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Voorwoord 

 
Beste lezer, 
 
We horen de vogeltjes weer vaker fluiten en ook de zon laat 
zich wat meer zien. Langzaamaan gaan we het mooie voorjaar 
tegemoet en kunnen we gaan genieten van al het moois dat 
de natuur ons te bieden heeft. En wat ook goed nieuws is, dat 
zijn de versoepelingen voor wat betreft de coronamaat-
regelen. We mogen weer bijna alles waardoor we optimaal 
van de lente kunnen gaan genieten. Pas nog wel goed op 
jezelf, maar ga er lekker op uit na die lange winter en geniet 
van de gezonde buitenlucht. Goed voor lichaam en geest! 
Veel leesplezier met deze voorjaarseditie van de 
TranspectPlus. 
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Het zorgprestatiemodel: een 
nieuwe bekostiging 
 

Heb jij al iets gehoord over het 
zorgprestatiemodel? Op 1 
januari 2022 is dit nieuwe 
bekostigingsmodel ingevoerd. 
Dat wil zeggen dat de betaling 
van jouw behandeling bij GGZ 
WNB is veranderd. De betaling 
gaat vanaf nu via het zorg-

prestatiemodel zoals dat heet. In het zorgprestatiemodel is 
landelijk afgesproken hoe wij een behandeling in rekening 
moeten brengen zodat voor jou heel duidelijk is wat je precies 
betaalt.  
 
Moet ik als cliënt iets doen?  
Je hoeft zelf niets te doen, wij regelen dit voor jou. Iedere 
maand maken wij een rekening van de zorg die je hebt 
gekregen en sturen deze naar je zorgverzekeraar.  
 
Welke informatie staat er op mijn kostenoverzicht?  
Je krijgt van je zorgverzekeraar regelmatig een 
kostenoverzicht. Hierop zie je straks de verschillende 
onderdelen waar je behandeling precies uit bestaat. Deze 
onderdelen noemen we ‘zorgprestaties’. In de loop van 2022 
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kun je via je zorgverzekeraar precies zien wat er voor jouw  
zorg is betaald.  
 
Wie betaalt mijn behandeling?  
Ben je 18 jaar of ouder dan wordt de ggz-behandeling 
meestal vergoed uit het basispakket van je zorgverzekering. 
Je betaalt vaak wel eigen risico. Dit wordt elk kalenderjaar 
opnieuw berekend door jouw zorgverzekeraar.  
 
Vragen?  
Heb je nog vragen over kosten of rekeningen, stel ze aan je 
behandelaar of neem contact op met de zorgadministratie 
van GGZ WNB. Dit kan via het mailadres 
zorgprestatiemodel@ggzwnb.nl of bel van maandag tot en 
met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur naar (0164) - 289 030. 
Kijk ook eens op onze website www.ggzwnb.nl/zpm. 
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Verpleegkundige in opleiding  
Erik van Rooij vertelt: 

‘Ik probeer zoveel mogelijk tijd aan de cliënten te besteden’ 
 
Iedereen in Bergen op Zoom en omstreken kent GGZ WNB, 
de instelling voor geestelijke gezondheidszorg Westelijk 
Noord-Brabant. In de volksmond wordt het nog wel eens 
‘Vrederust’ genoemd. Het ligt tussen Bergen op Zoom en 
Halsteren in een mooie bosrijke omgeving. Eén van de 
medewerkers van GGZ WNB is de 26-jarige Erik van Rooij uit 
Tilburg.  
Tot voor kort was hij werkzaam bij GGZ WNB als 
ervaringsdeskundige. Na zijn VMBO-T te hebben afgerond 
heeft hij verschillende opleidingen gevolgd maar niet 
afgemaakt. In die tijd ging het niet zo goed met hem en 
uiteindelijk raakte hij verslaafd. Na een lang traject is hij 

Foto: Gea Vriends 
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inmiddels 5 jaar clean. Omdat hij graag iets wilde doen met 
zijn ervaring en verleden is hij vier jaar geleden gestart met 
de opleiding tot ervaringsdeskundige. Deze heeft hij gevolgd 
bij ‘Howie the Harp’, een particuliere opleiding van één jaar.  

Na de succesvolle afronding hiervan is hij gaan werken bij 
GGZ Oost-Brabant. Sinds juni 2019 werkt hij bij GGZ WNB. Als 
ervaringsdeskundige bood hij ondersteuning aan 
behandelaren en cliënten. Door zijn eigen ervaring is er veel 
begrip voor de cliënt en heeft hij vaak aan een half woord 
genoeg om te begrijpen wat er speelt. Erik vertelt: “Die 
ondersteuning kan voor allerlei problemen zijn, zoals een 
depressie of verslaving.” Hoewel het confronterend kan zijn 
heeft Erik in zijn opleiding wel geleerd om er mee om te gaan 
en het houdt hem scherp. 

Een paar maanden geleden is Erik gestart met de opleiding 
tot verpleegkundige. “Hoewel mijn werk als 
ervaringsdeskundige erg interessant was ligt mijn hart toch bij 
de verpleging”, zegt Erik. Deze opleiding duurt drie jaar en 
Erik volgt deze vanuit GGZ WNB. Hij gaat één dag in de week 
naar school en de andere dagen werkt hij als verpleegkundige 
in opleiding in de ouderenzorg. Als kind lag Erik regelmatig in 
het ziekenhuis en daar keek hij altijd op tegen de 
verpleegkundigen. Vooral de manier waarop ze hem op zijn 
gemak stelden is hem bijgebleven en daarom heeft hij 
besloten om de overstap te maken naar de verpleging. “De 
kans om mensen te kunnen helpen en er te zijn voor iemand 
is super tof en dankbaar werk”, vertelt Erik. 

Erik draait zowel dag- als avonddiensten. ’s Morgens begint 
hij met de overdracht van de nachtdienst. Daarna start hij 
met de ochtendzorg, de cliënten uit bed halen en helpen met 



8 
 

wassen en aankleden. Dan worden de bewoners naar de 
huiskamer gebracht voor het ontbijt. Tussen de middag wordt 
er een warme maaltijd gegeven en sommige cliënten moet je 
dan helpen of ze eten geven omdat ze het zelf niet meer 
kunnen. Daarna heeft Erik tijd om zelf te eten en worden de 
rapportages geschreven. ’s Middags is er tijd voor overleg als 
dat nodig is of ze gaan wandelen of andere leuke activiteiten 
doen met cliënten. Na de overdracht aan de avonddienst gaat 
Erik naar huis. Als de avonddienst begint eten de bewoners 
nog een boterham. Sommige bewoners willen daarna al naar 
bed, anderen kijken nog wat tv. Soms doen ze een spelletje.  

Omdat niet alle bewoners goed kunnen praten is het soms 
best lastig om met hen te communiceren. “Het is een 
uitdaging om te proberen zo goed mogelijk met een cliënt te 
praten en rekening te houden met zijn of haar wensen. Dan 
moet je soms andere manieren verzinnen om te ontdekken 
wat de bewoners bedoelen”, vertelt Erik. Erik ziet zijn 
toekomst met vertrouwen tegemoet. Hij hoopt zijn opleiding 
na drie jaar te kunnen afronden en dan in de ouderenzorg bij 
GGZ WNB te gaan werken. Hij vind de ouderenzorg 
ontzettend leuk maar heeft nog te weinig gezien als 
verpleegkundige om een definitieve keuze te maken. De 
ambulance lijkt hem ontzettend gaaf maar ook daar heeft hij 
nog nooit gewerkt dus dat zou hij eerst willen ervaren.  
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Meedoen met de cursussen van 
HerstelXL?  
 
HerstelXL is opgericht door ervaringsdeskundigen van GGZ 
WNB. De medewerkers van HerstelXL willen je kracht geven 
als het even wat minder goed gaat of je helpen opstaan als je 
een keer struikelt. Door te vertrouwen en in jezelf te geloven 
kun je (kleine) stapjes maken en ieder (klein) stapje is 
eigenlijk een XL-stap!  

Regelmatig geeft HerstelXL cursussen in groepsverband 
waarmee je stappen kunt maken en daarmee kunt werken 
aan je herstel.  

Deze cursussen worden op verschillende dagen, tijden en 
locaties gegeven zodat zoveel mogelijk cliënten kunnen 
deelnemen.  

De volgende cursussen worden momenteel gegeven:  

 Werken aan Herstel: tijdens deze cursus ga je 
stapsgewijs met je eigen gestelde doelen werken aan 
je herstel.  

 Positive Poetry: hier verwerk je een onderwerp van je 
herstel in een gedicht, poëzie of rap. 

 Op eigen kracht: Je bent (bijna) klaar met je 
behandeling, maar hoe zet je nu de volgende stap? 
Deze cursus gaat hier verder op in en ondersteunt je 
daarbij.  
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 Vertel je herstel: Door je verhalen te delen, kun je 
van elkaars ervaringen leren en elkaar helpen zo 
nodig.  

 Herstellen doe je zelf: deze cursus gaat over hoe je 
zelf bezig bent en kunt zijn met herstel. 

Aanmelden 
Zit er een cursus bij die jouw interesse heeft gewekt en wil je 
je daarvoor aanmelden? Stuur dan een e-mail naar 
ervaringsdeskundigen@ggzwnb.nl of geef ons een belletje via 
(0164) - 28 9988. Wij vertellen je dan hoe, waar en wanneer 
je aan kunt sluiten. 
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Interview met Garibaldi 
Memisevic, ervaringsdeskundige  

Garibaldi Memisevic (41 jaar oud) is 
van Servische afkomst en sinds z’n 
17de in Nederland. Hij is getrouwd en 
heeft twee zoons van 6 en 9 jaar oud. 
Zijn hobby’s zijn koken, wandelen, 
dansen en gezellig samen zijn met 
anderen.  

Sinds 2014 is hij al bezig met ervaringsdeskundigheid. Hij 
heeft verschillende cursussen gedaan op het gebied van 
ervaringsdeskundigheid en momenteel zit hij in zijn laatste 
jaar van de opleiding ‘Social Studies AD Ervarings-
deskundigheid’ binnen Hogeschool Fontys.  

Sinds juni 2021 is Garibaldi werkzaam als ervarings-
deskundige binnen onze Forensische Psychiatrische Kliniek 
(FPK) de Mare nadat hij door zijn docent en medestudent 
werd gewezen op een openstaande vacature. Garibaldi: 
“Voor nu is mijn werklocatie FPK de Mare. Ik ondersteun hier 
mensen vanuit ervaringsdeskundigheid binnen de 
herstelgerichte visie van onze afdeling. Daar werk ik veel 
samen in een multidisciplinair team waarbij wij cliënten 
ondersteunen om tot resocialisatie te komen in de 
maatschappij en behandeling bieden binnen het forensisch 
kader. Ik geef trainingen en modules zoals psycho-educatie en 
leid herstelgroepen. Ook is er veel individuele aandacht voor 
onze doelgroep vanuit ervaringsdeskundigheid.“ 
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“De kernwaardes respect, aandacht en openheid staan bij mij 
hoog in het vaandel en dit zijn uitgangspunten vanuit onze 
organisatie waar ik mij in heb gevonden”. 

Gari’s leven kent diepe dalen en hoogtepunten: “Ik ben 
ondernemer geweest, maar ik ben ook opgenomen geweest 
voor een psychose. Iedereen kan steun gebruiken in het leven 
en het is fijn als iemand jouw problematiek kan begrijpen. Ik 
vind het belangrijk om zo goed mogelijk aansluiting te vinden 
bij cliënten en diens situatie/behandeling, collega’s bij te 
staan en een bruggenbouwer te zijn in de behandeling. Het 
mooiste compliment vind ik als cliënten ons zien als rolmodel; 
dat wij laagdrempelig zijn en cliënten zich erkend voelen als 
mens naast alle problematiek die ze hebben. Zo zei een client 
eens: “Bedankt ik kan weer lachen en het voelt fijn als iemand 
naar mijn luistert zonder er een menig over te hebben.” Dit 
zijn mooie momenten.” 

 
Als Garibaldi kijkt naar de rol van de ervaringsdeskundige 
binnen het vakgebied en binnen GGZ WNB in de toekomst is 
hij positief gestemd.   

“De bijdrage en inzetting van ervaringsdeskundigheid wordt 
steeds meer een vaste discipline in de zorg en dit draagt bij 
aan gezondheidsbevordering en herstel”. 

 
“Voor de toekomst zie ik de rol van ervaringsdeskundigen als 
werken dicht bij de client zijn leefwereld, in de wijk, kliniek en 
naast cliënten staan, uitgaande van iemands krachten, 
mogelijkheden en dromen. Werken vanuit een team dat 
maatwerk levert, bijdraagt aan perspectief en uniek herstel 
van cliënten en waarbij ervaringsdeskundigheid een vast 
onderdeel wordt van de behandeling. 
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Ingezonden door anoniem. 

In de brievenbus 
Hier delen we bijzondere bijdragen die we  doorgestuurd 
krijgen om op te nemen in de TranspectPlus. Deze keer dit 
mooie gedicht over luisteren. 

 
GEDICHT 

 
Als ik je vraag naar mij te luisteren 
en jij begint mij adviezen te geven, 
dan doe je niet wat ik van je vraag. 

 
Als ik je vraag naar mij te luisteren 

En jij begint mij te vertellen 
Waarom ik iets niet zo moet voelen als ik het voel, 

dan neem je mijn gevoelens niet serieus. 
 

Als ik je vraag naar mij te luisteren 
en jij denkt dat je iets moet doen 
om mijn problemen op te lossen, 

dan laat je mij in de steek 
hoe vreemd het ook mag lijken. 

 
Dus alsjeblieft luister alleen maar naar me 

en probeer me te begrijpen. 
En als je wilt praten, wacht dan even 

En ik beloof je dat ik op mijn beurt 
Naar jou zal luisteren. 
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Heb jij ook een mooi gedicht, kunstwerk, tekening, foto, blog, 
geschreven tekst of iets anders dat je graag met de lezers van 
TranspectPlus wilt delen? Stuur je werk, of een foto ervan 
naar ons op en wie weet zie je het in een volgende editie van 
TranspectPlus terug. 

Opsturen kan per e-mail naar: 
communicatie@ggzwnb.nl  
 
Of per post in het postvak ‘Communicatie’ bij de receptie in 
het hoofdgebouw aan de Hoofdlaan 8 in Halsteren. Vermeld 
erbij dat het voor de TranspectPlus is.  
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Mentaal Vitaal poli van start 
 

Dinsdag 1 februari was het 
zover; de officiële lancering 
van de Mentaal Vitaal poli! 
Onze Mentaal Vitaal poli is 
opgezet naar voorbeeld van 
de Fit op Weg poli van GGZ 
Delfland.  

Bij de Mentaal Vitaal poli ligt de focus op het zo kort mogelijk 
maken van wachttijden voor onze cliënten en het creëren van 
betere randvoorwaarden. Zo kijken we binnen de Mentaal 
Vitaal poli naast psychische problematiek ook naar andere 
factoren die kunnen bijdragen aan jouw ervaren klachten. Die 
factoren kunnen bijvoorbeeld problemen met slaap, 
beweging, voeding of ontspanning zijn. Deze genoemde 
leefstijlfactoren kunnen een grote rol spelen binnen 
psychische problematiek. We gaan eerst aan de slag met de 
leefstijlfactoren die je klachten kunnen veroorzaken, in stand 
houden of verergeren. Daarna gaan we, wanneer dit nog 
nodig is, verder met diagnosegerichte therapie.  

Tijdens de behandeling ga je ook zelf (thuis) aan de slag. 
Hierbij word je ondersteund door digitale middelen, 
waaronder e-health en/of aangevuld met coaching en een 
Fitbit (een slim horloge) waarmee je jouw beweeg - en 
slaappatroon kan volgen. We behandelen via groepstherapie 
omdat deze manier van therapie wetenschappelijk bewezen 
effectief is, het zorgt voor herkenning en voor het leren van 
elkaar.  

Meer weten? Kijk op www.ggzwnb.nl onder ‘Folders en 
formulieren’, hier vind je de folder ‘Mentaal Vitaal’. 
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Nieuwe klachtenfunctionaris: 
Bart Dirkx 
 

Sinds  januari 2022 is er een 
nieuwe klachtenfunctionaris 
werkzaam binnen GGZ WNB. In 
deze rubriek stelt hij zich aan 
jullie voor. 
 
Mijn naam is Bart Dirkx. Ik ben 
de nieuwe onafhankelijke 
Klachtenfunctionaris van GGZ 
WNB. Betrouwbaar, betrokken 
en oplossingsgerichtheid zijn 
waar ik voor sta.  

 
Gedreven en bedreven houd ik mij bezig met opvang en 
bemiddeling van klachten in gezondheidszorg en welzijn. In 
dit traject vind ik het heel belangrijk dat partijen zich gehoord 
serieus genomen voelen worden. Ze moeten kunnen 
vertrouwen op een professionele en betrokken bemiddelaar.  
 
Ik heb jarenlange ervaring in de klachtenbehandeling voor 
diverse sectoren. Die ervaring zet ik in om een resultaat te 
bereiken dat voor beide partijen bevredigend en gewenst is. 
Ik ben gezegend met een goed luisterend oor en vind het 
belangrijk om op een rustige manier in gesprek te gaan met 
de client die onvrede voelt.  
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Over de klachtenfunctionaris 
De klachtenfunctionaris is onpartijdig, niet werkzaam bij GGZ 
Westelijk Noord-Brabant, en ondersteunt alle betrokkenen bij 
het zoeken naar een oplossing. 
 
De klachtenfunctionaris, Bart Dirkx, kan je bereiken via 
telefoonnummer 0164-289014 of e-mail:      
klachtenfunctionaris@ggzwnb.nl 

Terugblik op Kerst - Cliënt 
ontwerpt GGZ WNB-kerstkaart 

Je hebt hem vast wel 
voorbij zien komen, deze 
prachtige vrolijke gnome-
kerstkaart. Deze is 
gemaakt door cliënt Ron, 
een ontzettend getalen-
teerd kunstenaar. Uit de 
losse pols heeft hij dit 
ontwerp getekend. 

Wij hebben van zijn kunstwerk GGZ WNB-kerstkaarten laten 
maken die cliënten en medewerkers konden versturen voor 
de feestdagen.  

Meer weten over Ron en zijn kunst? 
Naast deze kerstkaart maakt Ron nog heel veel andere 
prachtige dingen. Wil je meer weten over Ron, zijn werken of 
wil je gebruikmaken van zijn talenten? Dat kan! Op zijn 
website vind je alle informatie:  
https://zitteren-001.wixsite.com/rzdesign 
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Begin alvast online met werken 
aan je herstel via MijnGGZWNB.nl   
 

Ben je 12 jaar of ouder en in zorg 
of sta je op de wachtlijst bij GGZ 
WNB of GGZuidland? Dan kun je 
via MijnGGZWNB al starten met 
werken aan je herstel.  

MijnGGZWNB is het cliënten-
portaal van GGZ WNB en 

GGZuidland. Het is een persoonlijke, digitale omgeving waar 
je alle zaken rondom je behandeling kunt vinden en online in 
je eigen tijd, tempo en locatie kunt werken aan je herstel.  

Hoe werkt het?  
MijnGGZWNB biedt je verschillende mogelijkheden voor 
bijvoorbeeld het volgen van eHealthbehandelingen. Dit zijn 
online behandelingen die bestaan uit vragen, oefeningen, 
quizzen en informatie. De eHealthbehandelingen 
ondersteunen je herstelproces en je kunt hier al mee starten 
tijdens de wachttijd voorafgaand aan je eerste gesprek met je 
behandelaar en tussen de behandelcontacten door.  

Er zijn verschillende soorten eHealthbehandelingen beschik-
baar: behandelingen die gaan over leefstijl zoals voeding en 
ademhaling en ontspanning, maar ook behandelingen die zich 
richten op specifieke klachten zoals bijvoorbeeld omgaan met 
depressie.  
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Aan de slag! 
Om te kunnen starten met de 
eHealthbehandelingen is 
toegang tot MijnGGZWNB 
noodzakelijk. In de folder 
‘Cliëntenportaal MijnGGZWNB’ 

welke je op www.ggzwnb.nl kunt vinden onder de algemene 
folders, lees je hoe je jezelf hiervoor kunt aanmelden.  

Waaier en overzicht eHealthbehandelingen 
Om daarna aan de slag te kunnen met de eHealth-
behandelingen hebben we een informatiewaaier ontwikkeld. 
Hier staan alle beschikbare eHealthbehandelingen in. Er 
wordt uitgelegd hoe je kunt starten en je vindt er per 
behandeling uitgebreide informatie over wat de 
eHealthmodule inhoudt en wat je per behandeling leert. De 
waaier vind je op www.ggzwnb.nl/clienten. Scrol hier een 
stukje naar beneden om bij het onderdeel eHealth te komen. 
 
Vind je online werken aan je herstel nog moeilijk of heb je 
nog vragen, geen probleem! Onze ervaringsdeskundigen van 
het Cliëntservicepunt helpen je graag. Zij zijn bereikbaar via 
(0164) 287 111 of via clientservicepunt@ggzwnb.nl.  
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Ondersteuning naasten door 
Familievertrouwenspersoon  
 
Bent u vader, moeder, partner of een andere belangrijke 
naaste van iemand:  
 
 die verplichte zorg ontvangt met een zorgmachtiging of 

crisismaatregel;  
 voor wie een zorgmachtiging of crisismaatregel wordt 

voorbereid;  
 die is opgenomen op een afdeling waar ook verplichte 

zorg wordt gegeven.  
 
Dan kan de Familievertrouwenspersoon u helpen. Deze biedt:  
 
 Informatie  
 Advies  
 Ondersteuning  
 Bemiddeling  
 Bijstand bij een 

klachtenprocedure  
 
Contact  
De Familievertrouwenspersoon binnen GGZ WNB is  
Els Dietvorst. Heeft u vragen en wilt u contact met haar 
opnemen? Dat kan via het e-mailadres 
e.dietvorst@familievertrouwenspersonen.nl.  
 
Algemene informatie over de Familievertrouwenspersoon 
vindt u op: www.familievertrouwenspersonen.nl 
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Voer geen dieren in het 
hertenkamp op Vrederust! 
 
Onlangs is er een hertje overleden in het hertenkamp op 
Vrederust in Halsteren nadat het waarschijnlijk (goedbedoeld) 
brood is gevoerd.  

De verzorgers van het hertje denkt dat er brood over de 
omheining van het hertenkamp is gegooid en daar kunnen de 
hertjes niet tegen. Door het eten van brood krijgen ze last van 
gasvorming en gaat het brood gisten in hun maag. Deze blaast 
dan helemaal op en de dieren overlijden. 

Triest nieuws en dat willen we nog een keer voorkomen. 
Daarom aan iedereen de uitdrukkelijke oproep om de dieren 
in het dierenpark NIET TE VOEREN!  

Bedank voor jullie medewerking. 
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Patiënten Vertrouwenspersoon 
 

 
Als je vragen of klachten 
hebt over de instelling waar 
je in behandeling bent en waar 
je met je behandelaar niet 
uitkomt, dan kun je terecht bij 
de patiënten vertrouwens-
persoon (pvp). Dit is binnen 
GGZ WNB Simone Lommers.  
 

De pvp is niet in dienst van de instelling maar in dienst van de 
stichting pvp en dus onafhankelijk. De pvp behartigt jouw 
belangen zoals je die zelf ziet.  
 
Wat kan ik zoal vragen aan Simone? 
Je kunt Simone alle vragen stellen die te maken hebben met 
je rechten en plichten als cliënt in de geestelijke gezondheids-
zorg. Zij informeert en adviseert je zo goed mogelijk. De pvp is 
er voor alle cliënten die opgenomen zijn en voor alle cliënten 
die ambulant behandeld worden en met dwang of drang te 
maken hebben.  
 
Voorbeelden van vragen die je kunt voorleggen zijn:  
 

 Kan ik andere medicijnen krijgen? 
 Wat is een zorgmachtiging/crisismaatregel? 
 Kan ik ontslagen worden tegen mijn wil? 
 Mag ik mijn dossier inzien? 
 Ik krijg medicatie tegen mijn zin.  
 Ik heb vragen over mijn vrijheden.  
 Ik heb vragen over mijn wens met ontslag te gaan. 
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 Wat is een klachtencommissie? 
 Ik wil graag een andere behandelaar kan dat? 

 
Welke vragen en of klachten? 
Je kunt bij Simone als pvp terecht met alle vragen en/of 
klachten over je opname en verblijf of behandeling. De pvp 
kan, als je dat goed vindt, overleggen met de arts of de 
verpleging om zo te kijken of er een oplossing voor jouw 
vraag of klacht gevonden kan worden. Zo’n gesprek kan de 
pvp samen met jou voeren. De pvp kan ook ondersteunen bij 
het indienen van een schriftelijke, officiële klacht bij de 
klachtencommissie. Je kunt ook zelf in gesprek gaan met de 
arts of medewerkers en advies vragen aan de pvp hoe je dit 
het beste kan doen.   
 
Hoe maak ik een afspraak? 
Simone Lommers is bereikbaar van maandag tot en met 
donderdag via: 
 

 Telefoon: 06-33 17 92 39 
 E-mail: s.lommers@pvp.nl 
 

Als de pvp afwezig is vanwege bijvoorbeeld vakantie dan kun 
je bellen met de helpdesk van de stichting pvp. De mensen 
die bij de helpdesk werken zijn ook allemaal pvp en kunnen je 
verder helpen met jouw vraag of klacht of je advies geven. Je 
mag de pvp of de helpdesk altijd bellen, dus ook als je 
bijvoorbeeld in separeer verblijft. 

 helpdesk pvp: 
T 0900 444 8888 
 

Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 
16.00 uur en op zaterdag van 13.00 uur tot 16.00 uur. 
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Het kan natuurlijk zijn dat je de pvp niet te pakken krijgt aan 
de telefoon. Als dat zo is kun je de voicemail inspreken en belt 
de pvp je terug.   
 
Hoe gaat zo’n gesprek met de pvp? 
 

De pvp luistert tijdens het 
gesprek naar je vraag. Soms 
geeft de pvp meteen advies. 
Wil je hulp van de pvp bij het 
oplossen van je klacht? Dan 
besluit je samen wat jij en de 
pvp gaan doen. De pvp heeft 
een geheimhoudingsplicht. 

Zonder jouw toestemming praat de pvp niet met anderen 
over jou of over jouw klacht. 
 
Wil je liever chatten? Kijk dan op de website 
http://www.pvp.nl voor de mogelijkheden. Ook kun je hier de 
digitale pvp-krant lezen of je daarvoor aanmelden. 
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Ben jij het nieuwe lid van de 
Familieraad? 
 

Familie en naasten kunnen een 
positieve bijdrage leveren aan de 
behandeling van hun geliefden. 
Familie/naasten betrekken bij de 
behandeling heeft een meerwaarde 
voor zowel de cliënt als de 
hulpverleners. 

 
Wat doet de Familieraad: 
 Behartigt de collectieve belangen van familie/naasten; 
 Is een verbindende schakel in de organisatie tussen het 

bestuur, medewerkers en familie/naasten; 
 Neemt deel aan diverse overleggen binnen de 

organisatie; 
 Stimuleert het onderhouden van contacten tussen de 

organisatie en familie/naasten. Hij/zij doet dit middels 
het deelnemen aan het project leernetwerk/ 
naastbetrokkenen; 

 Nodigt tijdens vergaderingen medewerkers uit, dit 
draagt o.a. bij aan de zichtbaarheid van de Familieraad 
en de betrokkenheid van familie/naasten wordt op deze 
manier verbeterd; 

 Neemt deel aan voorlichtingsavonden van teams en 
andere organisaties (zoals Psysalon). 

 
De Familieraad heeft een enthousiast team maar is eigenlijk 
te klein om alles waar zij voor staat te kunnen uitvoeren, 
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Lid worden van 
de Familieraad? 
Wij zijn op zoek 
naar nieuwe 
leden!  

daarom is er dringend behoefte aan opvulling van het 
ledental en zoekt ze nieuwe leden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We zoeken enthousiaste leden die: 
 
 Van aanpakken weten en zich inzetten voor de collectieve 

belangen van de cliënten van de instelling; 
 Loyaal, maatschappelijk betrokken en positief zijn; 
 In staat zijn actief mee te denken en te participeren in 

veranderingsprocessen in het belang van familie en 
naasten. 

 Je komt in een leuk team terecht en kunt voor verandering 
zorgen. 

 
Meer informatie of aanmelden? 
Staat het collectief behartigen van belangen hoog op jouw 
agenda en vind je optimale zorg belangrijk? Dan ben je 
wellicht de juiste man/vrouw die ons team kan komen 
versterken. Wil je meer informatie of aanmelden? Mail dan 
naar de Familieraad op het mailadres familieraad@ggzwnb.nl. 
We horen graag van je! 
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Als lid van de Cliëntenraad kun jij 
je stem laten horen! 

 
Onze Cliëntenraad is op zoek naar nieuwe leden. Als lid van 
de Cliëntenraad kun jij je stem over allerlei onderwerpen die 
binnen onze instelling spelen laten horen.  

In deze functie woon je vergaderingen bij en beschik je over 
een kritische positieve houding, voldoende algemene 
ontwikkeling, tijd en inzet. 

Ben je cliënt of ex-cliënt, voel je je betrokken bij psychiatrie, 
en wil je onze Cliëntenraad komen versterken? Stuur dan je 
sollicitatie en motivatie naar: clientenraad@ggzwnb.nl t.a.v. 
Diana Rentrop.  

Wil je meer informatie, bel naar (0164) - 289 008 of  
06 - 23 97 88 44 

We zien je reactie graag tegemoet!  
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Kerkdiensten in de Ark  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kerkdiensten vinden elke zondag plaats (mits anders 
aangegeven) en beginnen om 10.45 uur. Ze zijn op: 

 20 februari 2022 
Voorganger: Ineke Lamers 
Viering:  Woord, gebed en vrede 
Muziek: Mariëlle Klavers-Wessels/ Rob Durand 

 27 februari 2022 
Voorganger: Ds. Ruud Jellema 
Viering:  Woord, gebed en vrede 
Muziek: Jan Verswijveren   
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 2 maart 2022 (Aswoensdag) 
Voorganger: Ds. Ruud Jellema 
Viering:  Woord, gebed en vrede  
Muziek: Dirk Uijl 

 6 maart 2022 (dagen I) 
Voorganger: Ds. Ruud Jellema 
Viering:  Woord, gebed en vrede  
Muziek: Rob Durand/ Mariëlle Klavers-Wessels 

 13 maart 2022 (dagen II) 
Voorganger: Ds. Ruud Jellema 
Viering:  Woord, gebed en vrede 
Muziek: Ensemble Assemblee 

 20 maart 2022 (dagen III) 
Voorganger: Zr. Paula 
Viering:  Woord, gebed en vrede 
Muziek: Mariëlle Klavers-Wessels 

 27 maart (dagen IV) ZOMERTIJD! 
Voorganger: Ds. Ruud Jellema 
Viering:  Woord, gebed en vrede  
Muziek: Jan Verswijveren 

 3 april (40 dagen V) 
Voorganger: Zr. Paula 
Viering:  Woord, gebed en vrede  
Muziek: Dirk Uijl 

 

 



30 
 

 10 april 2022 (Palmzondag) 
Voorganger: Ds. Ruud Jellema 
Viering:  Woord, gebed en vrede 
Muziek: Ensemble Assemblee 

 14 april 2022 (Witte donderdag, aanvang 15.00 uur) 
Voorganger: Ds. Ruud Jellema 
Viering:  Woord, gebed en vrede 
Muziek: Jan Verswijveren/ Mariëlle Klavers-Wessels 

 15 april 2022 (Goede vrijdag, aanvang 15.00 uur) 
Voorganger: Ds. Ruud Jellema 
Viering:  Woord, gebed en vrede 
Muziek: Mariëlle Klavers-Wessels/ Rob Durand 

 17 april 2022 (Pasen) 
Voorganger: Ds. Ruud Jellema 
Viering:  Woord, gebed en vrede  
Muziek: Ensemble Assemblee 

 24 april 2022 
Voorganger: Dr. Vermeulen 
Viering:  Woord, gebed en vrede  
Muziek: Jan Verswijveren/ Kees Droogers 
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Voor jou 
Cliëntenraad 
De Cliëntenraad zet zich in voor de 
algemene belangenbehartiging van 
cliënten binnen GGZ WNB.  

Voor vragen en/of opmerkingen en 
nadere informatie zijn wij te 
bereiken via telefoon: (0164) - 289 
008 of 06 - 23 97 88 44 of 
per e-mail: clientenraad@ggzwnb.nl. 

Post voor de Cliëntenraad kun je afgeven bij de receptie in 
het hoofdgebouw of deponeren in onze eigen postbus in de 
Sprenge (bij kamernummer 89). 
 

Patiënten Vertrouwenspersoon 
Bij de pvp kun je alle vragen stellen die te maken hebben met 
jouw rechten en plichten als cliënt 
in de geestelijke gezondheidszorg. 

Indien je vragen of klachten hebt 
waar je met je behandelaar niet uitkomt, dan kun je terecht 
bij de pvp, Simone Lommers. Zij is bereikbaar voor vragen en 
advies. Je kunt contact opnemen met de pvp door: 

• Een e-mail te sturen naar pvp@ggzwnb.nl  
of s.lommers@pvp.nl 

• Te bellen naar 0900 - 444 8888 of 06 - 33 17 92 39 
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Geestelijk verzorgers 
Je kunt altijd aankloppen bij de geestelijk verzorging van onze 
instelling. Zij zijn te vinden in de Steiger. Het kan zijn dat er 
meteen tijd voor je is, zo niet, dan wordt er een afspraak 
gemaakt voor een gesprek.  

Je kun aan afspraak maken via Annemieke Janssens, 
secretaresse GV, via (0164) - 289 337 

Ds. Ruud Jellema is aanwezig op maandag t/m donderdag en 
is te bereiken via (0164) - 289 274 of r.jellema@ggzwnb.nl. 
Ook via Whatsapp kun je hem bereiken (06 13 10 98 70). 

 
 
Ervaringsdeskundigen (GGZ WNB) 
Wil je eens met iemand praten of heb je vragen aan een 
ervaringsdeskundige? Neem dan contact met ze op: 

E-mail: ervaringsdeskundigen@ggzwnb.nl 
Telefoon: 0164 - 28 9988  
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Kleuren op nummer 
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Zoek de verstopte objecten 
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Over TranspectPlus  
TranspectPlus is een kwartaalblad bedoeld voor cliënten en 
personeel van GGZ WNB. Wij vragen onze collega’s er op toe 
te zien dat het maandblad ook de cliënt bereikt. 

De volgende uitgave verschijnt in mei 2022. Heb je een leuk 
verhaal of interessant nieuwtje? Laat het ons weten en mail 
de redactie op communicatie@ggzwnb.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOFON 
TranspectPlus komt tot stand door de samenwerking tussen de 
Cliëntenraad, de ervaringsdeskundigen, de Boekbinderij en de afdeling 
Communicatie. 

Contact 
Je kunt de redactie schriftelijk bereiken via het postvak ‘Communicatie’ bij 
de receptie in het hoofdgebouw of per e-mail via 
communicatie@ggzwnb.nl. 


