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Mobiel Geriatrisch Team

De plek binnen Mediant waar ervaringsdeskundigheid samenkomt. Meer
informatie: www.herstelintwente.nl

Mediant biedt advies, begeleiding en behandeling voor mensen met
psychische en psychiatrische problemen.
Mediant levert naast Basis GGZ ook specialistische behandelprogramma’s
om mensen met psychische klachten zo mogelijk in een vroeg stadium
te bereiken en te helpen. We adviseren hierover ook de wijkteams.
Een aantal wijkteams heeft een contactpersoon bij Mediant, deze kunt u altijd
benaderen met vragen. Heeft u geen contactpersoon dan kunt u contact
opnemen met Mediant (contactgegevens op de achterzijde van deze folder).
In deze folder bieden we u een overzicht van onze belangrijkste diensten.

Of meer informatie:

Consultatie

Het Mobiel Geriatrisch team is een samenwerking tussen Livio en Mediant ter
ondersteuning van huisartsen in de regio Haaksbergen en Enschede. Zorgprofessionals uit het team ondersteunen de huisarts met diagnose en advies.
Meer informatie via telefoon: 053 - 475 59 00.

Bureau Herstel

Telefoon Algemeen: 053 475 57 55
Telefoon Basiszorg: 053 482 85 29 (Contactpersoon Alison de Rooy)
www.mediant.nl / info@mediant.nl

of via de contactpersoon van het wijkteam/zorgloket:
Enschede
Team Centrum
Martin Spoler
mb.spoler@mediant.nl
06-51349066

Team Zuid
Gea van Beek
g.vanbeek@mediant.nl
06-10961524

Team West
Cindy Scholte in ‘t Hoff
c.scholteinthoff@mediant.nl
06-22545423

Mediant kan worden ingeschakeld voor consultatie, onderzoek en advisering.
Meer informatie: mobielteam@mediant.nl of via telefoon: 088-373 62 62.

Mediant diagnostiek en behandeling
Voor onderzoek, diagnostiek en behandeling in zowel de Generalistische Basis
GGZ als de Specialistische GGZ kunt u terecht bij de diverse centra: Jeugd,
Psycho-diagnostisch Centrum, Eetstoornissen, Psychotrauma, Persoonlijkheidsproblematiek, Deeltijdbehandeling, Jongeren met een psychose, Ontwikkelingsstoornissen, Ouderen, Stemmings- en Angststoornissen en Neuropsychiatrie.

POH GGZ
De Praktijk Ondersteuner GGZ bij de Huisartsenpraktijk helpt bij vraagverheldering op GGZ gebied en geeft advies over behandeling van de klacht. De
POH GGZ kan zelf ook een aantal behandelgesprekken voeren. Ook weet
deze ondersteuner de weg binnen de geestelijke gezondheidszorg, het maatschappelijk werk en welzijnswerk. Zo wordt de patiënt, als het nodig is, meteen
naar de juiste professional doorverwezen.
Wilt u meer informatie of wilt u weten welke huisartsenpraktijk een POH GGZ
heeft? info@pohggztwente.nl of via telefoon: 088-373 63 63.

Crisisdienst
Bij ernstige psychiatrische problematiek, of als er gevaar dreigt voor de
cliënt zelf of de omgeving, kan er sprake zijn van een crisissituatie.
Mediant beschikt over één punt voor alle crisismeldingen.
Dit meldpunt wordt bemenst door sociaal psychiatrisch verpleegkundigen,
psychologen en psychiaters. Het is 24 uur per dag en 7 dagen
per week bereikbaar via de huisarts en Veilig Thuis.

www.mediant.nl

Bemoeizorg

Sociaal Psychiatrisch Behandelcentrum

Bemoeizorg is de ongevraagde bemoeienis van hulpverleners met
verkommerde en zichzelf verwaarlozende mensen die hulp nodig hebben
maar daar zelf niet om vragen of hulp niet willen accepteren.
Ook biedt Mediant bemoeizorg aan cliënten die al in zorg zijn,
maar zich hieraan onttrekken. Mensen aan wie bemoeizorg wordt geboden,
kampen vaak met complexe problemen op meerdere terreinen.

Volwassenen met langdurige en complexe psychiatrische problematiek komen
bij het circuit Sociaal Psychiatrisch Behandelcentrum. Meestal lukt het om thuis
te blijven wonen met behulp van ambulante hulpverlening of dagbehandeling.
Soms is een (tijdelijke) opname noodzakelijk. Het Sociaal Psychiatrisch Behandelcentrum biedt, naast behandeling van de klachten, hulp bij zelfstandig wonen,
werken, dag- en vrijetijdsbesteding.

In Twente wordt bemoeizorg uitgevoerd door het bemoeizorgteam van Tactus
en Mediant. Meer informatie via telefoon: 053-488 18 40.

Tevens wordt hulp geboden via het FACT team voor Volwassenen.
Aanmelding verloopt via de huisarts of een andere hulpverlener. Meer informatie
via telefoon: 074-256 32 80.

Jeugd
Voor kinderen, jongeren en gezinnen biedt Mediant hulp in de vorm van onderzoek, diagnostiek en behandeling.
De klachten variëren van ernstige contact- en gedragsstoornissen tot vermoedens van ADHD en autisme. Mediant biedt ook intensieve gezinstherapie thuis.
Meer informatie: www.mediantjeugd.nl of via telefoon: 053-482 85 00.

Circuit Ouderen- en neuropsychiatrie
Het circuit omvat drie centra.
Het Centrum Ouderenpsychiatrie voor mensen vanaf ongeveer 60 jaar met
psychische en psychiatrische klachten die onder andere te maken kunnen
hebben met hun levensfase. Meer informatie via telefoon: 053-475 59 00.

FACT Jeugd
Samen met Jarabee en Ambiq biedt het Circuit Jeugd van Mediant hulp vanuit
FACT Jeugd. FACT staat voor Functie Assertive Community Treatment ofwel
een laagdrempelige, outreachende manier van behandeling en begeleiding in
de eigen omgeving door een team van professionals. Voor meer informatie:
www.factjeugdtwente.nl of via telefoon: 0800-22 33 660.

PACT
Binnen het Psychodiagnostiek en Advies Centrum Twente (PACT)
wordt onderzoek verricht naar psychische en psychiatrische klachten. Na het
onderzoek volgt een diagnose en een advies. PACT verricht onder andere
intelligentie onderzoek, neuropsychologisch onderzoek en persoonlijkheidsonderzoek. PACT kan worden ingeschakeld wanneer men vastloopt in het
leven, het werk of in een relatie zonder dat men precies weet waarom. Een
onderzoek kan duidelijk maken waar klachten vandaan komen en wat eraan
gedaan kan worden. PACT richt zich op volwassenen (ouder dan 18 jaar).
Meer informatie: www.pacttwente.nl of via telefoon: 053-482 99 90.

Het Geheugencentrum Mediant voor mensen met beginnende dementie die
last hebben van bijkomende klachten zoals een depressie of gedragsproblemen.
Meer informatie via telefoon: 053-475 59 00.
Het Centrum voor Neuropsychiatrie biedt hulp aan mensen met niet aangeboren hersenletsel, bijvoorbeeld door een ongeval, met bijkomende psychiatrische problemen. Dit centrum is voor mensen tussen de 18 en de 60 jaar. Meer
informatie via telefoon: 053-475 53 30.
De centra binnen Ouderenpsychiatrie en Neuropsychiatrie werken samen met
huisartsen, thuiszorg, verzorgings- en verpleeghuizen en ziekenhuizen.

Coördinatie en hulpverlening bij dementie
Mediant zorgt voor de demente cliënt en haar familie. Voor familie en naasten
biedt Mediant o.a. de gespreksgroep ‘omgaan met dementie’. Daarnaast is er
psycho-educatie voor mantelzorgers en/of thuiszorgmedewerkers. Mediant
kan indien gewenst een coördinerende rol vervullen voor cliënt en familie.
Meer informatie via telefoon: 053-475 59 00.
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