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Op 30 juni 2022 houdt Mediant 
haar eerste Kennisfestival 
Drie grote thema’s komen tijdens het festival 

aan de orde: Acute Psychiatrie, GGZ in de 
wijk en Suïcidepreventie onder jongeren.  

Via inleidingen en workshops delen wij 

onze kennis over deze thema’s. Jij kunt 

daar bij zijn! Via de link kun je je aanmelden 

en aangeven aan welke workshop je wilt 

deelnemen. Het festival vindt plaats op  

het terrein van locatie Helmerzijde.  

Het programma speelt zich deels af in 

het Helmertheater en deels in tenten op 

het terrein. De dag wordt extra bijzonder 

doordat Victor Mids ons een echte 

Mindfuck laat beleven in het theater en via 

een livestream uit de tent.  

Daarnaast is tijdens het festival voldoende 

gelegenheid om elkaar te ontmoeten en 

te netwerken. Er wordt voor een hapje en 

een drankje gezorgd.

Wij hopen jullie tijdens het kennisfestival 

te ontmoeten. Alvast veel plezier!

Meld je nu aan voor het festival en de 
workshops via:  
www.mediant.nl/kennisfestival
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In gesprek met Ankie Bergsma 
Preventiewerker en zelfmoord 
consulent jongeren
HOE MOETEN WE AL DEZE PUBLICATIES  
OVER JONGEREN DUIDEN?

In de media is veel gezegd over dat er steeds 

meer depressieve jongeren zijn sinds de eerste 

coronamaatregelen. Hoe ervaren we dat binnen 

Mediant?

Dit beeld zien we ook bij Mediant. In de 

afgelopen periode waren er signalen dat het 

met jongeren die al niet lekker in hun vel zaten 

slechter ging zeker met de groep 20-30 jarigen. 

Bij enkele psychologiepraktijken moest al een 

opnamestop worden afgekondigd. Binnen 

Mediant zagen we vaker een crisissituatie bij 

jongeren. 

Er is vaker gebruik gemaakt van bijvoorbeeld 

de spoedintake en van de Go Forward groep 

bedoeld voor jongeren met depressieve klachten. 

Go Forward is een groep die is bedoeld voor het 

stabiliseren van stemming en weer grip krijgen 

op je emoties.

Het is wel goed om te bedenken dat er bij bijna 

iedereen sprake is geweest van een verminderde 

stemming door de coronapandemie en dat 

dit een normale reactie is op een abnormale 

situatie. Ook voor jongeren is de boodschap 

dat ze niet hoeven te schrikken van een 

stemming die vaker somber is, dan heb je nog 

geen depressie. Nu er weer meer ruimte is 

en eigenlijk alle maatregelen zijn opgeheven, 

hebben jongeren weer meer mogelijkheden 

om een positieve invloed te hebben op hun 

stemming. Wij hopen dit straks ook terug te zien 

doordat er minder aanmeldingen zullen zijn voor 

spoedintakes en crisis.

WAT DOET MEDIANT OM DEPRESSIEVE 
JONGEREN TE HELPEN?

In de periodes van lockdowns en schoolsluitingen 

viel het sociale leven van de jongere stil en ook 

gesprekspartners vielen weg. Juist voor jongeren 

is het van groot belang dat er sociaal contact 

is en dat ze hun zorgen kunnen bespreken. 

Het mentaal welbevinden van jongeren daalde 

in deze periode tot een dieptepunt. Ook de 

signaleringsfunctie van de mensen om de 

jongeren heen, waaronder docenten viel in deze 

periode weg. Hierdoor werd ook het gesprek 

met de jongeren veel minder gestart. Wat doet 

Mediant om jongeren met een depressie te helpen 

en is dit in de coronajaren anders geweest?

Mediant werkt al jaren met vaste programma’s 

om jongeren met een 

depressie te helpen.  

Denk hierbij onder andere aan Grip op je Dip. 

Daarnaast hebben we vanuit Mediant 

extra aandacht besteed aan 

signaleringsvaardigheden voor 

mensen die te maken hebben 

met jongeren om een beter 

onderscheid te leren maken 

tussen een depressie en een 

dip. Een depressie vraagt 

behandeling, een dip vraagt 

een luisterend oor en tips 

van de omgeving. 

Mediant zet dus ook in op 

het scholen van docenten 

in signalering, het gesprek 

aangaan en ouders 

worden waar mogelijk 

vroeg betrokken. Daarnaast kunnen docenten 

gebruik maken van een consultatiefunctie en zij 

kunnen een training contactvaardigheden volgen.

In de afgelopen corona jaren zijn afspraken met 

gemeenten gemaakt om op nog meer scholen 

docenten een voorlichting te geven over een 

dipje of depressie en het contact maken bij 

gedachten over zelfdoding onder jongeren. De 

boodschap hierin is praat erover!

HEEFT IEDERE JONGERE DIE DEPRESSIEF IS 
OOK GEDACHTEN OVER ZELFDODING?

In de media wordt snel een relatie gelegd tussen 

depressie en zelfdoding. Moeten we ons altijd 

zorgen maken over gedachten over zelfdoding bij 

jongeren met een depressie? 

Nee dat is zeker niet zo. Er spelen veel meer 

zaken en het gaat vaak om een stapeleffect. 

Daarnaast heeft niet iedere jongere die 

gedachten heeft over zelfdoding een depressie.

Bij gedachten over zelfdoding is er ook vaak 

sprake van een stapeleffect en kan het gaan om 

een combinatie van bijvoorbeeld een gespannen 

thuissituatie, verslaving of geldzorgen, gepest 

worden, problemen in sociale relaties etc. 

Daarnaast kunnen heel andere psychische 

klachten aanwezig zijn dan een depressie.  

Het gaat vaak over een algemeen beeld van 

verstoring van het mentaal welbevinden. 

OP WELKE WIJZE WERKT MEDIANT AAN 
PREVENTIE OP HET GEBIED VAN ZELFDODING?

Doet Mediant zelf iets aan preventie op het 

gebied van zelfdoding onder jongeren en wordt 

hierin ook samengewerkt met andere partijen?

Mediant schoolt al jaren actief alle hulpverleners 

op het gebied van suïcidepreventie en hierin 

werken we actief samen met 113 online. Door 

onze medewerkers goed te scholen, worden 

signalen eerder herkend en is er oog voor eventuele 

gedachten over zelfmoord. 

Daarnaast scholen we docenten, medewerkers 

van een aantal regionale jeugdzorgorganisaties 

en betrekken we waar mogelijk ouders zo snel 

mogelijk in het proces. Door vroegtijdig te 

signaleren en erover te durven praten kan het 

gesprek eerder op gang komen. 

Mediant vindt het belangrijk om als GGZ instelling 

goede voorlichting te geven over het 

bespreekbaar maken van gedachten over een 

mogelijke zelfdoding. Als het bespreekbaar is, kan 

er ook opluchting ontstaan en je brengt iemand 

echt niet zomaar op een idee. 

Op 30 juni 2022 vindt bij Mediant een Kennis-

festival plaats en daar zullen we een workshop/

voorlichting verzorgen over het belang van 

suïcidepreventie en depressie onder jongeren en 

hoe hierover in gesprek te gaan. Mediant verzorgt 

de workshop in samenwerking met 113 Online.
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Volg de workshop 

suïcidepreventie 
Jongeren.
Geef je op via 
www.mediant.nl/kennisfestival

THEMA:

Suïcidepreventie Jongeren
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Streettriage Twente gaat door; 
"samenwerking is goud waard"

Een ggz-verpleegkundige en een politieagent, die samen naar 
een melding gaan over iemand met verward gedrag. Om te 
bepalen of het om een lichamelijk, psychiatrisch, strafrechtelijk 
of psychosociaal probleem gaat. En om vast te stellen welke 
hulp er nodig is. Dat is in het kort Streettriage Twente. Gestart in 
2019 en de komende 3 jaar voortgezet.

Juiste zorg op juiste plek
Streettriage Twente is een krachtenbundeling van de ggz, politie 
Oost-Nederland district Twente, Ambulance Oost, Acute Zorg 
Euregio en de 14 Twentse gemeenten. Het is begonnen als pilot, 
om mensen met verward gedrag snel de juiste hulp te bieden. 
Dankzij de acute dienst wordt voorkomen dat deze mensen op de 
verkeerde plek belanden (zoals verblijf op het politiebureau) en 
lang moeten wachten op adequate vervolgzorg (zoals beoordeling 

Een ggz-verpleegkundige en een politieagent gaan samen naar de 
melding en kijken of er sprake is van een lichamelijk, psychiatrisch, 
justitieel (strafrechtelijk) of psychosociaal probleem. Ook bepalen 
ze samen welke hulp er op dat moment nodig is, eventueel met 
ondersteuning van Ambulance-Oost of van de Ambulante Zorg Twente 
(AZT). Mocht het nodig zijn, zorgt het Streettriage team ook voor 

VERWARDE PERSONEN

Twentse Streettriage voor mensen 
met verward gedrag gaat door 
24 februari 2021  – Een ggz-verpleegkundige en een politieagent 
die samen naar een melding gaan over iemand met verward 
gedrag. Om te bepalen of het om een lichamelijk, psychiatrisch, 
strafrechtelijk of psychosociaal probleem gaat. En om vast te 
stellen welke hulp er nodig is. Dat is in het kort Streettriage Twente. 
Gestart in 2019 als pilot en de komende 3 jaar voortgezet. Vanuit de 
samenwerkingsagenda van de 14 Twentse gemeenten en Menzis is 
er nu passende financiering georganiseerd voor een 3-jarig vervolg.

Streettriage Twente is een krachtenbundeling van de ggz, politie 
Oost-Nederland district Twente, Ambulance Oost, Acute Zorg Euregio 
en de 14 Twentse gemeenten. Het is begonnen als pilot, om mensen 
met verward gedrag snel de juiste hulp te bieden. Dankzij de acute 
dienst wordt voorkomen dat deze mensen op de verkeerde plek 
belanden (zoals verblijf op het politiebureau) en lang moeten wachten 
op adequate vervolgzorg (zoals beoordeling van de crisisdienst). 
Gerben van Ommeren, regiomanager Zorg voor de regio Twente bij 

Partners Streettriage Twente blijven 
samenwerken voor betere hulp voor 
mensen met verward gedrag
17 februari 2021 | Eerstelijntjes | Frank van Wijck

Ook de komende drie jaar wordt Streettriage Twente ingezet bij 
meldingen omtrent personen met verward gedrag. De acute dienst 
Streettriage startte in 2019 als pilot.

Partners Streettriage Twente blijven samenwerken voor betere hulp 
voor mensen met verward gedrag
Vanaf 2021 wordt Streettriage Twente regulier gefinancierd. De 
verlenging van drie jaar biedt de mogelijkheid om de Streettriage verder 
uit te breiden, zodat er voor elke zorgvraag een goede uitgang ontstaat.
Een ggz-verpleegkundige en een politieagent gaan samen naar de 
melding en kijken of er sprake is van een lichamelijk, psychiatrisch, 
justitieel (strafrechtelijk) of psychosociaal probleem. Ook bepalen 

"De samenwerking is goud waard"
Continuering en reguliere financiering  
voor Streettriage Twente  

Ook de komende drie jaar wordt Streettriage Twente ingezet bij 
meldingen omtrent mensen met verward gedrag. De acute dienst 
startte in 2019 als pilot om die mensen snel de juiste hulp te bieden 
door ter plekke te beoordelen welke hulp nodig is. Streettriage 
Twente wordt per 2021 regulier gefinancierd. 

Binnen het Streettriage team zijn we volop bezig met de toekomst! 
We zoeken naar mogelijkheden om Streettriage nog beter te kunnen 
positioneren in de acute zorgketen.

De volgende ontwikkelingen hebben onze aandacht:

- Is uitbreiding van Streettriage proportioneel qua tijd?

- Hoe zorgen we voor meer bekendheid en zichtbaarheid bij derden? 

- Is men in de keten voldoende bekend met de doelstellingen van 
Streettriage?

- Is men binnen de acute zorgketen voldoende bekend met de 
positie van Streettriage binnen de keten?

- Welke toeleidingsmogelijkheden zijn er en welke missen we nog?

We zijn op de goede weg, maar er is ook nog genoeg te verbeteren. 
Het is mooi om te zien dat onze aanpak ook in de media veel 
waardering krijgt. 

Lees het hele artikel op:

De aanleiding voor de regeling is dat snel ingrijpen nodig kan zijn 
bij thuiswonende ouderen die het zelfstandig niet meer redden. 
Huisartsen, huisartsenposten en de ziekenhuizen MST en ZGT 
moeten nu soms te lang zoeken naar goede opvang. Het wordt nu 
op een andere manier  geregeld.

Crisisregeling voor Twentse 
ouderen die in acute nood 
verkeren
ENSCHEDE - Voor Twentse ouderen die acuut zorg nodig hebben, 
moet snel een crisisplek beschikbaar zijn. De verpleeghuizen en de 
geestelijke gezondheidsorganisaties Dimence en Mediant komen 
met een nieuwe crisisregeling.

Josien Kodde 14-02-22, 08:15 

Lees het hele artikel op:

THEMA:

Acute Zorg

"De samenwerking  
  is goud waard"

Lees het hele artikel op:

Lees het hele artikel op

Lees het hele artikel op:

Volg de workshop:

Acute zorg
Geef je op via 
www.mediant.nl/kennisfestival

💪 Wat doet de crisis-
dienst precies? 
Het doel van handelen van de crisisdienst is het 
stabiliseren van de persoon of de situatie.  
Het team van de dienst, waartoe psychiaters,  
verpleegkundig specialisten, sociaal 
psychiatrisch verpleegkundigen, ambulante 
verpleegkundigen en psychologen behoren, 
beoordeelt of verplichte zorg nodig is.
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Het team is in de loop der jaren gegroeid en de 

activiteiten zijn toegenomen. Zo biedt het team 

niet alleen consultatie aan huisarts en POH-

GGZ, maar ook aan wijkcoaches/wijkregisseurs 

en beschermde woonvormen. Medewerkers 

van het MCBT sluiten voor een aantal uren per 

week aan bij de wijkteams in Enschede, bieden 

consultatie en begeleiding op het ROC en zetten 

hun expertise in, daar waar vraag is naar GGZ-

kennis. Dit alles met als doel het netwerk om 

de cliënt te versterken in het tijdig signaleren 

en adequaat handelen bij GGZ-problematiek. 

Zo kunnen we verergering van problematiek 

tegengaan. Wanneer er toch GGZ behandeling 

nodig is, zijn de lijnen korter.

Richard Steghuis

Mobiel Consultatie & Behandel Team

Wanneer we door de draaideuren van Wijkcentrum 

Noord in Enschede stappen, begroet de receptioniste 

ons vriendelijk: ‘Jullie zijn hier vast voor het interview, 

Richard heeft me er al over ingelicht!’ De receptioniste 

wijst ons de weg en niet veel later zitten we met 

Richard aan tafel. 

Voor het interview begint, vragen we aan hem of hij nog 

een leuke foto heeft om bij het interview te plaatsen. 

Richard grinnikt en geeft aan dat niet zo belangrijk te 

vinden: ‘Volgens mij heb ik nog wel een pasfoto, die 

ik ook gebruik voor mijn profiel in het Digiboek van 

Mediant. Een foto is wat mij betreft niet echt nodig.Het 

interview draait toch ook niet om mij? Ik wil mensen 

informeren en misschien wel helpen door mijn verhaal 

te doen. Dan is die foto niet zo belangrijk.’ Het tekent 

Richard dat hij ook nu meer bezig is met het welzijn van 

een ander, dan met zijn eigen imago. Echt een man met 

een hart voor de zorg, dat is binnen enkele minuten al 

duidelijk.
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MCBT, GGZ in de wijk
In september 2014 is Mediant gestart met het Mobiel Consultatie & Behandel  
Team (MCBT) voor het bieden van consultatie aan huisartsen en POH-GGZ  
en om indien nodig kortdurend te behandelen. We werken daarbij zoveel  
mogelijk vanuit de wijk, in een gezondheidscentrum. We huren hiervoor in  
11 gezondheidscentra in de regio Twente één of meerdere ruimtes. De patiënt  
hoeft hierdoor minder te reizen, de locatie is toegankelijk en de nabijheid  
versterkt de samenwerking met huisarts en andere zorgaanbieders. 

We hebben dus sinds 2014 heel wat stappen 

gemaakt richting de wijk, maar we willen nog 

meer. Onze medewerkers van het MCBT werken 

vanuit de locaties in de wijk en zijn daar het 

vaste gezicht. Naast de korte lijnen met de 

huisarts, willen we nog meer de samenwerking 

met de gemeentelijke teams en andere 

betrokkenen in de wijk versterken. Want juist 

samen kunnen we zoveel meer betekenen voor 

onze inwoners.
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MOBIEL
We zijn een mobiel team dat veelal op locatie  
werkt, dichtbij de cliënt en verwijzer!

MCBT

CONSULTATIES
We denken actief mee met onze 
verwijzers door middel van consultaties 
en geven advies over vervolgstappen 
zowel binnen als buiten ons eigen team 
en organisatie. 

Huisarts

POH-G
GZ

Geme
entes

Besch
ermde

    

           w
oonvo

rmen

Kete
n-

part
ners

 DEPRESSIEVE KLACHTEN
  ANGSTKLACHTEN
 PTSS
     AUTISME 
         ADHD

Enschede

Haaksbergen

Hengelo

Hof van Twente

Wierden

Borne

Dinkelland

Losser

Oldenzaal

6

4

1

16

7

26

4

4

2

2

1

2

1
1

1

1
1

1

3

1

1
11

2

5

1

MCBT (LOKAAL BEHANDELTEAM)

POH-GGZ

POH-JEUGD

INLOOP

AMBULANTE 

LOCATIE

MCBT: MOBIEL CONSULTATIE EN BEHANDEL TEAM

POH-GGZ: PRAKTIJKONDERSTEUNING IN DE HUISARTSENPRAKTIJK GGZ

POH-JEUGD: PRAKTIJKONDERSTEUNING IN DE HUISARTSENPRAKTIJK VOOR JEUGD

HAAKSBERGEN

1  MCBT

4 POH-GGZ

1 INLOOP

BORNE
1  MCBT

1 POH-GGZ

1  POH-JEUGD

HOF VAN TWENTE
DELDEN

1  MCBT

5 POH-GGZ

 GOOR

1  MCBT

1 POH-GGZ

1 INLOOP

WIERDEN
WIERDEN

1  POH-JEUGD

ENTER

1  POH-JEUGD

ENSCHEDE HENGELO

OLDENZAAL

1 MCBT

7 POH-GGZ

1 POH-JEUGD

1 INLOOP

    HOOFDLOCATIE 

 HELMERZIJDE

 2 MCBT

26 POH-GGZ

 3 INLOOP

 5 AMBULANTE LOCATIES

 DE OPMAAT

 DE BOERHAVEN 

2 MCBT 

16 POH-GGZ

 1 POH-JEUGD

 1 INLOOP

 1 AMBULANTE LOCATIE

LOSSER
1  MCBT

4  POH-GGZ

1 INLOOP

DINKELLAND
DENEKAMP

2  POH-GGZ

OOTMARSUM

1   POH-GGZ

DE LUTTE

1  POH-GGZ

Enschede

Haaksbergen

Hengelo

Hof van Twente

Wierden

Borne

Dinkelland

Losser

Oldenzaal

6

4

1

16

7

26

4

4

2

2

1

2

1
1

1

1
1

1

3

1

1
11

2

5

1

MCBT (LOKAAL BEHANDELTEAM)

POH-GGZ

POH-JEUGD

INLOOP

AMBULANTE 

LOCATIE

MCBT: MOBIEL CONSULTATIE EN BEHANDEL TEAM

POH-GGZ: PRAKTIJKONDERSTEUNING IN DE HUISARTSENPRAKTIJK GGZ

POH-JEUGD: PRAKTIJKONDERSTEUNING IN DE HUISARTSENPRAKTIJK VOOR JEUGD

HAAKSBERGEN

1  MCBT

4 POH-GGZ

1 INLOOP

BORNE
1  MCBT

1 POH-GGZ

1  POH-JEUGD

HOF VAN TWENTE
DELDEN

1  MCBT

5 POH-GGZ

 GOOR

1  MCBT

1 POH-GGZ

1 INLOOP

WIERDEN
WIERDEN

1  POH-JEUGD

ENTER

1  POH-JEUGD

ENSCHEDE HENGELO

OLDENZAAL

1 MCBT

7 POH-GGZ

1 POH-JEUGD

1 INLOOP

    HOOFDLOCATIE 

 HELMERZIJDE

 2 MCBT

26 POH-GGZ

 3 INLOOP

 5 AMBULANTE LOCATIES

 DE OPMAAT

 DE BOERHAVEN 

2 MCBT 

16 POH-GGZ

 1 POH-JEUGD

 1 INLOOP

 1 AMBULANTE LOCATIE

LOSSER
1  MCBT

4  POH-GGZ

1 INLOOP

DINKELLAND
DENEKAMP

2  POH-GGZ

OOTMARSUM

1   POH-GGZ

DE LUTTE

1  POH-GGZ

11

10

VOORJAAR 2019     

MEDIANTKRANT

Wanneer we door de draaideuren van 

Wijkcentrum Noord in Enschede stappen 

begroet de receptioniste ons vriendelijk: 

‘Jullie zijn hier vast voor het interview, 

Richard heeft me er al over ingelicht!’  

De receptioniste wijst ons de weg en niet 

veel later zitten we met Richard aan tafel. 

Voor het interview begint vragen we aan 

hem of hij nog een leuke foto heeft om 

bij het interview te plaatsen. Richard 

grinnikt en geeft aan dat niet zo belangrijk 

te vinden: ‘Volgens mij heb ik nog wel 

een pasfoto, die ik ook gebruik voor mijn 

profiel in het Digiboek van Mediant. Een 

foto is wat mij betreft niet echt nodig. Het 

interview draait toch ook niet om mij? Ik 

wil mensen informeren en misschien wel 

helpen door mijn verhaal te doen. Dan is 

die foto niet zo belangrijk.’ Het tekent 

Richard dat hij ook nu meer bezig is met 

het welzijn van een ander, dan met zijn 

eigen imago.  

Echt een man met een hart voor de zorg, 

dat is binnen enkele minuten al duidelijk.     

DE WIJK IN 
Richard vertelt dat hij al een hele 

geschiedenis heeft bij Mediant waarin hij 

onwijs veel verschillende mensen met 

zeer gevarieerde problematiek heeft 

ontmoet. Met name zijn ervaring als 

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige 

binnen de crisisdienst leverde hem 

zijn huidige functie binnen het Mobiel  

Consultatie en Behandel Team (MCBT) 

op: ‘Als medewerker van het MCBT 

ben je echt onderdeel van het team 

dat zorg draagt voor personen met 

psychologische problematiek binnen een 

bepaalde wijk. Vanuit mijn tijd binnen 

de crisisdienst en het centrum voor 

persoonlijkheidsproblematiek heb ik veel 

verschillende problematiek voorbij zien 

komen. De kennis die ik daar in de loop 

der jaren heb opgedaan, gebruik ik nu om 

anderen van advies te kunnen voorzien. 

In eerste instantie is dit project gestart 

als pilot. Er werd te veel afstand ervaren 

vanuit de wijk richting Mediant. Om beter 

bereikbaar te zijn, heeft Mediant gezegd: 

We gaan de wijk in. We gaan de mensen 

helpen op locatie.’

CONSULTATIES OP LOCATIE 

Deze opdracht werd toegewezen aan 

de leden van het Mobiel Consultatie en 

Behandel Team. De taken van het team 

werden uitgebreid en één voor één werden 

de medewerkers van het MCBT de wijk 

ingestuurd, om op locatie aanwezig te zijn: 

‘Vanaf  mei 2018 ben ik  begonnen met het 

aanbieden van consultaties in Wijkcentrum 

Noord in Enschede. Ik beschik hier over 

een ruimte waar ik op dinsdagmiddagen 

aanwezig ben om vragen van onder andere 

wijkcoaches, woonconsulenten, huisartsen, 

medewerkers van Tactus en medewerkers 

van het zorgloket te beantwoorden. Veel 

van hen hebben weinig ervaring met 

de GGZ en zijn op een andere manier 

geschoold dan mensen met een GGZ 

achtergrond. Ondanks deze verschillen 

verloopt de samenwerking steeds beter. 

Doordat ik nu veel in contact kom met 

deze mensen probeer ik de drempelvrees, 

waar de GGZ nog altijd mee te maken 

heeft, wat weg te nemen. Ik nodig zelf ook 

mensen uit om langs te komen. Ik probeer 

zo toegankelijk mogelijk te zijn, zodat 

we samen de mensen op allerlei fronten 

kunnen helpen.’

De problematiek die men ervaart in de wijk 

is, zoals Richard al aangaf, erg gevarieerd. 

Van kleine sociale problemen tot mensen 

die je echt verward kunt noemen.  

Richard probeert voor alle partijen die 

langs komen in het Gezondheidscentrum 

een prettige en open sfeer te creëren:  

‘Het draait allemaal om communicatie  

met elkaar. De wijkcoaches en andere 

betrokkenen gaan de wijk in om mensen te 

helpen, terwijl ik hen weer help. Het is een 

cirkel waarin we elkaar nodig hebben. 

Soms komen wijkcoaches met een vraag 

waar Richard geen antwoord op kan geven: 

‘Dikwijls wordt er gevraagd: is dat een cliënt 

van jullie. Dat kan ik vanwege de privacy 

natuurlijk niet zomaar aan de grote klok gaan 

hangen. Maar vanuit goed hulpverlenerschap 

wil je de wijkcoaches toch van de juiste tips 

voorzien. Het is dan een kwestie van uitleg 

geven over de aanpak, zonder de privacy 

van een persoon te schenden. Op zulke 

momenten moet je de woorden zorgvuldig 

kiezen. Door de hulpverleners in de wijk 

DE WIJK IN, HULP OP LOCATIE 

EN DE TRIAGETAFEL: 

INTERVIEW MET RICHARD STEGHUIS

"VANAF  MEI 2018 

BEN IK BEGONNEN 

MET HET AANBIEDEN 

VAN CONSULTATIES IN 

WIJKCENTRUM NOORD IN 

ENSCHEDE." 

OVERZICHT LOCATIES MEDIANT

BLENDED-CARE
Onze behandelingen 
kunnen zowel face-to-face 
als online plaatsvinden.

ONDERSCHEIDEND
Door de locatie waarop we cliënten kunnen 
zien, de flexibiliteit en snelheid die we 
kunnen bieden en de ondersteunende rol 
naar onze verwijzers toe. 

DOELGROEP VOOR 
CONSULTATIES 

volg de workshop 

GGZ in de wijk 
Geef je op via 
www.mediant.nl/kennisfestival

THEMA:

GGZ 
in de 
wijk
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De reis van een cliënt van huisarts tot aan Mediant
THEMA:

GGZ 
in de 
wijk

MEDIANTKRANT

Volg de workshop 

GGZ in de wijk
Geef je op via 

www.mediant.nl/kennisfestival

In de wachtkamer  
bij de huisarts 

Ik ben benieuwd wat hij zal gaan 

zeggen. De eerste keer dat ik met 

hem over mijn angsten sprak, was 

hij erg begripvol. De medicatie heeft 

mij geholpen om weer wat beter te 

slapen en ik heb sindsdien gelukkig 

ook minder paniekaanvallen. De 

gesprekken met de POH-GGZ vond 

ik erg prettig, fijn dat ze mij wat 

handvatten kon geven en de uitleg 

over mijn angsten vond ik ook erg 

helpend. Maar toch… het gaat niet 

weg en ik ben nog steeds niet in staat 

om te werken. En dan ook nog die 

verschrikkelijke nachtmerries!  

Verlaat de kamer  
van de huisarts

Behandeling in de GGZ zei hij, bij 

Mediant… Maar dat is toch alleen voor 

mensen die het niet meer helemaal 

op een rijtje hebben? En wat is dan de 

bedoeling? Wat kan ik verwachten? En 

waar moet ik dan naartoe en wie zal ik 

tegenover mij hebben? Ik weet niet of 

ik dat wel durf hoor. 

Eerst maar eens een consultatie bij 

een medewerker van het MCBT, gaf de 

huisarts aan. Het wat? Het Mobiele 

Consultatie en Behandelteam. Er wordt 

dan eerst een gesprek gevoerd om 

goed duidelijk te krijgen wat er aan 

de hand is, wat jouw wensen zijn en 

wat de mogelijkheden zijn. Dat lucht 

wel wat op en het kan gelukkig ook 

gewoon op de praktijk zelf, dat moet 

wel lukken. Ook de wachttijd valt mee, 

binnen twee weken al!

Na een periode van 
behandeling

Wat ben ik blij dat ik deze stap heb 

gemaakt. Zelfs tijdens moeilijke 

periodes was ik in staat om te komen. 

De vertrouwde omgeving en doordat 

de behandeling dicht bij mijn huis kon 

plaatsvinden, hebben mij daarin zeker 

geholpen. Mooi dat een psychiater van 

hetzelfde team mij heeft kunnen zien 

om te adviseren over de medicatie. Het 

gaat al een stuk beter met mij. Ik ben 

weer langzaam aan het opbouwen op het 

werk. En geen nachtmerries meer! Wat 

een bijzondere therapie was dat zeg, die 

EMDR. Ik heb nog een paar afspraken, wat 

meer verspreid. Er komt een verslag van 

de behandeling in mijn patiëntendossier. 

Mocht ik in de toekomst toch nog een keer 

behoefte hebben aan een gesprek met de 

huisarts of POH-GGZ, dan zijn ze in ieder 

geval op de hoogte. En zij kunnen altijd 

overleggen met mijn behandelaar, die een 

deurtje verder zit. 

Consultatie 

Spannend om weer een nieuwe 

hulpverlener te ontmoeten. Ik weet 

in ieder geval al hoe ze eruitziet, door 

het fotobord bij de ingang. Ppppffftt, 

wel intens zeg, om je verhaal weer te 

moeten vertellen aan een vreemde. 

Gelukkig is ze al aardig op de hoogte 

gebracht door de huisarts en POH-

GGZ. Fijn om nu te weten wat er aan 

de hand is, dat ik niet de enige ben 

en dat er een succesvolle behandeling 

voor bestaat. Voor de behandeling 

zelf moet ik wel even wachten, dat 

is minder. Maar gelukkig kan ik in de 

tussentijd nog bij de POH-GGZ terecht 

en weet ik een beetje wat ik straks 

kan verwachten. Dat lucht wel op. Nu 

ik weet wie mijn behandelaar is, voelt 

deze stap ook minder groot en hoef 

ik gelukkig straks mijn verhaal niet 

weer opnieuw te vertellen. Ik zie mijn 

huisarts aan het einde van de gang, hij 

knikt mij bemoedigend toe.

Margriet Gelderman, psycholoog: 

"Een dergelijke route naar en 

binnen Mediant beogen wij 

door onze samenwerking met 

huisartsenpraktijk Contrast. Ik 

ben daar sinds kort een ‘vaste’ 

behandelaar. Dit houdt in dat 

patiënten van deze praktijk door 

mij worden gezien voor consultatie 

en tevens door mij kunnen worden 

behandeld op de praktijk zelf, mits de 

problematiek passend is natuurlijk. 

Op deze manier houden wij de lijnen 

met de huisarts en POH-GGZ kort, 

ontstaat er een goede samenwerking 

en is de drempel naar Mediant voor 

de patiënten lager.

 

Mediant wordt op deze manier meer 

zichtbaar binnen de voor de patiënt 

bekende leefomgeving. Een goede 

mentale gezondheid is minstens 

zo belangrijk als een goede fysieke 

gezondheid; een logische stap dus 

om Mediant te vestigen in een 

huisartsenpraktijk zoals Contrast." 
1

2

3



Mediant biedt individuele ondersteunende 
begeleiding aan cliënten in de thuissituatie, het 
zogenoemde Ondersteuning Zelfstandig Leven (OZL) 

OZL is bedoeld voor mensen die in 
staat zijn om zelfstandig te wonen, 
maar die op bepaalde leefgebieden 
extra individuele ondersteuning 
nodig hebben, zoals bij wonen, 
werken, welzijn, financiën, 
dagstructuur, daginvulling enzovoort.
Binnen deze begeleiding kijken we 
naar wat de cliënt nodig heeft. 

10 11

“ Wat fijn dat je 
er weer bent”

“ Ik zag er zo 
tegenop,  
maar het viel 
best wel mee ”

VOORJAAR 2022         MEDIANTKRANT

De begeleiding wordt vergoed vanuit de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO). De coördinatoren van OZL kunnen de 

cliënt informeren over wat OZL inhoudt en of OZL vanuit Mediant 

passend is. Vandaaruit wordt er dan samen met de cliënt contact 

opgenomen met de gemeente om een aanvraag te doen voor 

individuele begeleiding. De WMO-consulent vanuit de gemeente 

komt dan bij de cliënt thuis langs voor een gesprek. Bij dit gesprek 

sluit vaak ook één van de coördinatoren aan, ter ondersteuning 

van de cliënt. Aan de hand van dit gesprek worden er resultaten 

opgesteld, waaraan de cliënt 

samen met de begeleider gaat 

werken.

Als de indicatie afgegeven is en bij 

ons secretariaat binnenkomt, gaat 

de coördinator op zoek naar een 

passende begeleider. Samen met 

de begeleider worden er afspraken 

gepland. Tijdens de eerste afspraak wordt het begeleidingsplan 

opgesteld. Hierin worden de resultaten beschreven en wordt 

uitgeschreven hoe hieraan gewerkt wordt. Dit 

plan wordt telkens geëvalueerd en bijgewerkt 

zodat cliënt en begeleider kunnen zien hoe er  

aan de resultaten wordt gewerkt en of  

eventuele resultaten behaald zijn.  

Waarom OZL van Mediant
Ondersteuning Zelfstandig Leven (OZL) biedt 

ambulante begeleiding in de thuissituatie.  

De begeleiders van OZL ondersteunen cliënten 

zodat zij zo gezond en zo prettig mogelijk thuis 

kunnen wonen. De begeleiding is gespecialiseerd op het gebied van 

GGZ. OZL-begeleiding kan worden ingezet voor, tijdens en na afloop 

van opname of behandeling. 

Het draagt bij aan een 

succesvolle behandeling. Het 

team werkt nauw samen met 

behandelaren van Mediant. 

Daarnaast wordt OZL ingezet 

wanneer cliënten niet in 

behandeling zijn van Mediant. 

Wanneer OZL
Na afloop van de behandeling of opname begeleidt OZL de cliënten 

thuis, zodat de zaken daar op orde zijn. Dit voorkomt terugval.

Tijdens behandeling ondersteunt OZL bij de administratie, 

financiële problemen, de gezinssituatie of leefsituatie. Cliënten 

hebben op deze manier rust en ruimte om te werken aan de 

behandeling.

Voorafgaand aan behandeling kan OZL praktische zaken in de 

thuissituatie oppakken. Wanneer cliënten door crisis tijdelijk 

opgenomen zijn Mediant volgt meestal een vervolgbehandeling. 

Tijdens de wachttijd (gemiddeld enkele weken) kan de OZL-

begeleider vanuit huis al praktische zaken oppakken. De 

overgang van kliniek naar huis wordt hierdoor begeleid. De 

vervolgbehandeling kan zo in samenwerking met cliënt en 

behandelaar eenvoudiger ingezet worden.

OZL wordt ook geboden aan cliënten die niet in 

behandeling zijn bij Mediant. Met behulp van 

OZL kunnen cliënten thuis blijven wonen. De 

begeleiding heeft als doel de zelfredzaamheid te 

vergroten en het aanreiken voor handvatten om 

weer regie over eigen leven te krijgen.   

Wilt u meer informatie? Laat het ons 

weten. Wij zijn telefonisch te bereiken 

op nummer 053-4807255 of per mail via 

pazzagesecretariaatambulant@mediant.nl

Interview met cliënte S:

In de zomer van 2019 is S. gestart en momenteel krijgt ze nog 

steeds begeleiding van OZL.

Destijds is OZL ingezet omdat ze ondersteuning nodig had bij het 

aanbrengen van de structuur in haar dagen, leren omgaan met haar 

stoornis en het ventileren van de dingen waar ze tegenaan loopt in 

het dagelijkse leven. 

Ze vertelt:

“Tijdens het evalueren van het begeleidingsplan zag ik dat ik 

op deze punten al gegroeid ben. Dat was fijn om te realiseren, 

het deed mij goed. Vooral omdat ik moeite heb met het stukje 

acceptatie van wie ik ben met mijn ziektebeeld. Ook moet ik liever 

voor mijzelf zijn. 

Ik merk wel dat het belangrijk is om een goede klik te hebben met 

mijn begeleidster. Ik voel mij in een luxepositie zitten dat ik altijd 

bij haar terecht kan. 

Juist doodat OZL bij mij thuis komt, maakte dat voor mij de 

drempel lager om hulp/ondersteuning te accepteren. Ik vind het 

fijn dat we samen aan mijn keukentafel kunnen zitten praten. Op 

een kantoor is toch anders, je moet wachten in de wachtkamer. 

Dat geeft mij vaak toch wel wat spanning.

Eigenlijk ervaar ik geen nadelen aan OZL. Het enige nadeel is, 

wanneer er een verlenging voor OZL aangevraagd moet worden. 

Dat is toch altijd weer spannend. 

Maar gelukkig hoef ik dat soort dingen niet alleen te doen.”

OZL kan de cliënt o.a. ondersteunen bij:

• Het verwerken van post en/of administratie

• Het onderhouden van en ondersteunen bij 
contacten met instanties

• Het bieden van een balans tussen belasting en 
belastbaarheid

• Het plannen van huishoudelijke taken

• Het onderhouden van sociale contacten

• Sociaal-emotionele problemen en/of gevolgen

• Het aanvragen van zorg en\of huishoudelijke 
ondersteuning

• Verwijzing en begeleiding naar schuldhulpverlening

• Agendatraining

• Het werken aan een effectief dag en/of weekritme

“ Fijn dat we dit 
samen hebben 
kunnen doen ” 

Volg de workshop 

GGZ in de wijk
Geef je op via 
www.mediant.nl/kennisfestival

THEMA:

GGZ 
in de 
wijk

mailto:pazzagesecretariaatambulant@mediant.nl
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Laagdrempelige  
inloop in de wijk
De laatste jaren is Mediant, op steeds meer plekken  
en met verschillende samenwerkingspartners, betrokken 
bij het creëren van laagdrempelige inlopen. Dichtbij de 
eigen woonomgeving. 

Voor anderen is het een reden om uit bed te komen. Een plek waar 

ze met andere in contact komen. Of zoals één meneer het eens 

omschreef: “De inloop is voor mij als familie". Vanuit de inloop 

ontstaan ook mooie onderlinge initiatieven. Mensen maken er soms 

echt vrienden waarmee ze ook buiten de openingstijden afspreken 

en dingen ondernemen.

De laatste jaren is het  aantal inlopen, waarbij we steeds meer 

samenwerken met verschillende partijen, sterk gegroeid.     

In Haaksbergen heet de inloop 'Ziens' en werkt Mediant samen  

met Wijkracht. 

In Goor heeft Mediant de koffie-inloop Doesgoor, in samenwerking 

met wijkvoorziening Doesgoor. 

Inloop Kiekerkaamp zit in Losser en is een samenwerking met 

Stichting Fundament. Inloop het Trefpunt in Enschede is een 

samenwerking sportverenigingen V.V. Sparta en V.V. Tubanters. 

De meest recente inlopen zijn De Dorpskamer in Glanerbrug en  

Bij Mozart in Hengelo. 

Deze lichten we nog even extra toe.  

“ Ik heb ontdekt dat er dingen  
zijn die ik wel goed kan.  
Dat geeft me zelfvertouwen”.

Wat is inloop 
De inloop is een plek waar je zonder dat je iets moet, binnen kunt 

komen lopen. Er staat altijd koffie en thee klaar en er is iemand om 

mee te praten, een spelletje te doen of gewoon rustig even de krant 

te lezen. Ook worden er binnen de inlopen verschillende activiteiten 

aangeboden zoals: creatieve activiteiten, sportieve toernooitjes, 

bakken etc. 

Binnenlopen, een praatje maken en mensen ontmoeten, klinkt 

allemaal heel vanzelfsprekend. Maar voor veel mensen is dat 

helemaal niet zo vanzelfsprekend. Veel mensen die de inloop 

bezoeken, missen een vorm van daginvulling en/of zitten om 

verschillende redenen in een sociaal isolement en zetten niet 

zelfstandig de stap om dit te doorbreken. 

Voor nieuwe bezoekers is het erg prettig om de eerste keer samen 

met iemand uit hun eigen netwerk langs te komen. Dit kan een 

begeleider zijn maar ook een familielid of goede bekende.  

Uit ervaring blijkt dat mensen dan vaak blijven komen. 

Bezoekers vinden het prettig dat er niets hoeft, maar van alles kan. 

Het is prettig om te ervaren dat je niet de enige bent met een 

bepaald probleem of bijvoorbeeld eenzaamheid. 

Wat inloop voor iemand betekent, kan heel wisselend zijn.  

Voor sommige mensen is het een plek waar ze wekelijks een kopje 

koffie drinken tussen hun andere verplichtingen door. 

De Dorpskamer:
In juli 2021 is Mediant in Glanerbrug van start gegaan met de 

Dorpskamer. Het idee hiervoor is ontstaan bij de Stadskamer in 

Doetinchem. 

De Dorpskamer is een samenwerking tussen: Twentse alliantie, 

Alifa, Stichting Surplus, Mediant, M-pact, Liberein, RIBW,  

De speeltuin Glanerbrug en Power.  Het is een algemene 

 voorziening waar iedereen welkom is. Zonder drempel en  

zonder stempel! Met of zonder (hulp)vraag. 

Het is ook een plek waar 

Glanerbruggers met 

initiatieven en ideeën 

kunnen komen en 

ondersteuning krijgen  

om ze te realiseren.  

Van taarten bakken tot sleutelen aan brommers. 

De inloop is een onderdeel van de Dorpskamer en is twee 

ochtenden in de week geopend van 9.00 – 12.00 uur. Er worden 

activiteiten georganiseerd of er wordt een spelletje gespeeld. Het 

waardevolle van de samenwerking is dat bezoekers heel eenvoudig 

doorverwezen kunnen worden naar andere activiteiten binnen de 

Dorpskamer. Zoals een doorverwijzing naar de taalgroep of richting 

het klus- en onderhoudsteam. 

Sanne Hofmeijer Wijkwerker bij Alifa aan het woord 
over de Inloop bij de Dorpskamer:
“De medewerkers van Mediant komen actief met ideeën om de 

inloop te versterken en om bewoners aan de inloop te binden. 

Mediant promotoot actief de Dorpskamer en probeert met 

activiteiten nieuwe doelgroepen te vinden. Dit zijn laagdrempelige 

activiteiten, zoals bijvoorbeeld pannenkoeken bakken. Iedereen 

is welkom en dat is precies waar de Dorpskamer voor bedoeld 

is. Mediant kijkt verder dan de eigen opdracht. Naast de inlopen 

worden er ook andere zaken opgepakt. Mediant is een betrouwbare 

partner, als ze dingen afspreken, komen ze voor elkaar en wordt er 

direct actie ondernomen.  Energieën worden gebundeld.” 

“Ik heb in de inloop  
ontdekt dat er nog heel  

voor mij wel mogelijk is.”

“Voorheen zat ik 
alleen maar thuis 
en lag ook vaak 
in bed en had 
veel negatieve 
gedachten. Nu 
kom ik weer meer 
uit huis en heb 
meer contact met 
mensen. Ik heb 
mensen leren 
kennen bij de inloop 
waarmee ik nu ook 
buiten de inloop 
mee afspreek.”

Bij Mozart:
Begin februari 2022 zijn we in 

Hengelo gestart met inloop 

Bij Mozart. Dit is een samenwerking 

tussen Ixta Noa, Wijkracht en 

Mediant. De drie organisaties willen 

samen een locatie realiseren, waar 

verschillende ontwikkelingen en 

initiatieven samen komen. De Inloop 

is op alle doordeweekse ochtenden 

geopend van 10.00 – 12.00 uur en 

wordt bemand door de verschillende 

samenwerkingspartners met behoud 

van ieders deskundigheid en ervaring. 

Iedereen is welkom en er wordt zo veel 

mogelijk vraaggericht gewerkt. Tijdens 

de inloop worden er ook activiteiten aangeboden, zoals bakken,  

het bereiden van een lunch, creatieve activiteiten en spelletjes. 

Arie Froberg, werkzaam bij Wijkracht  
aan het woord over Bij Mozart:
“Al langere tijd zijn we de samenwerking met Mediant en Ixta 

Noa aan het vormgeven. Vanuit de overtuiging dat we elkaar goed 

aanvullen en we hetzelfde willen voor een grote groep mensen: een 

locatie ontwikkelen waar mensen zichzelf kunnen zijn, anderen 

ontmoeten en zich ontwikkelen. Met Bij Mozart hebben we daarin 

een mooie vervolgstap gezet. Het is mooi om te merken dat 

we, ondanks alle verschillen en nodige discussies, zaken kunnen 

organiseren die van meerwaarde zijn. Mensen weten ons steeds 

beter te vinden en te waarderen.”

Wil je ook een keer bij een inloop komen kijken of heb je vragen?  

We zijn telefonisch of via de mail te bereiken via Maurizio Arena /  

06-38066218 / pazzagemocoordinatoren@mediant.nl / www.pazzage.nl

Volg de workshop 

GGZ in de wijk
Geef je op via 

www.mediant.nl/kennisfestival

THEMA:

GGZ 
in de 
wijk

mailto:pazzagemocoordinatoren@mediant.nl
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Programma
In de tent:
Inloop vanaf 12.00 uur.

12:00-12:30 uur Optreden band Met koffie, thee, en een kleine snack
12:30-13:00 uur Welkom Martin Bijker
13:00-13:30 uur Acute Zorg
14:00-14:30 uur GGZ in de wijk
15:00-15:45 uur Special Guest Livestream
15:45-16:15 uur Pauze
16:15-16.45 uur Acute Zorg
17:00-18:00 uur Optreden band /hapje drankje 

In het Helmertheater: 
13:00-13:30 uur Suïcidepreventie onder jongeren
15:00-15:45 uur Special Guest
15.45-16.15 uur Pauze
16.30- 17.00 uur Suïcidepreventie onder jongeren

De Special Guest zal te zien zijn in het Helmertheater. In het theater is plek 
voor 215 personen. Op de dag zelf zullen de 215 plekken verloot worden 
onder de aanwezigen. Uiteraard is onze speciale gast ook te volgen via een 
livestreamverbinding op het festivalterrein. Zo kan iedereen toch genieten 
van de sessie met de Special Guest.

MELD JE AAN!
30 juni 2022

12.00-17.00 uur

Geniet ook van:
Muziek, Eten, Drinken

Helmertheater

Toiletten

FESTIVALTERREIN

 Voetbalvereniging Victoria '28 
Geessinkweg 282

Hockeyclub EHV, 
Geessinkweg 148

Parkeren op locatie 
Helmerzijde is niet 
mogelijk. 
Kom zoveel mogelijk 
op de fiets / met OV 
of maak gebruik van 
de parkeerplaatsen 
op de plattegrond.

14 15



16
MEDIANTKRANT

16

COLOFON
Redactie MediantKrant

Suzan Arkema,  

Kjell Veldman

Eindredactie

Yvette Haaker-Loves

Mediant GGZ

Broekheurnering 1050

7546 TA Enschede

prcommunicatie@mediant.nl

Ontwerp en Druk

Twentie design en dtp (ontwerp)

Ctrl-P Hengelo (druk)

MELD JE AAN!
30 juni 2022

12.00-17.00 uur

Kom naar het festival op 30 juni 2022 
en volg een workshop, inspirerende 
presentatie of interactieve sessie op 
ons festivalterrein op Helmerzijde in 
Enschede.

De thema's zijn:
Suïcide Preventie, GGZ in de Wijk  
en Acute Zorg !

Geniet ook van:
Muziek, Eten, Drinken

www.mediant.nl/
kennisfestival/aanmelden
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