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In volle vaart naar 2023

  Mediantkrant

Voor u ligt alweer de laatste uitgave 

van de MediantKrant 2022. Een jaar vol 

ontwikkelingen, waarin wij ons bijvoorbeeld 

hebben voorbereid op een nieuwe strategische 

koers. Over wat dat gaat betekenen, vertellen 

wij graag de volgende keer meer. We lichten de 

volgende onderwerpen uit: Vanaf 1 november 

is Corstiaan Bruinsma gekomen als tijdelijk 

lid van de Raad van Bestuur. Hij neemt de 

bestuurstaken over van Geert Uijterwaal die 

in de zomer aankondigde als bestuurder terug 

te willen treden. Corstiaan is een ervaren 

bestuurder in de GGZ en bezet deze post 

totdat we een definitieve opvolger hebben 

gevonden. In deze krant vertellen we over ons 

besluit om per 1 december 2022 te stoppen 

met het Psycodiagnostiek en Advies Centrum 

(PACT) als apart centrum. Diagnostiek doen 

we vanaf die datum als dat nodig is voor de 

behandeling. Verwijzingen voor alleen maar 

diagnosiek of classificatievragen passen niet 

in tijden van schaarste en lange wachttijden 

in de psychiatrie. We besteden aandacht aan 

de samenwerking van Mediant met Zorggroep 

Manna en het ROC van Twente. Ook blikken 

we terug op het Kennisfestival en kijken we 

vooruit naar de Kennisfestivalweek van volgend 

jaar. Van 3 t/m 7 juli 2023 wordt op het terrein 

van Helmerzijde weer veel kennis gedeeld! Eén 

thema is al bekend: hoe werkt de crisisdienst 

van Mediant.

 

Ik wens u hele fijne feestdagen toe en veel 

leesplezier met deze krant!

 

Martin Bijker, voorzitter Raad van Bestuur
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Centrum voor Bipolaire  
Stoornissen scoort goed
Het specialistische Centrum voor Bipolaire Stoornissen is afgelopen juni 2022 
bezocht door een afvaardiging van Kenniscentrum voor Bipolaire Stoornissen en de 
patiëntenvereniging Plusminus. Deze visitatie vindt eenmaal in de vijf jaar plaats. 

Uit de beoordeling van de visitatiecommissie 

komt naar voren dat het centrum bestaat uit 

een klein, gemotiveerd en enthousiast team 

van medewerkers. Die allen vanuit hun eigen 

discipline goed samenwerken en goede zorg voor 

cliënten met een bipolaire stoornis vormgeven, 

volgens de laatste inzichten.  Ze hebben een 

ruime expertise opgebouwd, waarbij ook 

aandacht is voor de verschillende levensfases en 

voor hun naasten. 

ERVARINGSDESKUNDIGHEID
Een extra punt van waardering betreft 

de inzet van de ervaringsdeskundige op 

verschillende momenten in de behandeling. De 

ervaringsdeskundige is betrokken bij de psycho-

educatiecursus en het opzetten en begeleiden 

van lotgenotengroepen voor volwassenen 

en jongeren. Herstelgerichte zorg wordt 

geïntegreerd in het behandelaanbod doordat 

een ervaringsdeskundige werkzaam is bij het 

Centrum voor Bipolaire Stoornissen (tevens 

werkzaam bij Bureau Herstel van Mediant). 

CURSUS ‘GOED LEVEN MET EEN  
BIPOLAIRE STOORNIS’
Binnen het centrum wordt gewerkt volgens 

de laatste inzichten. Voor cliënten met een 

bipolaire stoornis, in en tijdens de 

verschillende fases van hun ziek 

zijn en herstel. Zo zijn de cliënten 

en hulpverleners ook betrokken 

geweest bij een studie uitgevoerd 

vanuit de Universiteit Twente 

uitgevoerd naar de effectiviteit 

van de positieve psychologie 

groepscursus ‘Goed 

leven met een bipolaire 

stoornis’ om welbevinden, 

persoonlijk herstel en 

stemmingsstabiliteit bij cliënten met bipolaire 

stoornis te bevorderen. De studie laat zien 

dat deelnemers aan de cursus een significant 

hoger welbevinden en persoonlijk herstel 

rapporteerden direct na de cursus. Het effect 

voor welbevinden bleef bovendien behouden tot 

zes maanden na het begin van de studie. 

 

Vanuit het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen 

is men zo enthousiast dat deze training 

wordt aanbevolen om toe te voegen aan het 

behandelaanbod. Binnen het centrum wordt dit 

ook blijvend opgenomen in het behandelaanbod. 

NIEUWSBRIEF
Tevens gaf de visitatiecommissie 

complimenten voor het verspreiden van 

een nieuwsbrief met algemene informatie 

over de bipolaire stoornis en de geboden 

zorg binnen Mediant. Deze nieuwsbrief 

verschijnt elke drie maanden digitaal en is 

voor iedereen die hier belangstelling voor 

heeft. De thema’s die er behandeld worden 

spreken aan, er is aandacht voor deelname 

aan (landelijke) onderzoeken die er lopen of 

informatie over het behandelaanbod. 

Ook de nieuwsbrief ontvangen? 
Meld je dan aan via 

www.mediant.nl/bipolair
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De workshops waaruit men kon kiezen waren Acute zorg, Suïcidepreventie onder 

jongeren en GGZ in de wijk. PMT verzorgde een workshop in de sportzaal en in het 

theater kon men een Mindf*ck van Victor Mids meemaken. De keuken van Mediant 

heeft topwerk geleverd! Gasten konden genieten van een heerlijke lunch en verse 

sapjes. De Helmerhuisband verzorgde hun eerste optreden, wat gelijk een groot 

succes was! 

In 2023 is er een Kennisweek van 3 t/m 7 juli a.s. 

Dat mag je niet missen! Houd onze socials in de gaten. 

Beoordeling Kennisfestival van gasten 

naar aanleiding van ingevulde enquêtes: 

30 juni 2022 vond op het terrein van Helmerzijde 
het eerste Kennisfestival van Mediant plaats. 
Een mix van 350 externen en medewerkers hebben 
tijdens het festival workshops bezocht en genoten 
van eten, drinken en muziek. 

Kennisfestival

Het eerste thema voor het 
Kennisfestival is bekend! 
Wil je weten hoe onze crisis-
dienst werkt? Kom dan zeker 
naar het Kennisfestival.

7,8



ONLANGS IN HET NIEUWS
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30 september  – Circuit Curatieve Zorg Vacaturefeest
Ons Circuit Curatieve Zorg is constant in beweging. Het circuit blijft 
groeien en veel van onze collega's hebben al een opleiding gevolgd om 
zich door te ontwikkelen.👩 🏫
Ook aankomend jaar gaan collega's dit intern doen en daarom zijn we 
nu op zoek naar nieuwe regiebehandelaren!🕵 ️

Daarom organiseren wij het Circuit Curatieve Zorg Vacaturefeest!
Voor meer informatie kijk je op https://lnkd.in/eFHwTKQK
We zien je graag op 6 oktober!🤝

26 september – week van de ontmoeting
Rondom de Week van de Ontmoeting organiseert Inloop het 
Vogelkwartier verschillende activiteiten! 👍
Op maandag 3 oktober:
13:30 - 15:30 uur Kaartjes maken (gratis)
Op dinsdag 4 oktober:
10:00 - 12:00 uur Vetbollen maken + pinda rijgen (gratis)
13:30 - 15:30 uur Wandelen (gratis)
Op woensdag 5 oktober:
10:00 - 12:00 uur Kubb + boerengolf (gratis)
17:00 - 19:00 uur Kom erbij- maaltijd
(aanmelden verplicht + eigen bijdrage 2 euro)
Op donderdag 6 oktober:
19:00 - 21:00 uur Sleutelhangers maken (gratis)
Meer informatie en aanmelden via mr.arena@mediant.nl

23 september  MOOVD – Virtual Reality
 Samen met Mediant zetten we deze stap om met elkaar de zorg 
toekomst bestendig te maken
Mediant Geestelijke Gezondheidszorg is in juni 2022 gestart met 
digitale therapie en zet daarbij de volgende stap in het verder 
digitaliseren van haar zorg.  

Digitale therapie neemt een steeds grotere vorm aan en wordt steeds 
belangrijker. Veel instellingen hebben inmiddels de stap genomen,  
Ben jij de volgende?

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity: 
6979010465045561344

10 september wereld suïcide preventie dag
 
🎗 Vandaag is het Wereld Suïcide Preventie Dag 🎗️

Wereldwijd wordt er aandacht gevraagd voor de preventie van 
zelfdoding.🕯 

113 Zelfmoordpreventie heeft een vernieuwde training. Deze training 
heet "Vraag Maar" en helpt je om te leren hoe je het gesprek met 
jongeren aan kunt gaan over dit onderwerp!
Bekijk de training via👉 https://tinyurl.com/544tt76v
Ervaar je zelf depressieve gevoelens? Maak dit dan bespreekbaar in je 
omgeving en ga het gesprek aan met je huisarts.

8 september – social run
 
Vrijdag 16 t/m zondag 18 september 2022 is het weer tijd voor de 
Socialrun!🏃 🏃

Het Running Team Dimence Mediant komt ook dit jaar weer in beweging 
Vóór Inclusie! #meedoeniswinnen Wil je het team steunen? Dan kun je 
doneren via onderstaande link👇
Sponsor een team | Socialrun 2022 | 16 t/m 18 septemberSocialrun

6 september Samenwerking Manna
 
Gisteren hebben de bestuurders van Manna en Mediant de 
samenwerkingsovereenkomst ‘Beste Zorg op de Beste Plek’, 
gezamenlijk ondertekend!

Mediant werkt samen met Manna in het verzorgingshuis de Wingerd 
in Enschede. Sommige oudere cliënten zijn na verloop van tijd 
uitbehandeld bij Mediant. Samen wordt er dan gekeken waar de cliënt 
de best passende zorg kan blijven ontvangen. Wanneer de setting 
van de Wingerd beter bij de cliënt past, kan waar mogelijk de overstap 
gemaakt worden.

Een medewerker van Manna zegt er het volgende over:

“We gaan eerst altijd op huisbezoek en dat werkt goed. We kijken echt 
naar de cliënt en kijken of hij of zij in de setting van de Wingerd past.”

Lees meer over de samenwerking op onze website:
https://lnkd.in/e39MPUyp

1 september – Samenwerking ROC
 
ROC van Twente-studenten met psychische en/of 
verslavingsproblemen krijgen hulp op school van Mediant of Tactus 
Verslavingszorg.
Een dag(deel) per week is iemand van Tactus of Mediant aanwezig op 
de drie hoofdlocaties van het ROC van Twente.
In 2020 is de eerste proef gestart. De resultaten zijn zo goed dat de 
proef is verlengd tot en met 2024! 👏

1 september Mediant Rookvrij
 
Vanaf vandaag is Mediant Rookvrij! 
Vanaf 1 september 2022 is het terrein 
rookvrij voor medewerkers, bezoekers, 
ambulante cliënten en leveranciers. 
Vanaf 1 maart 2023 worden de terreinen 
voor iedereen, dus ook voor klinisch 
opgenomen cliënten, rookvrij. Op 
Helmerzijde en op de Opmaat zijn 
gedoogplekken voor klinisch opgenomen 
cliënten aangewezen.

21 september - burendag
 
Wij vieren dit weekend 
Burendag! Jij komt toch ook!?

☕ 
 

💪

10 oktober – world mental health day
 
Vandaag op 10 oktober is het World 
Mental Health Day!
Wereldwijd wordt deze dag 
aangegrepen als bewustwording 
van mensen met mentale 
gezondheidsproblemen.💬
Vanaf 1992 wordt de dag gevierd en 
inmiddels doen al 150 landen aan de 
dag mee!🌎

Sta vandaag eens extra stil bij 
mentale gezondheid, en vraag elkaar 
eens hoe het écht gaat. ️

4 oktober – podcast tip
Tijd voor een Podcast Tip! 🎧
Wijkteams Enschede maakte deze mooie podcast over de training Piep 
zei de muis!🐭

'Piep' zei de muis is een training voor kinderen van 4 t/m 7 jaar die extra 
steun nodig hebben, omdat ze thuis of in hun directe omgeving veel 
spanning en stress ervaren.

De training is een samenwerking tussen Wijkteams Enschede, Tactus 
Verslavingszorg en Mediant. 🤝

👪In Nederland voeden meer dan 400.000 ouders met #psychische en/of 
verslavingsproblemen hun kinderen op. Het lukt hen soms niet om de zorg 
en aandacht te bieden aan hun kinderen die ze zouden willen geven.

 💻Ruim 14 jaar geleden is KopopOuders.nl ontwikkeld door het Trimbos- 
instituut. Deze website is er voor ouders met psychische en/of 
verslavingsproblemen en hun partners. Zij kunnen hier terecht voor (online) 
opvoedondersteuning.

🎉 De website was flink toe aan en opknapbeurt. Vanaf vandaag staat de 
vernieuwde website van KopOpOuders live, na een nauwe samenwerking 
met zowel (#zorg)professionals als ouders!

👉Lees meer over de nieuwe wbsite op https://Inkd.in/etDEGEAE

https://www.socialrun.nl/socialrun-2022/teams/team-runningteam-dimence-mediant/?fbclid=IwAR1g3mluVGO8parUtl1QOsc35yvD_j2qc67PG2xwNLgBe-IzTnPTY1gnxJY
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Tijdens het kennisfestival van 30 juni 2022 is aandacht besteed aan suïcidepreventie. Noortje Sanders, 
auteur van het boekje Jong en Suïcidaal, heeft openhartig vertelt over haar ervaring met de GGZ en 
hoe het is om een doodswens te hebben en wat haar heeft geholpen. Ze heeft een paar belangrijke tips 
gegeven voor onder andere hulpverleners, leerkrachten en mensen die met jongeren werken. 

Ze vertelt onder andere dat praten het aller- 

belangrijkst is, je hoeft niet bang te zijn het 

thema te bespreken, je brengt iemand echt niet 

op een idee. Het zou fijn zijn wanneer het wat 

gewoner zou worden om gedachtes aan de dood 

te bespreken en door het gesprek aan te gaan 

beter te begrijpen wat er achter zit.  Wat maakt 

dat iemand zo wanhopig is dat diegene op dat 

moment niet veel hoop denkt te hebben op een 

betere toekomst. Kijk samen naar passende hulp 

en hou contact!  Blijf overleggen, ook wanneer 

iemand zegt geen hulp te willen.  Dan is het  

juist belangrijk om in gesprek te gaan waarom 

jij vindt dat dit wel nodig is. Doe niets achter 

iemands rug om is het dringende advies  

van Noortje!

In het najaar gaat Mediant Preventie van 

start met een pilot : “In the Mood”. Dit 

programma richt zich op professionals in het 

voortgezet onderwijs en bevat onderdelen die 

gericht zijn op vroegsignalering, gespreks- en 

contactvaardigheden en GGZ-consultatie.  

Dit in nauwe samenwerking met gemeenten, 

GGD en partners in het voorliggende veld. 

Tevens is er een mogelijkheid voor organisaties 

om zich in company te laten scholen in 

contactvaardigheden suïcidepreventie.  

Onze ervaring is dat deelnemers zich na 

de training meer toegerust voelen om 

zelfmoordgedachtes bespreekbaar te  

maken. 

Voor meer informatie  
kunt u mailen met 
am.bergsma@mediant.nl 
of jeugd@mediant.nl

" Kijk samen naar 
passende hulp en 
hou contact! "

Aandacht voor  
Suïcidepreventie

Een duurzame en toekomstbestendige 
Psychologie opleiding (P)
Binnen de P-opleidingen wordt hard gewerkt aan 
het duurzaam en toekomstbestendig opleiden 
van de psychologische BIG beroepen. 
In het voorjaar van 2020 ging (landelijk), in 
opdracht van de Landelijke Opleidingsraad 
Psychologische BIG beroepen (LOPB) en 
met subsidie van het ministerie van VWS, 
het programma Adaptieve Psychologische 
Vervolgopleidingen (APV) van start om een 
bijdrage te leveren aan het terugdringen van het 
tekort aan GZ-psychologen. 

Voor de uitvoering van het programma richtte 

de Opleidingsraad een taskforce en twee 

projectgroepen in die met grote inzet en 

betrokkenheid, veel werk verzet hebben.

Het doel is het ontwikkelen van adviezen 

voor psychologische vervolgopleidingen 

die voortdurend aansluiten bij de behoefte 

van de maatschappij en bij ontwikkeling 

van behandelmogelijkheden, gebaseerd op 

de laatste wetenschappelijke inzichten en 

praktijkervaringen.

Bij Mediant willen we hierop anticiperen en 

aansluiten bij deze recente ontwikkelingen. Eén 

van de speerpunten betreft het breed opleiden 

van GZ-psychologen. Dat doen we binnen onze 

organisatie door op maat te kijken naar een goede 

match van opleiding en opleidingsplek. Voor 

enkele opleidingsplekken werken we samen met 

onze ketenpartners waarin opleidelingen naast 

Mediant bij een andere instelling ook een deel van 

hun praktijkervaring opdoen. Dat zal de komende 

jaren verder worden uitgebreid. 

Opleiden in samenwerkingsverband wordt 

steeds belangrijker. Niet alleen wordt door 

samen op te leiden een brede opleiding 

gegarandeerd voor de PIOG (GZ psycholoog 

in opleiding), maar het bevordert ook de 

ontwikkeling van een gezamenlijke visie op 

opleiden en de samenwerking binnen de 

regio. Door samen op te leiden kunnen ook 

kleine praktijkopleidingsinstellingen die niet 

aan alle eisen voldoen om zelfstandig te 

kunnen opleiden, opleiden in samenwerking 

met een praktijkopleidingsinstelling die wel 

aan alle eisen voldoet en over de benodigde 

infrastructuur beschikt.

Op 20 oktober 2022 was in het Helmertheater 

de eerste kennismakingsbijeenkomst voor het 

samenwerkend opleiden in Twente met diverse 

ketenpartners van verschillende sectoren. Het 

was een vruchtbare bijeenkomst waarin we met 

elkaar hebben onderzocht of we samen konden 

komen in de visie op opleiden. De P-opleider 

van Mediant is aangewezen als regiehouder 

voor dit samenwerkingsverband. De volgende 

stap is met elkaar komen tot een bestuurlijke 

akkoord, zodat we ons kunnen aanmelden als 

“proeftuin”.
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Ankie Bergsma heeft de  
Roos van Elisabeth gewonnen!
Ankie is preventiewerker en zelfmoord 

preventie consulent binnen Mediant 

Jeugd en zet zich al sinds 2006 in om de 

problematiek van jongeren met beginnende 

somberheidsklachten onder de aandacht te 

brengen bij een breder publiek.

Deze jongeren hebben ondersteuning nodig 

vanuit hun omgeving. De omgeving heeft dit 

niet altijd in de gaten of weten niet hoe ze 

kunnen ondersteunen.

Ankie helpt deze jongeren en haalt de juiste 

programma’s naar de regio om op deze 

manier een breed netwerk te creëren waarin 

samengewerkt kan worden.

Dik verdiend! Van harte gefeliciteerd Ankie!

mailto:am.bergsma@mediant.nl
mailto:jeugd@mediant.nl
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Terug naar Daan. De opleiding nam contact op met Dragana en 

haar collega Jeroen Jonker. 

‘Daar werd overwogen Daan uit te schrijven. De stage was 

niet goed gegaan, niet alle opdrachten waren afgerond. En de 

medewerkers daar hádden al zoveel geprobeerd. Of wij eens 

met hem wilden praten?’, licht Dragana toe. Ze ging in gesprek 

met Daan. ‘Een heel complexe situatie. Te meer omdat Daan 

vanwege eerdere slechte ervaringen niet van hulpverlening 

wilde weten.’

Dat gebeurt vaker, weten Dragana en Jeroen. Verwijzing naar 

Mediant roept weerstand op. Daar wil een student echt niet 

naartoe. ‘Ik heb Daan voorgesteld samen naar een collega hier 

in school te gaan, om drempels weg te nemen.’ Ze doelt op Bert 

die net als Alexandra van Halen van Tactus geregeld fysiek in 

school aanwezig is. Niet als GGZ-agoog maar als collega. Bert 

knikt: ‘Hier ben ik gewoon Bert, niet iemand van Mediant.’    

Daan stemt toe. Daarna gaat het stapje voor stapje. Soms 

laat hij weken niet van zich horen. ‘Wij hebben steeds contact 

gezocht. Daan was gewend aan afwijzing, wij hebben laten 

merken dat hij steeds op ons kon terugvallen.’, vertelt Dragana. 

Bert vult aan: ‘Door aansluiten, vertrouwen winnen en gerichte 

gespreksvoering hebben we Daan de noodzakelijke stabiliteit 

kunnen bieden.’ Jeroen spreekt van een succesverhaal: ‘Hij 

heeft het diploma gehaald, en er is nog meer perspectief.’ ‘Door 

de positieve ervaring met hulpverlening ligt er nu een basis voor 

de toekomst van Daan’, vult Dragana aan. 

Hier en nu

De problemen en de *naam van deze student blijven vanwege de privacy onvermeld. Dat sluit aan op de werkwijze van Bert: ‘Wij, 

en dan bedoel ik ook psycholoog Iris van Dijk en sociaal psychiatrisch verpleegkundige Lotte Schukkink, kijken verder dan labels. 

De klachten lopen uiteen. Denk aan symptomen die doen denken aan Autisme Spectrum Stoornis, persoonlijkheidsproblematiek, 

angstklachten, stress, familiaire problemen. We proberen uit te vinden wat er speelt en hoe we de student kunnen helpen en 

versterken. De vraag wat iemand nodig heeft, is belangrijker dan de diagnose. Het gaat erom wat iemand hier en nu nodig heeft om 

verder te kunnen.’

Dat is wat Dragana en Jeroen eveneens voor ogen staat. ‘Het is ook voor ons prettig dat Bert in huis is. We weten elkaar goed 

te vinden en kunnen snel schakelen.’ Bert sluit zich hierbij aan ‘Onze samenwerking gaat ver. We helpen elkaar actief bij 

doorverwijzingen, denken met elkaar mee en raadplegen en adviseren elkaar. Over en weer kunnen we veel voor elkaar betekenen.  

En veel van elkaar leren.’

Neem student Daan*. Loopt vast tijdens de stage, vanwege psychische problemen. 
Door nauwe samenwerking van het Loopbaancentrum en GGZ-agoog Bert Wolbrink 
van Mediant kan Daan de studie toch met een diploma voltooien. ‘Bert is regelmatig 
in school, dat heeft echt meerwaarde. Nu kon ik deze student voorstellen samen naar 
mijn ‘collega’ te gaan’, zegt Dragana Bijelic, als maatschappelijk werker verbonden aan 
het Loopbaancentrum.

"Ga even mee 
  naar mijn collega"

MEDIANTKRANT



In mei 2021 zijn we gestart met de 
werkzaamheden bij de renovatie van CoNNectum. 
Een grootschalige renovatie waarbij een groot 
gedeelte van CoNNectum weer helemaal up-to-
date wordt gemaakt op het gebied van comfort, 
gebruik en uitstraling.

10 11

Renovatie CoNNectum

Eerste fase is gereed  
en in gebruik genomen

NAJAAR 2022    MEDIANTKRANT

Na een intensief bouwtraject waarbij er veel werd gevergd van 

iedereen, heeft de aannemer  op 2 juni 2022 de eerste fase (afdeling 

Poelzijde) opgeleverd.

En we kunnen vaststellen: het resultaat mag er zijn!

Het was voor sommigen zelfs moeilijk om het oude gebouw nog 

te herkennen in hetgeen er nu staat. Daarbij zal in het gebruik ook 

blijken dat het binnenklimaat door de koeling, luchtbehandeling en 

alle moderne regeltechniek een sprong voorwaarts heeft gemaakt.

Sinds 14 juni 2022 zitten de cliënten van Poelzijde weer op de oude 

plek in een splinternieuwe setting. Een hele operatie maar ook 

dit is – door medewerking van velen binnen Mediant –  zeer goed 

verlopen.

We gaan ervan uit dat medewerkers en cliënten het nieuwe 

Poelzijde ervaren als een fijne plek om te werken en verblijven.

Inmiddels is fase 2 van de renovatie al gestart: de afdeling 

Beekzijde is reeds verhuisd naar haar tijdelijke onderkomen en 

de aannemer is al weer volop bezig met de werkzaamheden. Het 

streven is dat in februari 2023 afdeling Beekzijde ook gereed zal 

zijn. Daarna zal de derde en laatste fase plaatsvinden: de afdelingen 

Bos- en Parkzijde zullen dan gerenoveerd worden.

Klinische Behandel Afdeling (KBA)  
nieuwe naam voor afd. 33/35 en WBT
Op locatie de Opmaat in Hengelo 
zijn in totaal vier klinische 
behandelafdelingen. Naast afdeling IZ 
en MZ bevinden zich op deze locatie ook 
afdeling 33/35 en afdeling WBT.  
Afdeling 33/35 verwijst nog naar 
het oude huisnummer op locatie 
Helmerzijde en WBT (Wonen, Trainen, 
Begeleiden) suggereert dat cliënten op 
de afdeling kunnen wonen. 
 
Omdat deze afdelingsnamen niet meer 
passen bij de huidige tijd en onze huidige 
visie, namelijk ‘herstellen doe je thuis’, 
heeft de afdeling sinds 01 november 
2022 een nieuwe naam, namelijk 
Klinische Behandel Afdeling (KBA).

De Klinische Behandel Afdeling (KBA)
KBA is een open behandelafdeling en 

bestaat uit twee sub afdelingen (opname en 

herstel) met totaal 34 klinische opname 

plekken. De KBA verleent interventies en 

behandeling vanuit een beschermende en 

steunende omgeving, vanuit de gedachte 

dat dit een bijdrage levert aan het herstel 

van de cliënt. Er worden verschillende 

disciplines betrokken bij de behandeling. 

Daarnaast wordt nauw samengewerkt met 

het sociale netwerk en extern betrokkenen 

van de cliënt. 

De subafdelingen:
KBA- opname: Op deze afdeling is de 

behandeling gericht op een korte klinische 

behandeling of crisisinterventie, waarbij 

de insteek is de opname zo kort mogelijk 

te laten duren, gemiddeld zes tot acht 

weken. De afdeling beschikt over twaalf 

opname plekken.

KBA- herstel: Naast de behandeling 

steekt KBA-herstel ook in op de sociaal, 

maatschappelijke voorwaarden om weer 

regie over het eigen leven te kunnen 

voeren. Samen met de cliënt, intern en 

extern betrokkenen, wordt bekeken wat 

de voorwaarden moeten zijn waarop 

de cliënt buiten de kliniek verder kan 

met het dagelijks leven. Deze afdeling 

beschikt over tweeëntwintig plekken.

Samen met Moovd is  Mediant momenteel 

aan het onderzoeken in hoeverre en op 

welke wijze Virtual Reality kan worden 

ingezet tijdens de behandeling. Vanaf 

april 2022 draait er een pilot die twaalf 

maanden zal duren. Zeven behandelaren 

van verschillende afdelingen binnen 

Mediant zijn momenteel aan het oefenen 

met de VR-bril.

De bril wordt bediend door een app:  

‘VRET Moovd: trainingen’. Met deze app 

kun je de beelden via de bril aan de cliënt 

laten zien. De behandelaar kijkt via de 

telefoon met de cliënt mee. 

Daarna kan je het filmpje via de bril aan 

de cliënt laten zien. Je kijkt via de telefoon 

met de cliënt mee. 

Thema’s die in de filmpjes worden 

behandeld zijn bijvoorbeeld agorafobie, 

hoogtevrees, huiselijk geweld en  

rij-angst. 

Ervaringen van hulpverleners
Milou Droste, psycholoog: “Onlangs een 

mooie ervaring gehad met een cliënt die 

veel last heeft van hoogtevrees. Hier aan 

de Raiffeisenstraat kunnen we exposure 

oefenen tot de derde verdieping. Met de VR-

bril kon deze cliënt haar angst overwinnen 

op de vierde t/m de dertiende verdieping 

op een flatgebouw in Nijmegen. De cliënt 

heeft geleerd niet te verzanden in angst, 

of volledig in paniek te raken. Ze heeft ook 

geleerd dat ze dit kon verdragen en dat ze 

zichzelf gerust kon stellen. 

Peter Hoekenga, klinisch psycholoog:  
“Ik ben enthousiast over de mogelijkheden 

die dit biedt voor de toekomst ook al is het 

momenteel nog zoeken”. 

Renée Reekers, psycholoog:  
"Ik heb tot nu toe vooral positieve 

ervaringen met de VR-bril, dit krijg ik ook 

terug van het team. Cliënten lijken sneller 

en makkelijker in hun angst terecht te 

komen tijdens exposure therapie met de VR-

bril, vooral mensen die de neiging hebben 

hun gevoel te vermijden of te onderdrukken. 

Ik dacht eerst dat zo’n specifiek filmpje niet 

zou aansluiten bij de traumatische ervaring 

van de cliënt, maar er is vaak weinig voor 

nodig om de spanning naar boven te halen. 

Hierdoor werkt het vaak sneller dan ik 

dacht. Dit verschilt natuurlijk per cliënt, 

maar ook als er totaal geen spanning te 

zien is, kan dit weer een onderwerp van 

gesprek zijn. 

Dit krijg ik ook terug van collega’s uit mijn 

team die er ook mee oefenen. Los daarvan 

zijn er soms wel wat technische dingen, dat 

de bril niet goed verbindt of de app opnieuw 

opgestart moet worden "

Virtual Reality binnen het Centrum 
voor Stemming en Angststoornissen

Meer weten over de KBA? 

Neem dan contact op met Annemiek 

Westerink, teammanager KBA via 

a.westerink@mediant.nl

mailto:a.westerink@mediant.nl
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ONZE VERPLEEGKUNDIGEN EN 
BEHANDELAARS HELPEN UGRAAG OP WEG ALS U WILT STOPPEN 

MET ROKEN.

Cliënten in klinieken en dagbehandeling 
Vanaf 1 september 2022 zijn de terreinen van Mediant rookrij voor 

medewerkers, bezoekers, ambulante cliënten en leveranciers. Met ingang 

van 1 maart 2023 vragen we ook van cliënten in de klinieken om niet te roken 

in de gebouwen en op het terrein. Als u als cliënt toch wilt roken, kunt u 

gebruik maken van de rookplekken op Helmerzijde en de Opmaat. Op gesloten 

afdelingen wordt met elke cliënt gekeken naar alternatieven. Zo kunnen 

nicotinepleisters worden verstrekt, of kan gezocht worden naar een plek waar 

gerookt kan worden zonder overlast voor anderen. 

 
Cliënten in ambulante zorg De terreinen en gebouwen van Mediant zijn rookvrij. Van cliënten die 

langskomen voor een afspraak vragen we niet in de gebouwen of op de 

terreinen te roken. 

Hulpverlener op huisbezoek Als een hulpverlener van Mediant op huisbezoek komt, vragen we van u en uw 

huisgenoten om niet te roken in aanwezigheid van de Mediant-medewerker. 

Bezoek 
Als u als naaste van een cliënt op bezoek komt, vragen we van u niet te roken 

in de gebouwen en op onze terreinen. Ook niet op plaatsen waar roken door 

cliënten wel gedoogd wordt. Dit kan lastig zijn, maar u helpt de cliënten 

daarmee echt om het roken uit te stellen of helemaal niet te roken. Zo draagt u 

bij aan de gezondheid van onze cliënten en medewerkers. 

Vernieuwde interventie en  
website voor jongeren met een dip

Gripopjedip.nl, een website mede ontwikkeld door het Trimbos-instituut, 
richt zich op jongeren tussen de zestien en vijfentwintig jaar oud met (milde) 
stemmingsklachten. Op de website vinden jongeren informatie over psychische 
klachten en hebben ze de mogelijkheid om deel te nemen aan een anonieme online 
chatcursus of vragen te mailen aan een gz professional. Zowel de website als de Grip 
op je Dip interventie zelf is volledig vernieuwd en vanaf vandaag online.

Met ingang van 1 september 2022 is 

Mediant rookvrij!

Meer informatie 

Gripopjedip.nl

projectmanager Grip op je Dip

Is Grip op je Dip wellicht iets voor jou 

of voor iemand die je kent? Of ben je 

zorgprofessional of behandelaar en wil je je 

patiënt of cliënt wijzen op de interventies? 

Er starten regelmatig cursussen, 

mailcontact is altijd mogelijk en er is geen 

wachtlijst.

De website gripopjedip.nl is ruim zeventien 

jaar geleden ontwikkeld onder leiding van 

het Trimbos-instituut. De inhoud, schrijfstijl 

en de uitstraling van de website waren 

ondertussen behoorlijk toe aan een upgrade. 

Afgelopen maanden is de website van 

Grip op je Dip grondig herzien zodat deze 

veel toegankelijker is. Daarnaast heeft de 

website nu ook een frissere en moderne 

uitstraling.

Tot slot is de online omgeving van Grip 

op je Dip helemaal vernieuwd. Het is nu 

gemakkelijker om direct te zien waar je je als 

jongere in kan schrijven voor de interventies. 

Ook ziet bijvoorbeeld de chatcursus er niet 

alleen mooier uit, maar is de interactie met 

de zorgprofessional ook gemakkelijker en 

heeft het meer technische mogelijkheden 

zoals het gebruik van filmpjes in de cursus.

Wat is Grip op je Dip?

Grip op je Dip is een evidence-based 

preventief hulpaanbod voor jongeren tussen 

de zestien en vijfentwintig jaar dat helpt 

bij het verminderen van eerste depressieve 

klachten zoals somberheid, piekeren en 

negatieve gedachten. Grip op je Dip is gratis 

en anoniem. Dit hulpaanbod is er in twee 

vormen:

1. Mailen met een professional die 

meedenkt en tips geeft.

2. Een anonieme chatcursus van zes 

groepsbijeenkomsten met andere 

jongeren waarin op een structurele 

manier wordt gewerkt aan het 

verminderen van klachten.

“Een gratis, anoniem online aanbod voor 

voorkomen van depressie bij jongeren 

is uniek in Nederland en in deze tijd 

extra belangrijk.” - Lotte Voorham, 

Mediant is een gezondheidsorganisatie en wil 
daarom graag bijdragen aan de gezondheid van 
cliënten en medewerkers. Iedereen weet dat roken 
ongezond is; rokers sterven eerder en hebben 
minder gezonde levensjaren. Roken nog langer 
toestaan, past niet bij wie wij als Mediant willen 
zijn. Door onze gebouwen en terreinen rookvrij te 
maken, ontmoedigen we roken en beschermen we 
niet rokers tegen de tabaksrook. Het verbod geldt 
voor alle tabakswaren en e-sigaretten. 

Cliënten in klinieken en dagbehandeling 

Vanaf 1 september 2022 zijn de terreinen van Mediant rookvrij voor 

medewerkers, bezoekers, ambulante cliënten en leveranciers. Met 

ingang van 1 maart 2023 vragen we ook van cliënten in de klinieken 

om niet te roken in de gebouwen en op het terrein. Wanneer 

een cliënt toch wil roken, kan gebruik worden gemaakt va de 

rookplekken op Helmerzijde en de Opmaat. Op gesloten afdelingen 

wordt met elke cliënt gekeken naar alternatieven. Zo kunnen 

nicotinepleisters worden verstrekt, of kan gezocht worden naar 

andere alternatieven.

Cliënten in ambulante zorg 
De terreinen en gebouwen van Mediant zijn rookvrij. Van cliënten 

die langskomen voor een afspraak vragen we niet in de gebouwen of 

op de terreinen te roken. 

Hulpverlener op huisbezoek 
Als een hulpverlener van Mediant op huisbezoek komt, vragen we 

van de cliënt en zijn/haar huisgenoten om vooraf en tijdens de 

aanwezigheid van onze medewerker niet te roken.

Bezoek 
Wanneer naasten van de client op bezoek komen, vragen we hen 

niet te roken in de gebouwen en op onze terreinen, ook niet op 

plaatsen waar roken door cliënten wel gedoogd wordt. Dit kan lastig 

zijn, maar het helpt cliënten daarmee het roken uit te stellen of 

helemaal niet te roken. Zo dragen we samen bij aan de gezondheid 

van onze cliënten en medewerkers.



Mediant gaat in 2023  
meer vanuit buurten en 
wijken werken
In Enschede beginnen hulpverleners van Mediant er volgend jaar mee. 
De rest van Twente moet snel volgen.

Momenteel zitten Mediantmedewerkers al in het ROC van 

Twente, bij Humanitas onder Dak en staan zij wijkcoaches 

van de gemeente Enschede bij. 

De medewerkers draaien mee met het spreekuur, bespreken 

individuele cases of gaan samen op huisbezoek. Doel is het 

bijstaan van de partnerorganisaties bij de hulp bij mentale 

problemen.

Op deze manier ontstaat er meer samenhang in de 

hulpverlening. “Zodat hulp sneller en beter verloopt”, 

zegt Alison de Rooij, manager externe zaken van Mediant. 

“Vragen worden te geïsoleerd van elkaar aangepakt. 

Regelmatig komt iemand met mentale problemen bij óns, 

terwijl ook een huisvestings- of schuldenprobleem speelt. 

Als die andere zaken zijn geregeld, zijn wij misschien  

niet of minder nodig.” 

Kritischer zijn in het ‘aannemen’ van nieuwe cliënten 

is noodzakelijk. Steeds maar meer zorg aanbieden is 

onhoudbaar. Dat vinden ook de zorgverzekeraars, zegt  

De Rooij. 

 

Het is een maatschappelijke ontwikkeling dat sneller 

professionele hulp wordt gezocht. Niet alleen in de GGZ.  

Dat is op de lange termijn een onhoudbaar systeem.  

De GGZ moet geen draaideur worden. Wij willen de cliënt 

helpen bij het versterken van het eigen netwerk. Onder meer 

door het ondersteunen van school, huisarts, welzijnswerker 

of wijkcoach.” 

Gezondheidscentrum Noord in Enschede draaide in 2021 een 

proef. Die is goed bevallen. Mediant nam samen met een 

ervaringsdeskundige, een wijkcoach en een praktijkondersteuner 

hulpvragen door van de huisartsen of het wijkteam. Centraal stond: 

Wat is de vraag is en hoe pakken we het op?

In het verleden werd te veel automatisch doorverwezen naar 

Mediant. De GGZ-aanbieder wil dat doorbreken. De Rooij: “Een 

voorbeeld is dat iemand eerder GGZ-behandeling had en met 

vergelijkbare klachten weer bij de huisarts kwam. De neiging bestaat 

om opnieuw te verwijzen. Terwijl een ervaringsdeskundige ook een 

rol kan spelen. Bijvoorbeeld door met de cliënt te kijken wat in de 

eerdere behandeling hielp. Dat kun je dan weer inzetten.” 

                 Bijvoorbeeld 
door met de cliënt 
te kijken wat in de 
eerdere behandeling 
hielp. Dat kun je dan 
weer inzetten. 
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Samenwerking 
Mediant en Manna
Sinds een aantal maanden werkt 
Manna in het verzorgingshuis de 
Wingerd in Enschede samen met 
Mediant.

Oudere cliënten van Mediant die 
uitbehandeld zijn wonen vaak niet 
meer op een goede plek in een 
psychiatrische instelling. Daarom  
heeft Mediant contact gezocht met 
organisaties voor ouderenzorg.

Manna heeft eerst gekeken wat er nodig is 

om deze mensen in te laten huizen in het 

verzorgingshuis. Ook is er onderzocht of het 

financieel haalbaar is. Verpleegkundige Esther 

Kremers en cliëntadviseur Saskia Klaasse zijn nauw 

bij deze samenwerking betrokken. 

In april 2022 is de eerste bewoner van Mediant 

gekomen. Daarvoor zijn tien medewerkers getraind 

en hebben zij handvatten gekregen hoe je het 

beste kunt omgaan met mensen met psychische 

problemen.

Esther: “We vinden het een mooie uitdaging. 

Het is fijn om deze mensen nog een mooie tijd te 

geven in een omgeving waar ze gezien worden. 

En daarnaast is deze zorg anders dan bij andere 

cliënten. Hier is de ADL minder en juiste de 

persoonlijke aandacht en begeleiding vraagt meer. 

Dat is een leuke afwisseling in je werk. 

Saskia: “We gaan eerst altijd op huisbezoek en 

dat werkt goed. Vaak lijkt het op papier veel erger. 

We kijken echt naar de cliënt en kijken of hij of zij 

in de setting van de Wingerd past.”

“We hebben een weerbaarheidstraining 

gevolgd en zijn getraind in hoe we een cliënt 

kunnen begeleiden. Bij het aangaan van 

deze samenwerking is ook afgesproken dat 

                 Bij het aangaan van  
deze samenwerking is ook 
afgesproken dat bij specifieke 
vragen vanuit Manna, Mediant 
zorgt voor een training op dat 
specifieke onderwerp

bij specifieke vragen vanuit Manna, Mediant 

zorgt voor een training op dat specifieke 

onderwerp. Eerst was een aantal collega’s wel 

wat terughoudend, maar nu er cliënten bij ons 

wonen gaat het goed. We hebben nauw contact 

met Mediant. Eén keer in de twee weken komt er 

een begeleider van Mediant bij de cliënt en elke 

week mailen we even hoe het gaat. We kunnen 

concluderen dat de samenwerking goed verloopt,” 

geeft Esther aan. 

Vrijdag 1 juli 2022 was de Mediant 

Summerschool. Een inspirerende en 

leerzame dag over het raakvlak van somatiek 

en psychiatrie. Dit jaar kwamen diverse 

onderwerpen aan de orde: premenstrueel 

syndroom, welk antidepressivum geef je bij 

epilepsie en de impact van hersenletsel op 

de huidige behandeling. Ook de behandeling 

van ernstige buikpijn en een overprikkeld 

brein, de complicaties bij een detoxificatie, 

de impact van de COVID-19 restricties op het 

welzijn en de stemming bij jongeren  en de 

casuïstiek over bewegingsstoornissen waren 

onderwerpen van gesprek.  

Er was een prachtige presentatie van 

promovendus Karin Timmerman, beeldend 

therapeute, die de ene helft van de zaal een 

procesgerichte en de andere helft van de  

zaal een resultaatgerichte opdracht gaf.  

De belevingservaring kwam 

zo goed binnen. 

Summerschool 2022
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