NIEUWSBRIEF GGZ BERAAD
OVERIJSSEL * 04 JULI 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 4 pagina’s.

VR 12 JULI, ZWOLLE: NETWERK-DRANKJE GGZ BERAAD

Het GGZ Beraad organiseert op vrijdag 12 juli een sapje en hapje voor actieve cliënten,
ervaringswerkers en bondgenoten. Vanaf 16.00 uur is iedereen welkom bij Iers café
Sally O’ Briens aan het Bethlehemkerkplein in Zwolle. Om 16.30 uur sluit wethouder
Michiel van Willigen aan. Hij heeft jeugdzorg en jongerenbeleid in zijn portefeuille.
Het GGZ Beraad betaalt jouw eerste drankje. Je hoeft je niet vooraf aan te melden.
Wil je toch eerst even contact? Mail info@ggzberaad.nl

ZA 14 SEPT, DALFSEN: BBQ GGZ BERAAD
Omdat een aantal mensen al op vakantie was, is de geplande barbecue in Dalfsen verzet
naar zaterdag 14 september. Iedereen die het GGZ Beraad een warm hart toedraagt, is
welkom. We beginnen rond een uur of 16.30 uur in de tuin van Gert de Haan. Wil je
erbij zijn, mail dan even naar info@ggzberaad.nl o.v.v. ‘aanmelding BBQ’.

OOK IN OVERIJSEL ZORGBEDRIJVEN MET MEER DAN 10% WINST
Het journalistieke platform Follow The Money (FTM) doet al geruime tijd onderzoek
naar de hoge winsten van zorgorganisaties. Dit heeft geleid tot een lijst met 174
bedrijven maken die meer dan tien procent winst maken. De norm voor een vitaal
jaarresultaat is een ‘plus’ twee tot vier procent. In het overzicht van FTM staan zeven
GGZ-organisaties uit de regio Overijssel.
-

de stichting Hezenberg in Hattem, centrum voor pastorale zorg
de stichting Ygdrasil uit Wijhe
de praktijk voor psychiatrie en psychotherapie Hagedoorn BV in Heerde
maatschap Cognito, praktijk voor psychotherapie en gezinsbegeleiding in Zwolle
de stichting ZeS op Maat uit Zwolle
Auti-Start BV uit Steenwijk
Arbe Dienstverlening BV in Hengelo

We willen bovenstaande organisaties niet direct aan de schandpaal nagelen, maar hoge
winsten kunnen een signaal voor minder gewenste situaties. Zoals beperkte aan de cliënt
besteden, teveel declareren, te lage salarissen of onervaren personeel aannemen.
Wie wil reageren op de lijst kan een mail sturen naar info@ggzberaad.nl
In onze Nieuwsbrief ‘Achtergrond’ van 8 juli lees je meer over ‘echte’ zorgcowboys en
fraudeurs die actief zijn in Overijssel.
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PAAZ MEPPEL SLUIT DEUREN

Het Isala Diaconessenhuis in Meppel heeft de PAAZ-afdeling (verpleegafdeling
psychiatrie) gesloten. De kliniek nam vanaf 1 mei geen nieuwe patiënten meer op. Op 31
mei is de laatste patiënt met ontslag gegaan.
De meeste algemene ziekenhuizen hebben inmiddels geen klinische PAAZ-afdeling
meer, is de reactie van Isala. In de plannen voor het nieuwe ziekenhuis in Meppel is ook
geen klinische afdeling psychiatrie opgenomen. ‘Deze ontwikkelingen hebben als
bijkomend effect dat medewerkers en psychiaters vertrekken. Op een klein team is dat
effect groot. Hierop heeft de Raad van Bestuur van Isala besloten om te sturen op een
sluiting van de kliniek.’
Isala heeft locaties in Zwolle en Meppel en noemt de GGZ ‘ziekenhuispsychiatrie’.
Volgens de website is dat zorg voor mensen die zowel psychiatrische als lichamelijke
problemen hebben.
In Isala Zwolle heeft de afdeling ziekenhuispsychiatrie de naam Medisch Psychiatrische
Unit (MPU), in Isala Meppel bestond dus tot voor kort de PAAZ. Meppel behoudt wel een
polikliniek en deeltijdbehandeling rond psychische zorg.
Bron: o.a. Dagblad van het Noorden, 19 juni

RIBW CLIËNTENPORTAAL VERNIEUWD
Het cliëntenportaal van de RIBW Groep Overijssel steekt in een nieuw jasje. Vanaf 19
juni vind je de website op www.mijnribwgo.nl De site blijft grotendeels openbaar,
behalve het onderdeel medezeggenschap Daarvoor moet je inloggen, maar dat was al zo.
Redacteur Frank Schuttenbelt “We gaan vaker eigen nieuws plaatsen en leggen meer
nadruk op herstelverhalen.”
Het portaal wil de agenda en activiteiten zo lokaal mogelijk aanbieden. Daarom word je
bij je (eerste) bezoek gevraagd naar je woonplaats. Wil je breder geïnformeerd worden?
Geen nood; je kunt ook meerdere gemeenten in Overijssel selecteren.
Verder de moeite waard: de maandelijkse blogs van Jan Betram en de mogelijkheid om
je in te schrijven voor een digitale Nieuwsbrief.

NIEUWE WOONVORM IN DEVENTER STAP DICHTERBIJ
Chapeau Woonkring Deventer is twee jaar geleden opgericht met het streven om 16
woningen te realiseren voor mensen met een psychische of psychosociale problematiek.
Hierbij kunnen mensen zelfstandig wonen, maar is er 24-uurs begeleiding beschikbaar.
Vanaf de oprichting heeft het bestuur oriënterende gesprekken gevoerd met de
gemeente Deventer en woningcorporaties.
De stichting meldt in haar Nieuwsbrief van juni dat zij met de gemeente Deventer
afspraken heeft gemaakt over de doelgroep, de zwaarte van de problematiek en
woonmogelijkheden in bestaande gebouwen of nieuwbouw. Een woningcorporatie heeft
aangegeven mee te willen denken in het realiseren van de woningen.
De stichting verwacht rond de jaarwisseling duidelijk te hebben waar er gebouwd kan
worden. De woningen kunnen dan begin 2021 klaar zijn.
Belangstellend kunnen zich vanaf nu aanmelden bij Chapeau Woonkringen via de site
www.chapeau-woonkringen.nl. Daar vind je ook een ‘Leidraad’ met informatie over
Chapeau en zijn werkwijze.
In het bestuur van Chapeau Deventer zit een aantal bekende namen van het GGZ Beraad.
Zo is voorzitter Jos Fleskes ook de eerste voorzitter van het GGZ Beraad geweest. Jessica
Heijkoop was een workshopleider tijdens ons 5-jarige jubileum in Deventer.
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REGIO ZWOLLE WERKT TOE NAAR 1 AANMELDPUNT VOOR BESCHERMD WONEN

De centrale toegang (CT) van de GGD IJsselland verzorgt de toegang tot de
maatschappelijke opvang en het beschermd wonen in West-Overijssel. Als het goed is
heeft de CT overzicht en helpt het cliënten om een passende plek te vinden voor wonen
en zorg. Vanaf 2021 wordt de toegang tot de BW een (financiële) verantwoordelijkheid
voor elke gemeente en niet meer alleen voor de centrumgemeente.
Astrid Bosman van de GGD heeft in opdracht van de regio een voorstel geschreven.
Hierin staat dat mensen zich niet langer bij een aanbieder melden, maar alleen bij de
centrale toegang. De CT kijkt dan samen met jouw naar je voorkeursaanbieder. Eén
voordeel hiervan kan zijn dat je niet te lang op een wachtlijst staat bij één organisatie.
In Flevoland werken ze al langer zo. De CT overlegt daar om de 14 dagen met
aanbieders.
Op 27 mei organiseerde het GGZ Beraad samen met Zorgbelang Overijssel een
netwerkbijeenkomst met leden van adviesraden en cliëntenraden. De aanleiding was dat
gemeenten in de regio graag wilden weten wat ‘wij’ ervan vinden. Astrid Bosman was
aanwezig om de reacties te horen en vragen te beantwoorden.
De aanwezigen waren positief-kritisch. Als voordelen werden genoemd: minder vaak je
verhaal vertellen, eerder in 1 keer op de juiste plek en cliënt hoeft minder te ‘shoppen’.
Gaat de CT IJssel-Vecht nu echt met de nieuwe werkwijze starten? Astrid Bosman:
“Dat voornemen ligt er inderdaad vergevorderd, over de praktische invoering wordt
afgestemd met de gemeente Zwolle (als centrumgemeente). Tot dusver wordt gedacht
aan 1-1-2020, maar met zekerheid kan dat nog niet gesteld worden.”
Wil je het verslag dat Gerry Vrielink van de bijeenkomst maakte nog ontvangen? Mail
dan naar info@ggzberaad.nl o.v.v. ‘verslag 27 mei’.

DRIE PRIJSWINNAARS BEKEND

De zomerse opruiming van de prijzenkast van het GGZ Beraad is gelukt.
Jolande Westendorp uit Zwolle ging er met de roman Karkas vandoor. Christiaan
Verweij uit Apeldoorn ontvangt het boek het Pillenprobleem van Dick Bijl. Tot slot had
Inge Koppelman uit Wierden interesse voor het boek STOP van ervaringsdeskundige
Jessica Broekhuis.
De originele motivaties:
Inge: “Ik werk sinds 1 december als ondersteuner Cliëntenraad Tactus en heb
nog veel te leren!”
Jolande: “Ik ben geïnteresseerd in boek 3. Boek 2 over medicijnen en de macht van de
farmacie zou mij onmachtig maken, boek 4 over verslaving is misschien teveel een eigen
verhaal van betrokkene.
Boek 3 lijkt me een goede combinatie hiervan: een verhaal over medicatie, en het
stoppen ermee, en ook hoe een manisch depressief iemand het in eigen hand houdt.”
Christiaan: “Ik volg Dick Bijl al vrij lang. Een man met een missie en een interessant
verhaal. Zijn boek ‘Het pillenprobleem’ heb ik tot op heden nog niet gelezen, maar staat
wel hoog op mijn lijstje. En toen ik de prijsvraag onder ogen kreeg was mijn keuze dan
ook duidelijk.”

CLIËNTENBLAD MEDIANT TE LEZEN OP WEBSITE
Recent is de website van de GGZ-organisatie Mediant uit Twente vernieuwd. Meest
opmerkelijk: onder ‘cliënten’ >>> ‘cliëntenraad’ kun je het kwartaalblad Cliëntaal
inkijken en lezen. De zomereditie telt maar liefst 40 pagina’s!
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Onder het kopje cliënten vind je ook info over familie-ervaringsdeskundigheid. Iedere
maandagavond is er een spreekuur voor verwanten in Enschede. Contact met de familieervaringsdeskundigen kan ook via mail fed@mediant.nl of mobiel 06-53236309.
Verder vind je onder ‘Over Mediant’ >>> ‘Onze expertise’ meer info over het bureau
herstel en de dagelijkse inloop in Enschede. De info is beperkt. Zo wordt niet vermeld
dat er in Hengelo drie keer per week een inloop plaatsvindt.
Er bestaat ook een aparte website over herstel en ervaringsdeskundigheid in Twente,
maar de info hierop is (ook) summier en niet altijd actueel: www.herstelintwente.nl
Tot slot vind je onder ‘Over Mediant’ >>> ‘Referaten’ meer info over datum en sprekers
van de komende lezingenserie in Enschede. Die van dinsdag 10 september staat in het
teken van het voorkòmen van zelfdoding. Het is een extra lange middag van 14.00 tot
18.00 uur met o.a. een bijdrage van Lida Kortman, ervaringsdeskundige bij Fact Jeugd.
Alle info op www.mediant.nl
Deze weken viert Mediant trouwens zijn 20-jarig bestaan. Precies vandaag (4 juli) is er
een groot cliëntenfeest in het kader van het jubileum.

KANDIDATEN GEZOCHT VOOR ROOS VAN ELISABETH 2019
Het bestuur van het Elisabethfonds nodigt jou ook deze zomer uit, om iemand aan te
dragen die Roos van Elisabeth verdient voor zijn of haar inzet voor de GGZ-doelgroep in
Overijssel. De jaarlijkse prijs (anno 1993) wordt uitgereikt aan een project, persoon of
instelling die zich op professionele of vrijwillige basis inzet voor re-integratie of
participatie van de doelgroep. Ook is er een derde categorie voor mensen die zich
inzetten voor kinderen en jongeren.
Via een aanmeldformulier kun je de jury proberen te overtuigen dat jouw kandidaat de
Roos verdient. Het formulier is op te vragen via de mail: info@st-elisabethfonds.nl
De deadline voor het insturen is 14 september. De nominaties worden in oktober
bekend gemaakt.. De winnaars op donderdag 21 november op het gala in Deventer.

CALEIDOSCOOP VOOR MENSEN MET DIS

Misschien kende je de landelijke vereniging niet – wij tot voor kort ook niet – maar
Caleidoscoop is een club voor mensen met een dissociatieve stoornis. De vereniging
bestaat dit jaar zelfs 25 jaar en dat jubileum werd op 29 juni gevierd in Nijkerk met een
symposium. Hierbij was veel aandacht voor traumatisering in de vroege kindertijd.
Caleidoscoop zet zich in voor lotgenotencontact, belangenbehartiging en informatie
voorziening. Meer info op de website: www.caleidoscoop.nl

BESTUUR GGZ BERAAD ZOEKT VERSTERKING
Het bestuur van GGZ Beraad gaat na de zomer gesprekken voeren met mensen uit ons
netwerk in Overijssel. Het belangrijkste doel hiervan om de focus van onze stichting
opnieuw te bepalen.
Het huidige bestuur zoekt met spoed versterking van mensen die in Salland, Twente,
het Vechtdal of de Kop van Overijssel wonen. Hierdoor krijgt het GGZ Beraad meer
voeling met andere regio’s. Eén van de open vragen die we onszelf stellen is namelijk of
onze stichting zich gaat beperken tot een aantal gemeenten, of actief blijft voor heel
Overijssel. Help ons nu en mail of je aanbod naar: s.hofstra@ggzberaad.nl
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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