwen van de Woningen op Helmerzijde tot 
32 studio’s schiet flink op. Terwijl een groot deel 
van de Woningen gewoon in gebruik is maakt de 
aannemer en installateur de eerste fase gereed 
om te gaan gebruiken. 

Vanaf eind april begin mei worden de eerste  
13 studio’s opgeleverd, schoongemaakt en 
verhuizen 12 van onze clienten naar de gloednieuw 
huisvesting (1 appartement wordt gebruikt 
als tijdelijke verpleegpost). Daarna volgt fase 
2 inclusief de verpleegpost en na de zomer de 
laatste fase van het project. Het terrein rondom 
de nieuwe studio’s wordt wel per fase netjes 
gemaakt, maar pas ingericht met paden en 
plantvakken als de bouwers weg zijn en er ruimte 
is om het in te richten. Dat is dus begin volgend 
jaar.

De komende weken gaat de schilder schilderen 
en de vloerenfirma gaat de vloerbedekking 
leggen, wordt de rest aan afbouwwerk verricht 
zoals het plaatsen van keukenblokken, 
verlichtingsarmaturen, wifizenders, 
branddetectiesysteem, spiegelkastjes, wc-
rolhouders etc. en ook wordt de galerij aan de 
buitenkant geplaatst. 

De groep komt wekelijks bij elkaar voor een 
praatje, een kop koffie of thee en een activiteit. 
Er kunnen verschillende redenen zijn anderen 
te ontmoeten. Bijvoorbeeld omdat de partner is 
overleden of omdat ze weinig andere mensen zien 
of gewoon behoefte hebben aan een praatje of 
gezelligheid. 

aCtivitEitEn
Wekelijks staat er een activiteit op het 
programma. Dat kan een kaartmiddag zijn, 
darten, een wandeling of fietstocht of een 
uitstapje naar een andere locatie om bijvoorbeeld 

te biljarten. Het programma stellen de mannen 
zelf samen. De mannen worden ondersteund door 
medewerkers van Mediant en Wijkracht.

andErEn ontmoEtEn
Om deel te nemen aan de activiteit is het niet 
nodig je aan te melden. De groep komt wekelijks 
bij elkaar. Iedereen kan langskomen om te kijken 
of deze activiteit bevalt. 

De mannen activiteiten groep is geen 
dagbesteding of relatie groep. De bezoekers 
stellen zelf een maandprogramma op en zijn 
zelf zoveel mogelijk verantwoordelijk voor de 
organisatie en uitvoering.

waar En wannEEr
Iedere dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur
Locatie: Glazen Huis 
 Cesar Franckstraat (Speeltuingebouw)

informatiE
Arie Fröberg (Wijkracht 06-10591789),  
Astrid Holtkamp (Bureau Herstel 053-4755755)

 
Storten van de fundering voor de galerij 

 
 

 
Woonkamer van een appartement 

 
 

 
Storten van de fundering voor de galerij 

 
 

 
Woonkamer van een appartement 

 
 

stortEn van dE fUndEring voor dE galErij

aCHtErZijdE 1E fasE 

Om beter zicht te krijgen op je eigen zorgproces 
en hierin de voortgang van de behandeling te 
volgen, is het Cliëntportaal ontwikkeld. Hiermee 
willen wij informatie over de zorg die je ontvangt 
dichter bij je brengen. 
In dit plan kun je bijvoorbeeld het behandelplan 
nalezen, maar ook de ROM vragenlijsten invullen. 
Het cliëntportaal toont alleen informatie die 
aan jou is gekoppeld: je eigen afspraken, jouw 
contactgegevens en bijvoorbeeld met welke 
apotheek wij medicatie informatie uitwisselen. 

Er is een hulplijn beschikbaar via mail of 
telefonisch: clientportaal@mediant.nl of tijdens 
kantoortijd via 06-28028125. 

Ook bestaat de mogelijkheid om tijdens de 
inloop spreekuren van Bureau Herstel Hengelo 
ondersteund te worden bij het inloggen op 
het cliëntportaal, er is een laptop aanwezig. 
De spreekuren zijn: maandag, woensdag- en 
vrijdagochtend van 10.00 uur tot 14.00 uur, 
Hooistraat 3 (bij de Opmaat) Hengelo. 

Het mediant CliËntportaal

5
          maart 2019

meer voor mannen!
mannen activiteiten groep

renovatie woningen Helmerzijde 
tot 32 studio’s

woonkamEr van EEn stUdio



1918CLIENTAAL ZOMER 2019

Andre Lesscher geeft water

Fleur Vruwink geeft water

Jurrien Smit geeft water

Andre Lesscher (teammanager):
Het gevoel is bij de meerderheid wel dat men er 
echt op vooruit gaat, zeker ook als men de nieuwe 
studio’s van binnen gezien heeft.

Maar het is en blijft een transitie en dat is altijd 
ook weer spannend, enkele keer ook moeilijk 
door de grote hoeveelheid prikkels of angst voor 
het nieuwe, onbekende. Maar er wordt open 
over gepraat en de sfeer is nog steeds goed en 
constructief. Dat alles zien en meemaken is ook 
mooi, dat merk ik steeds weer als ik met allen, 
cliënten en personeel, er over in gesprek ben.

rEaCtiEs van CliEntEn  
op dE vErHUiZing:

‘ Waar moet ik dan mijn was doen?’

‘ Hoe groot wordt mijn kledingkast?  
Is er wel een koelkast?’

‘ Wat mooi, dan kan ik hier mooi een barretje 
maken!’

‘ Ik ben het niet zo groot gewend!’

‘ Worden mijn kosten straks ook hoger?’

‘ Ik wil mijn gitaar wel zelf verhuizen.’

‘ Als ik drie keer loop dan heb ik mijn spullen zelf 
verhuisd, dat hoeven ze niet voor mij te doen.’

‘  Wat fijn dat ik straks naar een studio kan om 
verder te trainen. Ik ben daar heel blij mee.’

‘ Ik vind het erg spannend, heb er buikpijn van.  
Ik hoop dat het mee valt, de verhuizing en alles’.

‘ Straks moet ik alles schoon houden, ik weet nog 
niet of ik dat wel kan. Krijg ik er hulp bij?’

‘ Ben toch wel bang dat ik niemand meer bijna zie, 
is de Kom-In ook ’s ochtends straks wel open om 
anderen te kunnen ontmoeten?’

2 mei 2019: oplevering 
Eerste fase studio’s
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Expositie 
aslan Celik

Op dinsdag 14 mei 2019 heeft de Cliëntenraad de 
jaarlijkse cursusdag gehad onder leiding van 
Yvonne Wijbenga.

Het thema was ‘Verbinding’, en het doel was om 
de kracht van de Cliëntenraad te vinden als team.
Met name door elkaars krachten te benutten. 
Zelfreflectie en feedback zijn daar goede 
gereedschappen voor. 
Theorie en praktijk komen dan samen.

Eén van de opdrachten was om te schilderen 
wat je als persoon toe kan voegen binnen de 
Cliëntenraad. Toen de schilderijen klaar waren, 
konden we dit mondeling toelichten.

Teamwork stond dan ook centraal. Maar wat 
maakt een team een ‘team’?
Respect en vertrouwen met een vleugje 
zakelijkheid en discretie. Elkaar durven aan 
te spreken en je ideeën naar voren durven te 
brengen, zodat we van elkaar kunnen leren!   

Theorie in Prakrijk 

Aslan is een Hengelose kunstenaar van Turkse 
afkomst. Hij is geboren op 24 januari 1969 en 
sinds 1988 woonachtig geweest in Enschede. 
In 1994 heeft Aslan succesvol zijn opleiding 
afgerond aan de Academie voor Kunst en 
Industrie. Hij heeft tot 2010 een eigen atelier in 
Enschede gehad, waar hij veel geschilderd heeft. 
Na een brand in dit atelier is hij naar Hengelo 
verhuisd waar hij sindsdien met veel plezier 
woont en werkt. Tegenwoordig legt hij zich toe op 
houtbranden en mozaïek. Zijn inspiratie haalt hij 
uit zijn dromen en gedichten. 

Inmiddels heeft Aslan al diverse exposities op zijn 
naam staan. Meest recent is de expositie in de 
bibliotheek van Hengelo. Vorig jaar heeft Aslan 
meegedaan aan het project Kunsttafelen. Het 
bijzondere aan dit project was dat de kunsttafel 
geëxposeerd werd in het Rijksmuseum waarna 
het kunstwerk geveild is. De opbrengst is naar een 
goed doel gegaan. 

Andere exposities welke op zijn naam staan: 
Ahoy Rotterdam, Turkse Ambassade Rotterdam, 
Art Brut Biënnale, station Zwolle, volkspark 
Enschede, het Lambooijhuis. 

Ook is Aslan erg maatschappelijk betrokken 
en heeft toen hij nog in Enschede woonde voor 
Amnesty International gewerkt. Zijn boodschap: 
”Iedereen moet vrij zijn en in vrede leven”.

De cliëntenraad met de door hen gemaakte kunst 

Van links naar rechts: 
monique, Anke, ria, eric, Lotte, Hans, 
Carla (coach), mieke, marike (coach)  
- afwezig waren: Jikkie, Jarich en Pieter -

Cliëntenraad cursus ‘verbinding’
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opstapaCtivitEitEn
De buurtsportcoaches Haaksbergen organiseren 
daarnaast regelmatig opstapactiviteiten. In een 
aantal weken kun je vrijblijvend kennis maken 
met sport- en beweegaanbod van zeer diverse 
aanbieders in gemeente Haaksbergen. Vaak wordt 
een opstapactiviteit tegen een gereduceerd tarief 
of kosteloos aangeboden.

Ben je benieuwd welke opstapactiviteiten er  
op dit moment georganiseerd worden? Kijk op  
www.facebook.com/buurtsportcoachhaaksbergen  
of neem contact op met een Buurtsportcoach.

BUUrtsportCoaCH 
in HaaksBErgEn
In Haaksbergen zijn meerdere buurtsportcoaches 
werkzaam met elk een eigen achtergrond 
en doelgroep. De buurtsportcoach is iemand 
die sport- en beweegaanbod organiseert in 
de buurt en verbinding maakt tussen sport/
beweegaanbieders en andere sectoren zoals zorg, 
welzijn, kinderopvang en onderwijs. We richten 
ons op sport en bewegen maar ook op het mee 
laten  doen van mensen voor wie participeren in 
de samenleving niet vanzelfsprekend is.

Buurtsportcoach ondersteunt inwoners van 
gemeente Haaksbergen die een duwtje in 
de rug kunnen gebruiken naar een sport- of 
beweegactiviteit. Er is individueel contact 
mogelijk, van eenmalig advies tot langdurige 
ondersteuning. Bijvoorbeeld wanneer je:

•	 	letterlijk	en	figuurlijk	de	weg	in	Haaksbergen	
niet goed kent en niet weet welke beweeg- en 
sportmogelijkheden er zijn

•	 	wilt	ontdekken	welke	beweegactiviteit	of	
beweegomgeving er bij je (lichamelijke of 
psychische mogelijkheden) past

•	 	er	achter	wilt	komen	welke	sport	je	eigenlijk	
leuk vindt

•	 	het	spannend	vindt	om	zelfstandig	op	een	
groep of vereniging af te stappen

•	 op	zoek	bent	naar	een	sport-	of	beweegmaatje

•	 	financiële	mogelijkheden	wilt	onderzoeken,	
om met een krap budget toch te kunnen 
bewegen of sporten

•	 	andere	vragen	hebt	met	betrekking	tot	sport	
en bewegen

•	 op	zoek	bent	naar	sociale	contacten.

ContaCt
Er is geen verwijzing nodig en 
ondersteuning van de buurtsportcoach 
is kosteloos. U kunt met één van de 
buurtsportcoaches contact opnemen.

Maurizio Arena                                          
mr.arena@mediant.nl                     
06 - 3806 6218 

Ellen Kroezen
e.kroezen@mediant.nl
06 - 2036 8164  

Nienke Schuppers
n.schuppers@noaberpoort.nl
(053) 573 47 89

Minke ten Bruggencate
m.tenbruggencate@mediant.nl 
06 - 4859 1794

dE BUUrtsportCoaCH 

Zorgt Ervoor dat mEEr 

mEnsEn, jong En oUd, in dE 

BUUrt kUnnEn sportEn En 

BEwEgEn. 
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Net als ons nieuwsgierig geworden informeer 
dan gerust of neem eens een kijkje bij:

‘de inloop’

Inloop Noord Esmarkerrondweg (Enschede)

Noord Esmarkerrondweg 372
7533 BH Enschede.
Tel: 053-4807247 
(vragen naar één van de inloopmedewerkers)

Inlopen kan op: 
maandag t/m donderdag 
van 08.30u  - 16.00u. 
En in de even weken ook op zondag 
van 13.00u – 16.15u. 

Inloop binnen Helmerzijde (Enschede)

Trefcentrum Helmerzijde (bij het restaurant)
Broekheurnering 1050
7546 TA Enschede
Inlopen kan op: 
woensdag en vrijdag 
van 18.30 tot 21.00 uur

Inloop Doesgoor (Goor)

Pluvierstraat 1-3 (Bij wijkvoorziening ’t Doesgoor)
7471 HM Goor.
Tel: 06-38066218 (Maurizio Arena)
Tel: 06-14874649 (Stef Melching)

Inlopen kan op: 
Dinsdag, woensdag en donderdag 
van 09.00u – 12.00u

Inloop de Ontmoeting (Oldenzaal)
 
Schapendijk 37 (Voetbalvereniging FC Berghuizen)
7574 PG Oldenzaal
Tel: 06-38066218 (Maurizio Arena)
Tel: 0639010553 (Maaike Beene)

Inlopen kan op: 
Dinsdag en donderdag 
van 09.30u – 12.30u.

Inloop ’t Vogelkwartier (Hengelo)

Leeuwerikstraat 36
7557 CE Hengelo
Tel: 088-3736854
(vragen naar één van de  
inloopmedewerkers)

Inlopen kan op: 
Maandag, dinsdag en vrijdag 
van 08.30u – 16.00u.
Woensdag en Donderdag 
van 08.30u – 21.00u.
En in de oneven weken ook op zondag 
van 13.00u – 16.15u

Inloop Kiekerskaamp (Losser)

Denekamperdijk 46
7581 PJ Losser
Tel: 06-38066218 (Maurizio Arena)
Tel: 0639010553 (Maaike Beene)

Inlopen kan op: 
Maandag, dinsdag en vrijdag 
van 10.00u – 13.00u. 

Inloop Ziens (Haaksbergen)

Adriaen Brouwerstraat 10
7482 ZK Haaksbergen
Tel: 06-38066218 (Maurizio Arena)
Tel: 06-20368164  (Ellen Kroezen)

Inlopen kan op: 
Maandag, dinsdag en donderdag 
van 10.00u – 13.00u. 

Wat is dit nou eigenlijk, waar kun je deze 
vinden en wat kun je er van verwachten? 
Om hier een antwoord op te krijgen hebben 
we een gesprek gehad met Maurizio Arena 
(Coördinator PaZZage maatschappelijke 
ondersteuning / Buurtsportcoach) en 
Maaike Beene (Coördinator PaZZage 
maatschappelijke ondersteuning). Beide zijn 
ook werkzaam binnen ‘de inloop’. 

Voor ons zaten twee zeer enthousiaste 
medewerkers die met passie vertelden over 
hun werk en de (inloop)mogelijkheden, de 
activiteiten, de sfeer, de mooie ervaringen 
en de succesverhalen. Maar ook over hoe 
lastig het soms is om de mensen te bereiken.  
Wij werden er in ieder geval heel blij en 
nieuwsgierig van. We gaan dus ook zeker 
de locaties nog een keer bezoeken. Want 
dat kan. Iedereen kan daar gewoon naar 
binnen lopen. Maurizio benadrukt nogmaals 
dat het belangrijk is dat men weet dat het 

heel laagdrempelig is! Maar wil je liever eerst 
even telefonisch contact dan kan dat ook altijd. 
Of kom je liever niet alleen de eerste paar keer 
dan mag je ook gerust iemand meenemen. Men 
is altijd bereid om je iets te vertellen over de 
mogelijkheden binnen de verschillende locaties. 
Voor iedereen is er wel wat te vinden en anders 
proberen ze het te creëren. 

De inloop is een voorziening voor mensen die 
onder andere op zoek zijn naar sociale contacten, 
het vergroten van hun leefwereld, op zoek zijn 
naar een zinvolle invulling van hun dag. Mensen 
kunnen bij de inloop komen voor een kopje koffie, 
een spelletje, een gesprekje of iets anders. Ze 
kunnen ontdekken welke mogelijkheden er 
zijn en waar zij zich prettig bij voelen.  Voor de 
ene bezoeker is de inloop een veilige haven, en 
voor de andere bezoeker is het een brug naar 
de maatschappij. Naast de inloop is er vaak ook 
een aanbod aan activiteiten zowel binnen als 
buiten de voorziening waar men deel aan mag 
nemen.  Dit is allemaal vrijblijvend en op je eigen 
tempo. Er is altijd professionele begeleiding 
aanwezig. De inloop is in principe bestemd voor 
elke bewoner binnen de betreffende gemeente 
en er is geen financiering voor nodig. Het is dus 
gratis. De inloop  is een initiatief dat ondersteund 
wordt door de gemeente in samenwerking met 
verschillende andere welzijnsorganisaties.



2928CLIENTAAL ZOMER 2019

de 
schaakclub 
‘opschaak’ 

Maar nu terug naar het “ingewikkelde’ spel. Want 
waarom wordt schaken zo ingewikkeld genoemd? 
Het gaat vooral om het feit dat schaak-
grootmeesters veel schaakzetten hebben 
geanalyseerd. Ze zijn er nooit echt achter 
gekomen of de stelling wel helemaal 100 procent 
werkt in de tegenstelling van de tegenstander.  
Het is zoals in het echte leven: Als er iets gebeurt 
noem je dat een oorzaak of een actie. Maar daarna 
komt de reactie of het gevolg. Het “gevolg” kan 
steeds andere situaties met zich meebrengen. De 
situatie of het gevolg is natuurlijk ook de keuze 
van hoe een ander persoon er tegen aan kijkt.  
En zo is dat ook met schaken. Tijdens een zet van 
de schaker zal de ene tegenstander het veld gaan 
verdedigen en weer een ander zal het veld juist 
aanvallen. 
Daarom is het schaken zelfs voor grootmeesters 
moeilijk omdat schaken “persoonlijk” en 
“individueel” is. Kortom tussen de grootmeesters 
is het een eindeloze discussie. 

En toch…we kunnen het makkelijk of moeilijk 
stellen, maar het blijft ondanks dat het 
ingewikkeld is een gezellig bordspel!  

•	De	koning	
•	De	koningin	
•	De	loper		
•	Het	paard		
•	De	toren		
•	De	pionnen.	

Als je absoluut geen weet hebt van deze 
schaakstukken - Geen paniek! 

Op de schaakclub krijgen beginners goede uitleg.  
Er is een gezellige sfeer. Het voornaamste doel is 
jezelf zoveel mogelijk ontwikkelen in het schaken 
en zoveel mogelijk plezier hebben. 

voordElEn
•	 	Schaken	als	denksport	kiezen,	is	een	goede	

keuze om je geest te laten inspannen en 
tegelijkertijd te ontspannen; net als met fysieke 
sporten.  

•	 	Wetenschappelijk	is	bewezen	dat	tijdens	het	
doordenken, of creëren van oplossingen je 
calorieën verbrand! En dat terwijl je gewoon  
op een stoel zit!  

•	 	Omdat	schaken	ook	wiskundige	vormen	
kent(met verticale en horizontale lijnen), 
zul je merken dat als je veel schaakt je ook 
wiskundige dingen kunt oplossen. En dat gaat 
dan ook gepaard gaan met andere zaken in het 
leven waarbij je goede plannen kunt maken.  

 Daar heb je in het dagelijkse leven ook veel aan.

Je hebt een schaakgroep die heel fanatiek is maar 
je kunt het ook op een vriendschappelijk manier 
spelen. 

Onze schaakmentor Harry geeft onderwijs aan 
beginners en gevorderden.  Je leert  wat de 
stukken kunnen, wat de stukken doen bij jou 
of de tegenstander, hoe je de situatie op het 
schaakbord kan oplossen enz.

Bij binnenkomst drinken we eerst gezellig een kop 
koffie. Daarna zet onze mentor het bord neer voor 

ik wil het in dit stuk graag hebben 
over schaken. schaken is een van 
mijn grootste hobby’s en daarom 
zit ik zelf ook bij een schaakclub 
die elke dinsdag op de opmaat is. 

Als eerste gaat het bij ons om de 
gezelligheid en we werken samen om 
hogerop te komen en leren wat beter 
kan met het schaken. Onze club biedt de 
mogelijkheid om te trainen maar ook  voor 
de gezelligheid te spelen. In een jaar tijd 
hebben we er een paar leden bij gekregen.   

wat is sCHakEn? 
Schaken is voor veel mensen een gezellig 
bordspel. Maar het is meer dan dat! Schaken 
is een denksport en een echte puzzelbreker. 
Bij het schaken, denken we vooral aan de 
koning die mat gezet moet worden.  
Maar er toch komt meer bij kijken.  
Het belangrijkste bij schaken is dat je weet 
wat de tegenstander voor zetten kan doen 
en wat jij kunt doen om dichter bij de koning 
van je tegenstander te komen. En het beste 
middel om daarvoor te gebruiken is ‘het 
vooruitdenken’. Daarom is het ook belangrijk 
dat je eerst denkt voor je een zet doet. Want 
elke zet die je doet heeft gevolgen voor winst 
& verlies. 

In het schaken heb je zes verschillende 
stukken per kleur(zwart/wit) 

zie pdf voor opmaak!
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Op Drienerzijde bijvoorbeeld vonden de leerlingen 
het best een uitdaging om met de cliënten in 
contact te komen, niemand wilde een spelletje 
doen…niemand leek behoefte te hebben aan een 
praatje..

Uiteindelijk besloten de leerlingen dan samen een 
spelletje te gaan doen, en daar kwam de opening…

Op Vijverzijde hebben de leerlingen onder andere 
gekookt, cliënten hebben genoten.

Ook binnen Poelzijde hebben de clienten genoten 
van spelletjes, waarbij de cliënten soms een heel 
ander idee hadden over hoe het spel gespeeld 
moest worden.

Alle leerlingen gaven aan de stage heel waardevol 
te vinden. Binnenkort loopt de stage van de eerste 
groep af en ontvangen ze hun certificaat. In maart 
start dan de 2e groep. Ik vind het zelf een prachtig 
project waarin oud en jong op een hele mooie 
manier met elkaar verbonden worden.  
Er vinden mooie ontmoetingen plaats.

project old skool: stage leerlingen stedelijk lyceum

op de foto de leerlingen, onze collega’s en de collega’s van het stedelijk lyceum. onze collega’s hebben allen 
wat verteld over hun werk met de cliënt. Het project komt voort uit de Tafel van marcelis, een initiatief dat 
maatschappelijke projecten ondersteunt op een bijzondere manier, voortkomend uit het gedachtegoed 
van Willem marcelis, die ook lang bij mediant heeft gewerkt. De Tafel was bij de start van het project 
vertegenwoordigd door John overmeer, rechtsonder op de foto.

het trainen van analyses. Vaak is dat een stelling die 
al eens eerder gespeeld is, maar nog niet opgelost.  
Wij als clubleden mogen samen meedenken om 
deze stelling op te lossen.  
Beginners mogen uiteraard mee kijken en hoeven 
niet direct te antwoorden.  
Ongeveer een uur later spelen de leden tegen 
elkaar en wordt er een indeling gemaakt.  
De beginners krijgen voorrang met tijd en krijgen 
tijdens het spelen tips van Harry die af en toe over 
de schouder mee kijkt. 

Als je 10x achter elkaar bent geweest, krijg je van 
Harry een gratis schaakset mee naar huis, zodat je 
thuis ook extra kunt oefenen! 

Als je nou denkt: Hé, schaken wordt mijn nieuwe 
hobby; dan kun je boeken bestellen bij Harry om je 
kennis verder uit te breiden.
Je hebt stappen voor zowel beginners als voor 
gevorderden.  

Die boeken staan vol met uitleg en opgaves.  
Ook staan er veel thema’s in hoe je het beste kunt 
winnen en wat de beste zet is.  

We zijn niet alleen actief als club in onze lokaal 
maar we hebben jaarlijks ook uitjes. Deze 
activiteiten hebben uiteraard met schaken te 
maken. Met o.a  mini vakanties om mee te doen 
met competities in het buitenland.  

Iedereen die geïnteresseerd is, inzet toont 
en respectvol omgaat met een ander en/of 
tegenstander is welkom! 

lijkt HEt jE wat? 
Aarzel dan niet en kom langs.  
En nog een ding: NIEMAND STAAT ER BIJ ONS 
ALLEEN VOOR! Deelname is gratis.

Vorig jaar zijn Het Stedelijk Lyceum en Mediant 
gestart met een stage met leerlingen van het 
stedelijk lyceum. Dit project kwam voort uit de 
Tafel van Marcelis, naar het gedachtegoed  van 
Willem Marcelis. Hij is lang werkzaam geweest ook 
bij Mediant en in 2016 overleden.’

Leerlingen vanuit de bovenbouw van het VWO, 
veelal met een wens de opleiding geneeskunde of 
een andere opleiding in de zorgsector te gaan doen, 
wilden graag kennismaken met de psychiatrie.

Mediant wilde deze jonge mensen graag verbinden 
aan de afdelingen om  laagdrempelige activiteiten 
met onze cliënten te doen zoals een praatje maken, 
koken, de krant lezen, een spelletje doen… Er werd 
een ‘win- win’ situatie  gecreëerd. 
Zo is het project Old Skool van start gegaan…
Op zowel Drienerzijde, Vijverzijde en Poelzijde zijn  
twee leerlingen twee uur per week gestart.  
Zij zijn aanwezig in de huiskamers bij de cliënten.
De doelgroepen zijn verschillend. Het contact 
maken en activiteiten uitvoeren gingen dan ook 
heel verschillend.

Elke dinsdag om 15:00 beginnen we 
op ‘locatie de Opmaat’ in Hengelo(0v) 
Meestal is het zo dat onze schaakmentor 
Harry in de kantine op ons wacht en dan 
lopen we samen naar de ruimte waar er 
geschaakt wordt.  

Hopelijk tot ziens! 
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CirCUit HErstEl EEn niEUwE naam HEEft? 
Vanaf 1 mei 2019 is het Circuit PaZZage, herstel 
ondersteunende zorg. 

Er EEn wandElgroEp gEstart is? 
Elke woensdagmiddag  vanaf 13.30 uur, verzamelen 
in de kantine. Info: Trienke Boom. 

CliËntEn van mEdiant mEt korting 
kUnnEn sportEn Bij tom’s kiCkBoksEn, 
HassinkwEg 15 in HEngElo?  
Info: a.hotlkamp@mediant.nl

sinds janUari 2019 HEt CliËntEnportaal 
van mEdiant gEïntrodUCEErd is?  
De Bentobox; Bento is gevarieerd en creatief 
eten, mooi opgemaakt op een bord of in een 

lunchtrommel. Bento draait om gezond en 
gevarieerd eten, voor volwassenen en kinderen.  
Bento komt oorspronkelijk uit Japan en wordt daar 
gebruikt in Bentoboxen: Japanse lunchtrommels 
met meerdere lagen of vakken waarmee je het 
eten van elkaar gescheiden kunt houden. In Japan 
is het een kunst om de boxen zo leuk en origineel 
mogelijk te maken. Maak van je lunch een feestje. 

wist U dat dE CliEntEnraad  
EEn niEUw logo HEEft?

Vanaf 1 mei 2019 is de naam van Circuit 
Herstel veranderd in Circuit PaZZage, 
herstelondersteunende zorg.

De ZZ in de naam staat voor de zorg die wij 
centraal stellen. PaZZage (passage) staat ook voor 
doorgang of doortocht. Wij hopen met ons aanbod 
onze cliënten en deelnemers te kunnen assisteren 
bij hun doortocht in het dagelijks leven.
De naamswijziging zal eveneens worden 
doorgevoerd in de verschillende onderdelen van 
ons circuit, namelijk: 
•	 LeerWerkBedrijf	wordt	PaZZage,	

Maatschappelijke Ondersteuning;
•	 OZL	en	Trajectbegeleiding	wordt	PaZZage,	

Individuele Ondersteuning;
•	 WBT	Scherpenzeelhoek	wordt	PaZZage,	

Scherpenzeelhoek;
•	 WBT	Helmerzijde	wordt	PaZZage,	Studio’s;
•	 Voor	Helmstede	en	team	Stabilisatie	en	

Activering wordt nog naar een passende naam 
gezocht.

Vanzelfsprekend zal de overgang naar Circuit 
PaZZage wat tijd in beslag nemen. De komende 
periode zullen de gegevens op o.a. Internet, in 

foldermateriaal en documenten stapsgewijs 
worden aangepast.
Inmiddels heeft circuit PaZZage een eigen logo 
gekregen, geheel in de stijl van het Mediant 
logo. Dit nieuwe logo zal binnenkort op de gevels 
van de panden aan de Wegtersweg, de Noord 
Esmarkerrondweg, van het Vogelkwartier en op 
onze locatie op Helmerzijde verschijnen.
Ook wijzen wij u op onze vernieuwde website, 
waar u met name informatie kunt vinden over 
het aanbod van PaZZage Maatschappelijke 
Ondersteuning en PaZZage Individuele 
Ondersteuning, maar bijvoorbeeld ook over ons 
maatjesproject Vriendendienst Hoor ‘ns.  Neemt u 
gerust eens een kijkje op www.pazzage.nl.

Heeft u tips of aanvullingen? Laat het ons 
weten! Met uw informatie maken we de website 
steeds beter. U kunt uw reactie mailen naar 
communicatie@mediant.nl.

Het mediant CliËntportaal

werken vanuit een 
gezondheidscentrum

Om beter zicht te krijgen op je eigen zorgproces en 
hierin de voortgang van de behandeling te volgen, 
is het Cliëntportaal ontwikkeld. Hiermee willen wij 
informatie over de zorg die je ontvangt dichter bij 
je brengen. 

In dit plan kun je bijvoorbeeld het behandelplan 
nalezen, maar ook de ROM vragenlijsten invullen. 
Het cliëntportaal toont alleen informatie die aan 
jou is gekoppeld: je eigen afspraken, 
jouw contactgegevens en bijvoorbeeld met  
welke apotheek wij medicatie informatie 
uitwisselen. 

Er is een hulplijn beschikbaar via mail of 
telefonisch: clientportaal@mediant.nl of tijdens 
kantoortijd via 06-28028125. 

Ook bestaat de mogelijkheid om tijdens de 
inloop spreekuren van Bureau Herstel Hengelo 
ondersteund te worden bij het inloggen op 
het cliëntportaal, er is een laptop aanwezig. 
De spreekuren zijn: maandag, woensdag- en 
vrijdagochtend van 10.00 uur tot 14.00 uur, 
Hooistraat 3 (bij de Opmaat) Hengelo. 

Mediant heeft in haar meerjarenbeleidsplan 
opgenomen dat zij haar zorg meer vanuit flexibele 
locaties, dichtbij verwijzer en cliënt, wil aanbieden. 
Dit komt vanuit het idee dat het voor de cliënt 
prettiger is om minder te hoeven reizen, en het 
gezondheidscentrum toegankelijker is dan een 
vaste (grote) locatie van Mediant. Het neemt 
een drempel naar Mediant toe weg. Daarnaast 
versterkt het de samenwerking met huisarts en 
andere zorgaanbieders, doordat je elkaar en elkaars 
werkwijze leert kennen en gemakkelijker even kunt 
overleggen. 

Momenteel huurt Mediant in 10 gezondheidscentra 
in de regio Twente één of meerdere ruimtes. 
Op deze locaties bieden we vanuit het Mobiel 
Consultatie- en Behandelteam (MCBT) consultaties 
en kortdurende behandeling in de basis ggz aan. 
Naast de hulpverleners van het MCBT, maken ook 

hulpverleners van de andere circuits van Mediant 
gebruik van deze buitenlocaties. We werken zoveel 
mogelijk met vaste hulpverleners, zodat dit ook 
bekende gezichten worden voor de huisartsen 
en er een samenwerking met elkaar kan worden 
opgebouwd. 

wist je dat
CLIËNTPORTAAL
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Er is een informatiefolder over voorzieningen op locatie 
Helmerzijde en de Opmaat verschenen. De folder bevat 
informatie over voorzieningen op en rond de  
klinische locaties van Mediant.
In deze folder vindt u:

HElmErZijdE opmaat
Winkel Bureau herstel
Theater Herstel academie
Trefpunt bureau herstel Crisiskaart consulante                 
Kringloopwinkel Restaurant
Kapsalon Fitnessruimte
Internetcafé Schaken
Bibliotheek                                    
Stiltecentrum
Visvijver
Restaurant
   
De informatiefolder  maakt deel uit van het informatiepakket 
dat cliënten ontvangen bij opname. 

Tagliatelle met Kip en Spinazie
Recept voor 2 personen 
door Sabrina

wat HEB jE nodig:
•	 4 of 5 kippendijen
•	 Groot pakje Boursin
•	 8 nestjes Tagliatelle
•	 450 gram diepvries Bladspinazie
•	 Bakboter
•	 Beetje peper

HoE maak jE HEt klaar:
1. Snijd de kip in stukjes en bak het gaar met een 

klontje boter in een koekenpan op middelmatige 
temperatuur.

2. Kook ondertussen de tagliatelle in een ruime pan 
met water gaar zoals op de verpakking staat.

3. Zet de temperatuur van de kip laag en voeg de 
bevroren of verse spinazie toe en bak dit op lage 
temperatuur een paar minuten mee.

4. Als de spinazie klaar is voeg je de Boursin 
en een snufje peper toe en laat je dit op lage 
temperatuur smelten.

5. Voeg de afgegoten tagliatelle toe in de pan 
met kip en de spinazie en meng alles goed door 
elkaar.

6. Serveer het op een bord en Klaar is je Tagliatelle 
met Kip en Spinazie!

EEt smakElijk! 

 
vEgEtarisCHE tip:  
Vervang de kip door in plakjes gesneden 
champignons

www.mediant.nl
Informatie voor cliënten

Voorzieningenfolder 
Cliëntenraad

www.mediant.nl

Wat vind ik waar?
Informatiefolder over voorzieningen op locatie Helmerzijde en de OpmaatWaar vind ik de dichtstbijzijnde bushalte, waar kan ik geld pinnen, hoe laat is het 

restaurant geopend? Vragen die u als cliënt ongetwijfeld heeft, wanneer u bent 

opgenomen. In deze folder informeren wij u over de voorzieningen op locatie 

Helmerzijde en locatie de Opmaat. 

Locatie Helmerzijde
Restaurant
Het restaurant is dagelijks geopend tussen 11.30 en 13.00 uur en ’s avonds 

tussen 18.30 en 21.00 uur. Tussen de middag is het mogelijk te lunchen of te 

dineren.

Winkel
In het restaurant bevindt zich ‘het winkeltje’. Op maandag- en vrijdagochtend kunt 

u hier terecht voor sigaretten, toiletartikelen een kaartje en postzegels. Theater
Iedere eerste dinsdag van de maand vindt in het theater een referaat plaats. 

Meer informatie vindt u op www.mediant.nl/referaatTrefpunt Bureau HerstelHet Trefpunt Bureau Herstel is de plek op locatie Helmerzijde, waar je in gesprek 

kunt gaan met ervaringsdeskundigen en waar je een training kunt volgen en 

informatie avonden kunt bezoeken. 
Openingstijden Trefpunt Bureau HerstelMaandag t/m vrijdag geopend voor inloop: 11.30 - 13.30 uur (uitgezonderd 

feestdagen). Elke maandag is er een inloopavond voor familie/naasten van 

mensen met psychische kwetsbaarheid: 18.30-20.00 uur. Elke donderdag is 

er een thema-avond: 18.30 - 20.30 uur (uitgezonderd feestdagen).

www.mediant.nl

Kringloopwinkel

Naast de Clientenbibliotheek vindt u kringloopwinkel ‘The Dreamfactory’.  

Deze is dagelijks geopend tussen 10 en 12 uur en op maandag- en woensdag-

middag tussen 14 en 16 uur. 

Kapsalon 
In de kringloopwinkel is op maandag- en woensdagmiddag een kapster 

aanwezig. Tussen 14 en 16 uur kunt u hier voor 5 euro uw haar laten knippen. 

Een afspraak is niet nodig. 

Internetcafe
Er zijn twee plekken waar u onder leiding van vrijwilligers, gebruik kunt maken 

van de computer en het internet:

• Helmstede

 Maandag t/m zaterdag kunt u hier tussen 14.30 en 16.30 terecht om gebruik   

 te maken van de computer en het internet.

• Clientenbibliotheek

 Maandag t/m vrijdag tussen 10 en 12 geopend

Er zijn twee vrijwilligers aanwezig en de koffie staat voor u klaar.

Clientenbibliotheek

De Clientenbibliotheek is van maandag t/m vrijdag open tussen 10 en 12 uur. 

U kunt hier boeken lenen (maximaal 2 per keer).

Sportzaal en fitness

Onder begeleiding van een instructeur kunt u sporten. U kunt dit overleggen met 

de verpleging.

Stiltecentrum
Op het terrein is het stiltecentrum dagelijks geopend. U kunt hier terecht voor een 

overdenking.

Kerkdiensten
Iedere zondag verzorgt de Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek 

diensten in het Helmertheater. De dienst begint om 10.00 uur. Binnen Mediant is 

ook een dienst geestelijke verzorging. Wanneer u hier behoefte aan heeft kunt u   

            een afspraak met hen maken via telefoonnummer: 053-4755536.

www.mediant.nl

www.mediant.nl

Visvijver
Op het terrein bevindt zich een grote vijver. Vissen is toegestaan voor cliënten 

van Mediant.  Wanneer u de eerste keer gaat vissen, moet u zich eenmalig 

melden bij de receptie in het hoofdgebouw. 

Bushalte
Buslijn 2 vertrekt vanaf de Dubbelinckhoek.

Brievenbus

Tussen het restaurant en de kringloopwinkel bevindt zich een brievenbus.

Pinautomaat

De dichtstbijzijnde pinautomaat vindt u aan de buitenzijde van Winkelcentrum 

Helmerhoek. 

voorZiEningEn foldEr



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

clientenraad@mediant.nl
www.mediant.nl/clientenraad
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