NIEUWSBRIEF GGZ
BERAAD OVERIJSSEL *** 14 APRIL 2020
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. Ons directe werkgebied is de Kop van
Overijssel, Zwolle-Kampen en het Vechtdal. Het Beraad werkt zonder subsidie en bestaat uit een bestuur en
sympathisanten. De Nieuwsbrief verschijnt elke maand. Deze editie telt 7 pagina’s.

NIEUWSBRIEF
Je bent gewend om in de Nieuwsbrief een overzicht te krijgen van interessante
bijeenkomsten in onze regio. Die activiteiten ontbreken deze keer. Gelukkig hebben we
genoeg andere berichten voor je verzameld. In de nieuwsgaring wilden we eerst nog het
Corona-virus omzeilen, maar dat bleek al snel niet mogelijk. Daarvoor is deze actualiteit
te ingrijpend, en zullen we de impact nog lang genoeg merken. Genoeg aanleiding dus
om kritisch, hoopvol, bezorgd en geaard op de ontwikkelingen (vooruit) te kijken.
Tot snel ziens en veel leesplezier.

“HOE GAAT HET MET ONS, INWONERS MET EEN PSYCHISCHE KWETSBAARHEID?”
Na een maand van soms beklemmend nieuws en sociale beperkingen, kun je de vraag
stellen hoe het met ons gaat als groep. Hoe staat het leven van de inwoners met een
psychiatrische aandoening in onze regio?
Die vraag is niet goed te beantwoorden; de ‘ggz doelgroep’ is breed en iedereen is
anders. Als er al een antwoord is, dan zal die tweeledig en genuanceerd zijn: de situatie
doet een beroep op je eigen inventiviteit en incasseringsvermogen. Je bent wellicht
rustiger en zelfstandiger dan je dacht, je krijgt hulp uit onverwachte hoek of je blijkt toch
minder afhankelijk van die ene hulpverlener dan gedacht. Maar je kunt je ook leeg en
rusteloos voelen door het wegvallen van structuur, gezelligheid en aandacht. Misschien
voel je je extra alleen (gelaten), geïsoleerd en nerveus.
Als Nieuwsbrief hebben we wel een paar indrukken uit ons eigen netwerk verzameld.
Gerry Vrielink schrijft op 26 maart: “Ik heb de afgelopen dagen bij verschillende
contacten eens nagevraagd hoe de begeleiding aan GGZ-cliënten loopt. Er wordt door
organisaties veel met beeldbellen en skype gewerkt. Er zijn ook maatregelen genomen
bij beschermd wonen dat mensen geen of bijna geen bezoek mogen ontvangen. Het is
wisselend hoe dit ervaren wordt. Opvallend is dat veel mensen aangeven het wel lekker
rustig te vinden. Je hoeft in één keer niet zoveel en krijgt veel minder prikkels en dat
wordt als prettig ervaren.”

Opbouwwerker Henk van der Meer via Facebook op 8 april: “Afgelopen dagen
outreachend gewerkt met collega’s van Welzijn MensenWerk en de
samenwerkingspartners uit de dorpsnetwerken zoals de wijkagent uit Vledder. Wat
zaken die we tegen kwamen; mensen houden echt meer een oogje in het zeil en helpen
elkaar waar nodig, veel mensen missen hun vrijwilligerswerk in b.v. de dorpshuizen en
mensen missen de bezoekjes van familie en vrienden. Ook spraken we mensen waarvan
de partner dagbesteding had (bijvoorbeeld omdat deze dementerend is) maar nu is
gestopt vanwege de maatregelen rond corona. Dan ontstaan er natuurlijk best pittige
situaties. Soms konden we een goed advies geven, maar een luisterend oor vinden
mensen ook erg fijn. Aan het eind van de dag ook nog mijn eigen moeder opgezocht met
daarbij natuurlijk de afstandsregels in acht nemend.”
“Wat betreft ggz: het is erg rustig op straat natuurlijk, maar ik denk dat veel mensen
bewust of onbewust onder de radar blijven. Hoe langer deze situatie duurt hoe
vervelender.”

LOTGENOTENLIJN & HULPTELEFOON BESCHIKBAAR

In deze tijd van minder mensen om je heen, kan het helpend zijn om telefonisch contact
te zoeken. Er zijn in Nederland een aantal oude bekende hulplijnen, maar ook nieuwe.
We zetten er een aantal voor jou op een rijtje:
•
•
•
•
•
•

De Luisterlijn: 0900-0767, dag en nacht. Werkt met vrijwilligers. Heeft in een
aantal regio’s ook lokale nummer voor minimale belkosten. Zwolle: 038 - 426 89
99 en Borne: 074 - 255 25 55.
MIND Korrelatie: 0900-1450, op werkdagen van 9.00 tot 22.00 uur. Werkt met
hulpverleners.
De lotgenotenlijn van je eigen patiëntenvereniging zoals de Angst Dwang en
Fobiestichting 0343 – 75 30 09 (werkdagen van 9.00 tot 13.30 uur) of Plusminus
voor mensen met een bipolaire stoornis 0900-512 34 56 (elke dag van elf tot elf)
Nationale Zorgnummer: 0900 – 2356780, maandag tot en met donderdag van
9.00 tot 13.00 uur. Wat zijn je rechten als je zorg wegvalt? Gaat je afspraak met de
gemeente of UWV niet door of loop je tegen andere praktische problemen aan?
Hulp- en advieslijn van de Familievertrouwenspersonen: 0900-333 2222, op
werkdag van 09.00 tot 15.00 uur
Rode Kruis Hulplijn: 070-44 55 888, elke werkdag van 9.00 tot 21.00 uur voor
luisterend oor, advies of extra hulp voor wie in quarantaine of thuisisolatie zit.

Naast een telefoonnummer heeft bijna elke organisatie de mogelijkheid tot contact via
app, chat, mail en website.

KRITIEK OP VELE ‘ZORGMIJDERS’ BINNEN GGZ EN SOCIAAL WERK

Een maand geleden kreeg heel Nederland te maken met ingrijpende beperkingen.
Mensen mochten niet meer in groepen bij elkaar komen en moesten afstand van elkaar
bewaren. Het sociaal werk en de geestelijke gezondheidszorg waren er snel bij om alle
(fysieke) contacten met klanten uit de weg te gaan. Wie ambulant werkt – mensen thuis
bezoekt of op kantoor ontvangt – ging standaard vanuit huis werken. Bellen en
beeldbellen was het devies. Terwijl de anderhalve meter-regel an sich ruimte biedt om
letterlijk nabij te zijn.
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De afgelopen weken zwelt de kritiek aan op de werkwijze. Iemand schrijft: “De centrale
vraag is waarom is ggz gestopt met alle afspraken?? 1,5 meter is bij minstens 50% van
de cliënten goed te doen. Ik hoor dat er zowel een groep behandelaars is die alles
doodeng vinden maar ook die gewoon aan de slag willen...” Ervaringswerker Hans van
Eeken wijt het aan de (al heel oude) GGz-cultuur: “De sterke hiërarchie in combi met de
angstcultuur maakt dat de autonomie van de goedwillende hulpverleners sterk wordt
beperkt. GGz Nederland speelt hier een grote disfunctionele rol in... Alleen de heel
moedigen durven...”
Voor Van Eeken is de kramp illustratief voor de sector: “De ggz-cultuur is totaal niet
voorbereid op verandering en onverwachte gebeurtenissen. Wat ik momenteel
waarneem is een attitude, van voornamelijk de besturen van instellingen, welke een
echo is van hetgeen van 1860 tot 2012 heel gebruikelijk was binnen het isolement
waarbinnen instellingen, vaak ver van de bewoonde wereld, dingen met gekken deden.
In de GGz-sector heerst nauwelijks een verantwoordingscultuur jegens patiënten en de
maatschappij. De gemiddelde GGz-er komt er gewoon mee weg om thuis op de bank een
beetje te bellen. Men heeft zelfs rugdekking voor dit merkwaardige gedrag en Jacobine
Geel – voorzitter van het bestuur van GGZ Nederland - dekt het toe door een
charmeoffensief.”
Lector en psychiatrisch verpleegkundige Bauke Koekoek constateert op 4 april in
dagblad Trouw dat mensen in de thuiszorg gewoon doorwerken, terwijl hulpverleners
in de GGZ op afstand blijven: “Er is heel snel een sfeer ontstaan dat zij cliënten niet
mogen bezoeken omdat dit gevaarlijk zou zijn. Vanuit GGZ Nederland, onze
brancheorganisatie, is vervolgens geen heldere koers gevaren. Ik heb zelf daarom maar
een afwegingskader geschreven waarin je heel nuchter kunt nagaan of face to face
contact nodig lijkt. Zo ja, dan moet je dat dus gewoon doen, met inachtneming van de
RIVM-richtlijn. Maar veel collega’s zweren bij hun beeldtelefoon. Die werkt ook in veel
gevallen, maar in sommige gevallen ook niet. Je mist met een beeldtelefoon ook een
hoop.”
Sporttherapeut Mik Borsten plaatst eind maart deze hartenkreet op Linkedin: “Beste
begeleiders en behandelaren. Dringende oproep van mij. Leuk al dat begeleiden op
afstand via de telefoon. Maar wat er nu in GGZ Nederland gebeurt is diep triest. Bijna
geen patiënt wordt meer face to face gezien. En ik zie nu na 2 weken al dat er al crisissen
ontstaan. Mijn dringende oproep: ga met mensen een wandeling maken. Dat kan veilig
als je de voorschriften aanhoudt. Het is volstrekt onwenselijk wat we nu doen. Dus kom
achter dat bureau vandaan en ga naar buiten. Je zal zien tijdens een wandeling ontstaan
mooie gesprekken. En beleidsmakers stop met iedereen achter de telefoon jagen!”
Een kanttekening op het rigoureus stopzetten van de ambulante ondersteuning, komt
ook uit onverwachte hoek. Voorzitter Elnathan Prinsen van de Nederlandse Vereniging
voor Psychiatrie (NVvP) en psychiater bij Dimence vertelt op 30 maart tegen
zorgmedium Skipr: “Ik zie veel aanbieders die helemaal zijn overgestapt op zorg op
afstand en dat trots op sociale media vertellen. Prachtig natuurlijk, maar je moet bij zo’n
kwetsbare groep niet rücksichtslos overstappen. Daardoor raken mensen ontregeld,
terwijl zo nu ook al geen dagbesteding hebben en minder sociale contacten. Ik heb al
iemand gehad die door dit alles zo ontregeld raakte dat hij moest worden opgenomen.
Dat gaat verder doorzetten naarmate de crisis langer duurt. Je moet in een ambulante
setting de mogelijkheid van face to face contact openhouden. Dat kan ook veilig, zolang
je maar persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt.”
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ADVIESRAAD STEENWIJK HALVEERT; GEMEENTE OP ZOEK NAAR NIEUWE VORM
Rond de jaarwisseling zijn in korte tijd zes leden gestopt met hun werk voor de
adviesraad sociaal domein van Steenwijkerland. De raad heeft nu een beperkt aantal
leden en een tijdelijke voorzitter. De spanning en onvrede in raad zou te maken hebben
met de onderlinge dynamiek tussen de leden. Volgens één van de vertrokken leden zijn
alle ‘notabelen’ blijven zitten, en alle mensen met cliëntencontact vertrokken.
Het college van burgemeester en wethouders wil op zoekt naar een ‘nieuwe manier om
invulling te geven aan inwonersparticipatie’. Hierbij is het uitgangspunt om te komen tot
één adviserend orgaan, waarin geen ruimte meer is voor aparte clusters zoals WMO,
Jeugdzorg en Participatie.
De resterende leden van de adviesraad willen meewerken aan die nieuwe invulling. In
een informatienota aan de gemeenteraad schrijft het college: “Om de adviesraad
hiervoor de ruimte te geven, zullen wij de raad nu alleen consulteren als het verplicht is
vanuit de verordening”.
Een eerder voorstel, door de nestor van de adviesraad, om alle activiteiten op te
schorten en alle leden te ontheffen uit hun functie, steunde het college niet.
Er worden op dit moment nog geen leden gezocht om de adviesraad aan te vullen.
Volgens de waarnemend voorzitter is een oproep ‘momenteel niet aan de orde’.

BESTUURDER INA HUESKEN VERTREKT BIJ RIBW GROEP OVERIJSSEL

Raad van Bestuur-lid Ina Huesken is na vier jaar gestopt met haar werk voor de RIBW
Groep Overijssel. Ze start op 1 april als bestuurder bij Elker Jeugdhulp & onderwijs in
Groningen.
Jan-Willem Bedeaux blijft (over) als voorzitter van de Raad van Bestuur; een functie die
hij sinds december 2018 uitvoert. Er zijn in de laatste vijf jaar diverse wisselingen
geweest in de leiding van de RIBW in Overijssel.
Een directbetrokkene zegt over het vertrek van Ina Huesken: “Jammer, omdat ik vind
dat het nodig is dat mensen zich langer en dieper aan onze missies committeren. Het kan
ook zijn dat de organisatie zich voorbereid op een structuur met één bestuurder.”

DIMENCE SLUIT WERK LEER CENTRUM NIJVERDAL
GGZ-organisatie Dimence heeft haar Werk Leer Centrum in Nijverdal op 1 april gesloten,
omdat er te weinig mensen gebruik van maakten. De cliënten worden naar een andere
locatie voor dagbesteding begeleid, bij Dimence of andere organisaties. Personeelsleden
gaan bij de Werk Leer Centra aan de slag die overblijven in Almelo en Deventer.
De producten uit de Werk Leer Centra zijn te koop via www.tegekkewinkel.nl

STICHTING AUTISME DIGITAAL START WEKELIJKSE BLOG

Stichting Autisme Digitaal is een frisse club van mensen met autisme uit de regio
Groningen. De bestuursleden maken websites en geven presentaties over autisme.
Daarnaast verzorgen zij digitale ondersteuning van autisme projecten.
In de autismeweek 2020 lanceerde de stichting een extra website waarop acht mensen
om de beurt bloggen over hun leven. Onder de noemer ‘Autisme is veelzijdig’ wil de
groep laten zien dat autisme voor iedereen weer anders is. Eén van de schrijvers heet
Annelien. Zij woont in Zwolle.
Via het portaal www.autismedigitaal.nl krijg je een beeld van de projecten waaraan deze
noordelijke pioniers werken. Je vindt er o.a. een database met talloze boeken, artikelen
en organisaties. De vormgeving is strak en duidelijk.
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STICHTING PATIËNTEN VERTROUWENSPERSOON (PVP) BEPERKT AANBOD
Als je behandeld wordt in de geestelijke gezondheidzorg, heb je recht op ondersteuning
van een patiënten vertrouwenspersoon (pvp). Je kunt bij hem of haar terecht met
vragen en klachten over bejegening, dwangbehandeling of vrijheidsbeperking in de zorg.
De vertrouwenspersoon is in dienst bij de onafhankelijke landelijke Stichting PVP en de
hulp is gratis.
De laatst tijd is er wat ruis rond het aanbod van de patiënten vertrouwenspersoon. Sinds
2020 is de doelgroep begrenst. Op de eigen website staat: “De pvp biedt geen advies en
bijstand meer wanneer u op een andere plek, bijvoorbeeld thuis (of een beschermende
woonvorm) vrijwillige zorg ontvangt en er géén sprake is van drang of mogelijke dwang.
U kunt voor deze vragen en klachten voortaan terecht bij bijvoorbeeld de
klachtenfunctionaris van de instelling of de leidinggevende van het team waar u in
behandeling bent.”
Vanaf half maart is zijn de medewerkers van stichting PVP in verband met Corona niet of
nauwelijks meer aanwezig op de instellingen. De directeur in een brief van 17 maart:
“De vertrouwenspersonen zullen zoveel mogelijk vanuit huis werken.”

KABINET: “GEMEENTEN MOETEN MET JEUGDZORG TERUG NAAR REGIOVERBAND”
Gemeenten moeten gaan samenwerken in de jeugdzorg. Er komen 42 regio’s waarin
gemeenten de specialistische zorg samen moeten gaan regelen. Deze moeten in
langlopende contracten reële prijzen afspreken met zorgaanbieders.
Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid en minister Sander Dekkers van
rechtsbescherming kondigen in een brief aan de Tweede Kamer een reeks
wetswijzigingen aan waarin zij de teugels aanhalen. Sinds 2015 zijn gemeenten
verantwoordelijk voor alle jeugdzorg. Zij raken nu een deel van de vrijheid om de
jeugdzorg naar eigen inzicht te regelen kwijt. De overdracht van de jeugdzorg aan
gemeenten heeft vooral voor kinderen met complexe problemen tot veel problemen
geleid.
Bron: de Volkskrant, maart 2020

INFO-BROCHURE VOOR NAASTEN OVER VERPLICHTE GGZ
De landelijke stichting Familievertrouwenspersonen (lsfvp) heeft een brochure gemaakt
over verplichte geestelijke gezondheidszorg. Juist omdat de nieuwe wet verplichte GGZ
aardig breed is, is het fijn dat het gratis boekje zowel het traject van ‘crisismaatregel’ als
‘zorgmachtiging’ duidelijk beschrijft en via schema’s in beeld brengt. Begrippen als
zorgplan, zorgkaart en ernstig nadeel worden uitgelegd. Daarnaast wordt verteld wat je
kunt doen als je (als naaste) niet tevreden bent over de acties van gemeente, de officier
van justitie of de zorg.
Het GGZ Beraad heeft 10 exemplaren van ‘Verplichte geestelijke gezondheid’ in huis. Wil
jij er één ontvangen, mail dan je adres naar info@ggzberaad o.v.v. ‘brochure’. Je kunt het
boekje ook zelf bestellen via de site www.vertrouwenspersonen.nl
De familievertrouwenspersonen staan ook tijdens de coronacrisis klaar voor naasten
van mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Je kunt er onder andere
terecht met vragen en problemen rond bezoek, verlof, gedwongen zorg en contact met
behandelaars. De hulp- en advieslijn bereik je op 0900 333 2222 tijdens kantooruren.
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WET VERPLICHTE GGZ WORDT NU AL AANGEPAST…
Het kabinet komt met wetgeving om de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet
verplichte zorg ggz (Wvggz) te repareren. Dat is nodig om de uitvoerbaarheid van de
wetten te vergroten. De bewindslieden De Jonge en Blokhuis willen binnen één jaar via
twee ronden de spoedreparaties uitvoeren.
Psychiaters maakten zich in een eerder stadium al druk over de administratieve
belasting die de Wvggz met zich mee brengt. Ook advocaten Dick Poot en Frank
Westenberg zien de bureaucratie toenemen en de dossiers dikker worden. De beide
advocaten staan dicht bij de praktijk en merken in een interview met GGZ Totaal op, dat
een aantal onderdelen uit de Wet verplichte ggz niet uit de verf komt.

ADVOCATEN: “HOORPLICHT UITBESTEED, PLAN VAN AANPAK FOPSPEEN”

GGZ Totaal schrijft: De hoorplicht is de grootste steen des aanstoots. Vreemd genoeg is
dit een van de onderdelen in de nieuwe wet die cliënten juist zouden moeten
beschermen tegen een onnodige dwangmaatregel. De wet vermeldt dat niemand minder
dan de burgemeester de cliënt moet horen voordat er sprake kan zijn van een
dwangopname. In de praktijk wordt deze plicht door burgemeesters uitbesteed aan een
bedrijf, een ‘hoorservice’, die de patiënt telefonisch te woord staat. En daar gaat het
nogal eens mis, signaleren de advocaten.
Westenberg: “Ik vind dat er nog eens heel goed moet worden nagedacht over die
hoorplicht. Wat levert dat nou op? Ik ben er sceptisch over. Ik denk niet dat het werkt,
zoals het nu gaat. De burgemeester moet kritisch zijn en zich heel goed laten informeren,
en goed afwegen wat hij doet. Hij neemt een voor de betrokkene zeer verstrekkende
beslissing. Als je de hoorplicht serieus neemt moet je ook echt proberen om met
betrokkene te spreken. Je moet begrijpen, dat je dan vaak meer moet doen dan een
telefoontje. In ieder geval moeten wij als advocaat kunnen zien, hoe dat is gegaan.”
Volgens Poot kan de hoorplicht beter worden ontdaan van de vraag of de cliënt in nood
zijn advocaat wil zien. “De hoorplicht mag de burgemeester ‘uitbesteden’ en daar is de
Nationale Hoorservice op ingesprongen. Een club – zo heb ik gehoord - die in Hilversum
achter de telefoon zit. Onduidelijk is hoe deze mensen te werk gaan, hoe ze zijn opgeleid
en dergelijke. Dat onttrekt zich aan onze waarneming, al komt er wel een pdf van een
hoorverslag beschikbaar. De opname van het gesprek is voor advocaten niet
toegankelijk. Bijzonder is de laatste vraag die aan betrokkene wordt gesteld: Heeft de
betrokkene bedenkingen tegen het zich laten bijstaan door een advocaat? Als de
betrokkene daar in de crisissituatie waarin hij zich bevindt in alle dwarsigheid ‘ja’ op
antwoordt, voegt de burgemeester geen advocaat toe. Dat gebeurt vervolgens pas door
de rechtbank als er een verzoek voortzetting crisismaatregel binnenkomt.”
De Wvggz biedt een aantal nieuwe mogelijkheden. Dwangverpleging en -medicatie thuis,
bijvoorbeeld, en het schrijven van een eigen plan van aanpak door de patiënt. Dat laatste
wordt door beide advocaten irreëel gevonden. “Het is de grootste fopspeen van de
nieuwe wet”, oordeelt Poot. “In de praktijk zal meer dan 95% van onze cliënten hier
niets aan hebben. Er wordt immers pas een aanvraag voor een zorgmachtiging
voorbereid als de ambulante zorg er niet in is geslaagd om de cliënt vrijwillig in zorg te
krijgen, veelal omdat de betrokkene geen ziektebesef of –inzicht heeft. Het is naïef om te
veronderstellen dat de betrokkene vervolgens in staat zal zijn een eigen plan van aanpak
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te ontwikkelen dat aansluit bij wat ambulante behandelaars minimaal nodig achten om
het dreigende ernstige nadeel af te wenden.”
Het jaar 2020 is een overgangsjaar waarin wel ‘langs de lijnen’ van de Wzd en Wvggz
dient te worden gehandeld, maar zorgaanbieders wel de tijd krijgen om zich er nog op
aan te passen.
Bron: medisch contact van 20 maart & artikel e-magazine GGZ-Totaal van 6 maart

EXTRA’S: GRATIS FILM OP INTERNET

Filmmaker Bas Labruyère maakte in 2010 de film Verloren Jaren over de psychose die
hij doormaakte tijdens zijn studie aan de Nederlandse Filmacademie. Het maken van die
film heet een enorme bijdrage geleverd aan zijn herstelproces, en sindsdien was het zijn
overtuiging dat hem dit nooit meer zou overkomen. Helaas kreeg Bas te kampen met een
zware, langdurige terugval. Over deze terugval gaat de documentaire Dit is geen
Psychose. De docu duurt 42 minuten en is te bekijken via www.verlorenjaren.nl
Precies 2 jaar geleden, op 20 april 2018, was de film Alledaagse Waanzin te zien op de
landelijke televisie. De inhoud: Ivor (26) uit Zwolle werkt bij een tech-bedrijf, hockeyt
fanatiek en gaat graag de stad in met zijn vrienden. Tegelijkertijd kampt hij met
manisch-depressieve klachten en lijdt hij aan psychoses. In 'Alledaagse Waanzin' zien
we hoe hij de strijd aan gaat met zijn psychische problemen en het beeld dat mensen
daarvan hebben.
Er is gefilmd bij Ivors ouders in Dalfsen, zijn studiegenoten in Enschede en bij Mediant
in Twente. Ook filmmakers Jasper Kars en Gerrit Doelman komen uit onze regio.
De documentaire duurt 28 minuten en is nog steeds online te bekijken: typ de titel in bij
Google of zoek via www.2doc.nl.
De website alledaagsewaanzin.film – op zoek naar positief herstel is ook nog steeds actief.

TV-TIP: MA 20 APR DOCUMENTAIRE ‘CARROUSSEL’

Wie bekend is met de leerlingen van Dreamschool, zal iets van hun taal, houding en
achtergrond herkennen in de drie jongeren uit de documentaire Carrousel.
In het Rotterdamse centrum De Nieuwe Kans worden jonge mannen met een
problematische of criminele achtergrond weer op weg geholpen. Dat gaat niet zonder
slag of stoot. De 2Doc-film Carrousel volgt een jaar lang Tayfun, Nabil en Delgano en hun
begeleiders in hun gang naar een ander leven. De mentoren moeten daarbij een enorme
hoeveelheid geduld, empathie en doorzettingsvermogen uit de kast halen. Carrousel
toont de kansenongelijkheid onder jongeren en de eindeloze inspanningen van
verzorgers om jongvolwassenen te helpen andere keuzes te maken.
De documentaire is te zien op maandag 20 april om 20.30 uur op NPO 2.

LAATSTE NIEUWS: LEZING HET PILLENPROBLEEM KOMT NAAR ZWOLLE!

Het bestuur van de dokter Wittenbergstichting uit Deventer is vorige week akkoord
gegaan met een financiële bijdrage voor een activiteit van het GGZ Beraad. Door de
toezegging kunnen we de lezing ‘het pillenprobleem’ deze zomer naar onze regio halen.
De lezing wordt verzorgd door epidemioloog Dick Bijl en ervaringsdeskundige Ewout
Kattouw. Zij zijn kritisch op het gebruik van medicatie en het gedrag van fabrikanten.
Wil je alvast een voorproefje? Bezoek dan de website www.hetpillenprobleem.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
De Nieuwsbrief van het GGZ Beraad is digitaal te lezen op de websites van het GGZ Beraad Overijssel, Autismenetwerk
Overijssel, Cliëntenportaal RIBW Groep Overijssel en Seniorenplatform Steenwijkerland.
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