NIEUWSBRIEF GGZ BERAAD
OVERIJSSEL * 02 DECEMBER 2019 *
Stichting GGZ Beraad Overijssel (2011) is een onafhankelijk regionaal verbindend platform voor en door
inwoners met een psychische kwetsbaarheid. Het Beraad richt zich op actieve cliënten, ervaringsdeskundigen
en bondgenoten. Het GGZ Beraad jaagt aan, informeert & emancipeert. Het Beraad werkt zonder subsidie en
bestaat uit een bestuur en sympathisanten. De Nieuwsbrief verschijnt elke maand. Deze editie telt 6 pagina’s.

DO 12 DEC, ZWOLLE: (GRATIS) CURSUS OVER HET STELSEL VAN ZORG EN WELZIJN
PGOsupport organiseert op donderdag 12 december in Zwolle de cursus 'Het stelsel van
zorg en welzijn in de regio'. De bijeenkomst wordt geleid door twee adviseurs die thuis
zijn op de zorgmarkt. De cursus gaat met name over de Zorgverzekeringswet, de Wmo
en de Jeugdwet. Er is daarbij ook aandacht voor regionale zaken.
Mensen die lid zijn van een patiëntenorganisatie komen in aanmerking voor een
statiegeldregeling. Dit betekent dat je bij inschrijving 100 euro overmaakt naar
PGOsupport, maar dat het dit bedrag weer terugkrijgt als je daadwerkelijk naar de
cursus komt. De scholing is dus eigenlijk gratis, zolang je maar komt opdagen.
Het GGZ Beraad beveelt de cursus aan, omdat kennis van de wetten veel inzicht geeft in
financiering, mogelijkheden en belangen in de zorg. Na afloop ontvang je een certificaat
van deelname. Daarnaast is het bijzonder dat de cursus in onze regio wordt aangeboden,
in plaats van bij PGOsupport zelf in Utrecht.
De bijeenkomst duurt van 10.00 tot 16.30 uur en vindt plaats in een zaal aan het
Lübeckplein, direct achter station Zwolle.
Meld je zo snel mogelijk aan via www.pgosupport.nl >>> cursusagenda.
Bij de aanmelding mag je ‘stichting GGZ Beraad Overijssel’ vermelden als
patiëntenorganisatie, omdat het GGZ Beraad gelieerd is aan het landelijke MIND.

VR 13 DEC, ZWOLLE: NETWERKBORREL GGZ BERAAD

Op vrijdag 13 december organiseert het GGZ Beraad weer een netwerkborrel in Zwolle.
Vanaf 16.00 uur is iedereen welkom voor een gratis drankje in café Sally O’ Briens aan
het Bethlehemkerkplein. Dit keer is Cisca Joldersma te gast. Zij zit in de gemeenteraad
van Hardenberg en was van 2002 tot 2010 Kamerlid voor het CDA. Cisca is zowel in de
politiek als in haar advieswerk betrokken op de psychiatrie.
De informele netwerkbijeenkomst duurt tot uiterlijk 17.30 uur.

ACTIVITEITEN DECEMBER
Eleos, de landelijke GGZ-organisatie met een christelijke identiteit, organiseert op
maandag 9 december een forumdiscussie met als thema Zin in de toekomst van de ggz.
Staatssecretaris Paul Blokhuis is één van de sprekers. De bijeenkomst duurt van 4 uur
tot half 6 en vindt plaats op de locatie aan de Zwartewaterallee 25. Ervoor en erna is er
tijd om te netwerken. Eleos heeft zo’n 40 behandel- en woonlocaties in Nederland.
Aanmelden kan via annette.dwarshuis@eleos.nl
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Mediant organiseert op dinsdag 10 december een referaat (lezing) over de inzet van
familie-ervaringsdeskundigheid binnen een team in de GGZ. De bijeenkomst vindt plaats
in het Helmertheater op het GGZ-terrein in Enschede. Onder de sprekers zijn drie
ervaringsdeskundigen: Ernst Pansier, Joke van der Meulen en Maureen de Mönninck. De
middag duurt van half 5 tot 6 uur. Aanmelden kan via referaat@mediant.nl
Plusminus organiseert op zaterdag 14 december een landelijke dag voor mensen die
leven met bipolariteit. De dag vindt plaats in zalencentrum de Eenhoorn in Amersfoort
en duurt van 10 tot 4 uur. Het thema is positieve gezondheid. In de middag is er info
over gespreksgroepen voor jongeren, naasten en lotgenoten. Toegang is gratis en
aanmelden kan via www.plusminus.nl >>> landelijks bijeenkomsten

WERKGEBIED LEGER DES HEILS OVERIJSSEL KRIJGT EEN ‘KNIP’
Het Leger des Heils Overijssel stopt te bestaan als regionale eenheid. Landelijk gaat het
Leger van twaalf werkeenheden naar zeven regio’s. Volgens communicatieadviseur
Evalyne van Lokhorst worden de regio Overijssel en Twente binnenkort opgedeeld: “Een
gedeelte gaat naar regio Noord. Dit wordt dan de nieuwe regio Noord-Oost. En een
gedeelte gaat naar regio Gelderland. Dit wordt de regio Oost.”
Het centraal bureau van het Leger des Heils Overijssel aan de Van Thienenweg in Zwolle
wordt straks het bedrijfsbureau van de nieuwe regio Noord-Oost.
Van Lokhorst over de reden van de verandering: “Deze is nodig om onze organisatie
bestuurbaar te houden en de kwaliteit van ons werk beter te waarborgen.”
Eind 2020 moet de herindeling afgerond zijn. De fasering is per regio anders.

POLITIEMAN EN IXTA NOA KRIJGEN ROOS VAN ELISABETH
Op het GGZ terrein Brinkgeven is op 21 november de Roos van Elisabeth uitgereikt. Dit
is een jaarlijkse waarderingsprijs voor mensen in Overijssel die zich inzetten voor
participatie van patiënten in de GGz.
De winnaar in de categorie ‘professional jeugd’ is Karin van Doesum, een docent en
onderzoeker die bij Impluz werkt, een onderdeel van de Dimence Groep. Karin zet zich
in voor kinderen van ouders met psychische problemen.
De winnaars in de categorie ‘vrijwilligers jeugd’ zijn de ervaringsdeskundigen van Ixta
Noa die werken bij Karakter jeugdpsychiatrie.
De winnaar in de categorie vrijwilligers is Karin Klaver uit Haaksbergen. Zij koppelt
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een leerwerkbedrijf.
Tot slot krijgt teamleider Wim Kanis van de politie IJsselland de Roos in de categorie
professional. Wim zet zich al jaren in voor een betere aansluiting tussen veiligheid en
zorg, in het belang van mensen met onbegrepen gedrag.
Niet alles prijswinnaars waren lijfelijk aanwezig in Deventer: Karin gaf college aan de
universiteit en Wim zat in een receptie rond zijn pensionering. Beide winnaars konden
via beeld en telefoon alsnog reageren op de prijs.
Aan het eind van de bijeenkomst nam Wim van der Elst afscheid als voorzitter van de
stichting Elisabethfonds; hij treedt na 12 jaar statutair af. Zijn opvolger binnen het
bestuur is Bart Verpalen, oud-bestuurders van de RIBW Groep Overijssel.

KORT NIEUWS MEDEZEGGENSCHAP
Het ambulante team van de RIBW Groep Overijssel in Dalfsen is te klein geworden; de
medewerkers sluiten aan bij het ambulante team van Ommen. De partnerberaden van
Ommen en Dalfsen hebben hierop besloten om ook te gaan samenwerken.
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KORT NIEUWS ZELFREGIE-INITIATIEVEN

Zwolle Actief is een coaching project om dak- en thuislozen te activeren. Dat laatste lijkt
te lukken, want zes deelnemers hebben het plan opgevat om zelf een ‘herstelschool’ te
starten, na een bezoek aan het Enik Recovery College in Utrecht. De begeleiding die het
zestal wil bieden is gericht op persoonlijke groei. De Recovery School organiseert de
komende tijd een open huis op elke locatie van het Leger des Heils in Zwolle.
De vrijplaats voor zelfregie in Almelo is vanaf september 2018 open. Het aantal
bezoekers steeg snel tot soms wel 40 per dag. Initiatiefnemer Chantal Soepboer heeft
daarom besloten om het aantal openingsdagen te verdubbelen en een extra lokaal te
betrekken. De vrijplaats is nu open van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot
14.00 uur. De locatie is de voormalige Hagedoornschool.

WERKGEBIED LEGER DES HEILS OVERIJSSEL KRIJGT ‘KNIP’
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Evalyne van Lokhorst worden de regio Overijssel en Twente binnenkort opgedeeld: “Een
gedeelte gaat naar regio Noord. Dit wordt dan de nieuwe regio Noord-Oost. En een
gedeelte gaat naar regio Gelderland. Dit wordt de regio Oost.”
Het centraal bureau van het Leger des Heils Overijssel aan de Van Thienenweg in Zwolle
wordt straks het bedrijfsbureau van de nieuwe regio Noord-Oost.
Van Lokhorst over de reden van de verandering: “Deze is nodig om onze organisatie
bestuurbaar te houden en de kwaliteit van ons werk beter te waarborgen.”
Eind 2020 moet de herindeling afgerond zijn. De fasering is per regio anders.

TERUGBLIK: AFTRAP LOKALE VERSTERKING IN DALFSEN
Ruim 40 mensen zochten woensdag 13 november de gezellige verlichte kantine op van
Kulturhus de Trefkoele+ in Dalfsen. Het GGz Beraad organiseerde een avond over lokale
versterking in het sociaal domein, samen met de participatieraad van Dalfsen en Saam
Welzijn. Jack van der Kruijs was de spreker ‘van buiten’; de Eindhovenaar zou later op
de avond over zijn drijfveren voor een ‘ggz vriendelijke gemeente’ vertellen.
Burgemeester Erika van Lente trapte af met een heel persoonlijk verhaal. Hieruit bleek
dat zij vanuit haar vriendinnenkring de ontwrichting kent die een psychiatrische ziekte
met zich mee kan brengen. In haar functie als burgemeester, heeft zij juist op een heel
afstandelijke manier met ziekte te maken; zij wordt zo nu en dan gebeld door een
psychiater, die haar vraagt om een gedwongen opname te accorderen. Vanaf 1 januari
zal haar betrokkenheid echter groter worden. Met de invoering van de Wet verplichte
GGz wordt een crisismaatregel gekoppeld aan de hoorplicht. Van Lente kan dus midden
in de nacht iemand aan de telefoon krijgen, die boven op een flat staat. Zij vroeg zich
hardop af hoe dit voor haar zal zijn; lukt het om in korte tijd de juiste vragen te stellen?
Van Lente eindigde sloot af op met de opmerking dat ze er vóór is om van Dalfsen de
‘meest (op) GGz-betrokken gemeente’ te maken.
Na het heerlijke stampottenbuffet van de kookclub van Gezellig Saam eten, kwamen
mensen aan het woord die lokale versterking al vorm geven: Diny Vloedgraven is één
van de initiatiefnemers van het Zelfregiecentrum Raalte en Peter ten Have is actief voor
het Zwolse talentenpodium Talento Forza en voor de kookclub in Dalfsen.
Een ander aspect van ‘zelf doen’ - zeggenschap - werd belicht door Rutger Scholte ter
Horst, die onder andere actief is in het GGZ Cluster Zwolle. Met een beetje ambtelijke
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ondersteuning zorgt zo’n cluster voor een eigen lijntje richting ambtenaren,
participatieraad en samenleving.
Sibrand Hofstra van het GGZ Beraad pleitte voor meer zelf doen, ver weg van de GGZzorg. Hij ziet zelfregie eerder tot groei komen in het sociaal domein, waar volgens hem
meer ruimte ligt voor normaliseren en kennismaken. Sibrand pleitte voor de inzet van
de professionele ervaringswerker in elke laag van de gemeente: van herstelgroep in de
huiskamer tot beleid en bestuur.
Jack van der Kruijs kreeg de zaal muisstil met zijn levensverhaal. Hij heeft als familielid
veel misstanden meegemaakt in en rond de GGz. Om het systeem menselijker te maken,
zoekt hij medestanders voor een Nederland vol ggz-vriendelijke gemeenten.
De aanwezigen konden daarna met elkaar in gesprek; er was een kring voor mensen uit
Dalfsen, voor Zwolle, de regio (Hardenberg, Raalte en Steenwijk) en een groep voor Jack.
Gastheer Remko de Paus sloot de bijeenkomst om 20.15 uur.
Het GGZ Beraad volgt de ontwikkelingen in Dalfsen. Als er behoefte aan is denken we
mee of zetten we ons netwerk in.
Wil jij in jouw gemeente ook een startbijeenkomst van mensen en organisaties in het
sociaal domein die met de ggz te maken hebben? Stuur dan een mail: info@ggzberaad.nl

ACHTERGROND: HOE DE PAAZ VERDWEEN UIT… DE REGIO
Afgelopen jaar sloot de psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis (PAAZ) van de Isala
in Meppel zijn deuren, in 2016 hield de PAAZ-afdeling van het Röpcke-Zweers
Ziekenhuis op te bestaan. De (verlieslijdende) zorg werd destijds in Hardenberg
overgenomen door de Vechtdal Kliniek. Naar eigen zeggen slaagde de kliniek er in om
minder verlies te maken, maar mede door een tekort aan psychiaters en psychologen is
ze in september toch failliet gegaan. In dunbevolkte gebieden aan de rand van
Nederland is het extra moeilijk is om aan gekwalificeerd personeel te komen.
In dagblad Stentor viel te lezen dat ruim 200 patiënten dit najaar op zoek moesten naar
een andere GGZ-instelling, en 19 medewerkers naar een andere werkgever.
Heb jij te maken met een organisatie die plotseling stopt? En wil je vertellen hoe het
toen is verder gegaan? Mail dan naar info@ggzberaad.nl

REACTIES NIEUWSBRIEF
“Net jullie uitnodiging ontvangen voor 13 november, top!
Wat een heerlijke bijeenkomst van gemeenschap en ontmoeting!
Geweldig dat jullie de GGZ in Overijssel op deze manier gaan oppakken, dank daarvoor!!
Het gaat immers om mensen.” – Mink de Vries
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OMDENKEN

“De cliënt zou al helemaal niet centraal moeten staan. Omdat we dan net doen of de wereld
om de cliënt draait. En dan dus met name om datgene wat hem tot cliënt maakt: een
indicatie en de daarmee samenhangende financiering.” – reactie op sociale media

ACHTERGROND: PROFESSIONALS NERVEUS OVER WET VERPLICHTE GGZ
Op 1 januari is de nieuwe wet van kracht die gaat over gedwongen opname buitenshuis,
afgedwongen zorg thuis (beiden uitgevoerd door ggz) en een lokaal meldpunt voor
buren of familie die bezorgd zijn over een naaste (uitgevoerd door de gemeente).
Daarnaast moet de burgemeesters eerst met een inwoner praten, voordat er een
crisismaatregel wordt opgelegd.
De partijen die de Wet verplichte GGZ moeten uitvoeren, staan de laatste weken in de
mopperstand. Onder de kop ‘Wet gedwongen opname is onuitvoerbaar laat’ het Friesch
Dagblad op 15 november een aantal burgemeesters aan het woord. Zij willen meer geld
en meer tijd; dat laatste vooral omdat het uitwisselen van persoonsgegevens tussen
politie, gemeente en ggz ingewikkeld is.
De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) stuurde op 11 november een brief
aan de Tweede Kamer waarin een aantal problemen worden opgesomd. De NVvP noemt
de wet een ‘veelkoppig bureaucratisch monster’. Voorzitter Elnathan Prinsen: “We
pleiten voor wijziging van de wet, niet voor uitstel. De wet is in zijn huidige vorm
nauwelijks uitvoerbaar.” Volgens hem zijn er door alle extra regels landelijk 130 extra
full time psychiaters nodig, die er niet zijn.
Onafhankelijk ervaringswerker Hans van Eeken vindt dat er teveel geklaagd wordt:
“Schouders eronder!” In een blog op Sociaalweb van 18 november stelt Hans: “Het is
beschamend dat instituties nu weer over elkaar heen rollen rond de implementatie van
de wet. Ik vind het tekenend voor de verwijdering tussen de systeem- en leefwereld die
de afgelopen vijftig jaar heeft plaats gevonden.”
Van Eeken: “De nieuwe wet waarmee verplichte zorg in geval van een crisis is geregeld
is een enorme verbetering ten opzichte van de oude Wet bijzondere opnemingen
psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). Met name omdat de burger in crisis en zijn naasten
een betere uitgangspositie krijgen doordat er beter naar hen geluisterd moet worden.
Ook de zo gewenste ambulantisering van ggz-zorg is beter geborgd. Dat is goed nieuws
want een opname biedt niet of nauwelijks soelaas biedt. Opnames werken eerder
traumatiserend en herstel-belemmerend dan dat zij de mens goed doen. Het blijft raar
dat we mensen die in verwarring zijn transporteren naar gebouwen waar nog meer
lotgenoten zitten die veelal geen herstel-bevorderend gedrag vertonen. Thuis
behandelen en herstellen is verreweg de best optie, maar dan wel met de benodigde tijd
en aandacht.”

VOLGENDE NIEUWSBRIEF
Voor de kerst ontvang je de laatste Nieuwsbrief van het GGZ Beraad van dit jaar.
Je ontvangt dan meer info over het volgende:
•
•
•
•
•

Diverse cursussen herstel gaan starten in Almelo, Enschede en Zwolle
Bestuur GGZ Beraad maakt keuze in kernactiviteiten
Vijf vragen aan een huisarts over samenwerking met de GGZ
Columns en opinie: terugblik op 2019
Is de volgende bijeenkomst rond lokale versterking in Nijverdal?
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PRIJSVRAAG: HARTELIJK HARKUM

De redactie van de Nieuwsbrief kijkt graag naar de televisieserie Harkum, waarin het
dagelijks leven op een klein gemeentehuis op de hak wordt genomen. Juist door alle
herkenbare ongemakken en de kneuterige thuispromotie (“Hartelijk Harkum”) zijn we
fan van de burgemeester en zijn medewerkers.
Hieronder vind je een prijsvraag in het kader van onze Harkum-editie. Stuur jouw juiste
antwoorden voor 10 december naar info@ggzberaad.nl o.v.v. ‘prijsvraag’ en win een
bioscoopbon voor een kerstfilm naar keuze.
1. De slogan van Harkum is Hartelijk Harkum. Welke bekende Nederlander begon
zijn dagelijkse middagprogramma op de TV eind jaren negentig altijd met de
woorden: “Hartelijk maandag” (of hartelijk dinsdag)?
A)
B)
C)

Jos Brink
Sander Frank
Peter Pot

2. Op 1 januari 2020 heeft de burgemeester er een nieuwe taak erbij, in het kader
van de Wet Verplichte GGZ. Voor het accorderen van een crisismaatregel moet hij
A)
B)
C)

Horen
Zien (schouwen)
Zwijgen

3. De assistente van de burgemeester van Harkum, gespeeld door Annet Malherbe,
bestelt in de serie per ongeluk veel te veel
A) Pennen
B) Mokken
C) Taart
Reageren, kopij? Mail info@ggzberaad.nl of secretaris: s.hofstra@ggzberaad.nl (Sibrand) Website www.ggzberaad.nl
Postadres bestuur st. GGZ Beraad: Postbus 473, 8000 AL Zwolle. Rek.nr: NL52RABO0136732259 Rabobank Enschede
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