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Ronde tafelgesprek aan
een vierkante tafel
Aan een ronde tafel zit niemand aan het hoofd. Iedereen is gelijk en mag meespreken. Zo is de ronde tafel
het symbool van gelijkheid. Er was eens een koning,
koning Arthur, die toen hij trouwde een ronde tafel
kreeg als huwelijkscadeau. Zijn ridders trokken de
wereld in van strijd en leed om daar recht en goede
daden te doen. Daarna kwamen zij terug naar de
burcht om hun verhalen te delen, zoals bijen nectar
brengen naar de korf. In de burcht konden zij op
adem komen voor de volgende tocht de wereld in.
Zo zijn ooit de ronde tafelgesprekken begonnen.

foto Jeroen Maassen

Door Rob Krol, manager Behandel- en Kenniscentrum

Visie op Behandelen
Zijn wie je bent, zelf keuzes maken en op eigen kracht meedoen. Vanuit die gedachten
benadert SWZ de cliënten. Het Behandelcentrum van SWZ bestaat uit deskundige
en betrokken medewerkers, die graag vanuit deze gedachten werken.
Binnen het Behandelcentrum werken:
• Paramedici (o.a. ergotherapeuten,
logopedisten, fysiotherapeuten)
• Gedragskundigen (o.a. orthopedagogen, (neuro)psychologen,
GZ-psychologen)
• Artsen (o.a. Arts Verstandelijk
Gehandicapten, revalidatiearts,
tandarts, psychiater)
• Verpleegkundigen
De behandelaars werken vaak nauw met
elkaar samen.
Uw vraag staat centraal
Als het Behandelcentrum een zinvolle bijdrage kan leveren aan het beantwoorden
van uw vraag kan de behandeling bestaan
uit onderzoek, advisering, coaching en
therapie. De behandeling richt zich op
herstel of voorkomen dat beperkingen
ontstaan of erger worden. Daarnaast kan
er gewerkt worden aan het leren omgaan
met de bestaande beperkingen. Er wordt
gezocht naar mogelijkheden en kansen

voor de cliënt, hoe klein deze soms ook
zijn. Dit alles met het doel dat u, als cliënt,
zo optimaal mogelijk kunt meedoen in uw
omgeving. De behandelaars maken een
behandelplan, bekijken regelmatig of de
behandeling het gewenste resultaat heeft
en stellen het plan zo nodig bij.
We vinden het belangrijk aandacht voor
u te hebben, we kunnen ons inleven
en hebben respect voor uw privacy. De
behandelaars zijn verantwoordelijk voor
het behandelproces, maar natuurlijk wel
samen met u en uw naasten. We vinden
een goede samenwerking met familie,
begeleiders van SWZ en externe partners
, zoals het speciaal onderwijs, huisartsen,
ziekenhuizen, revalidatiecentra en
re-integratiebureaus van belang.
Meer informatie over het Behandel- en
Kenniscentrum vindt u op de website van
SWZ: www.swzzorg.nl

Ook binnen SWZ zijn ronde tafelgesprekken een begrip.
Deze maand had ik opnieuw een ronde tafelgesprek met
cliënten. Direct werd door Jan, een van de deelnemers,
waargenomen dat we aan een vierkante tafel zaten!
De gesprekken gingen vooral over alle veranderingen in
de zorg en de gevolgen voor cliënten. Het is niet makkelijk om deze informatie te delen met mensen die het in
hun persoonlijke leven raakt. Er kwamen veel persoonlijke
verhalen op tafel, waaronder de ondersteuning die nodig
is om de kwaliteit van je leven op een redelijk niveau te
houden. Dat je daarin afhankelijk bent van professionele
zorg, omdat je familie te ver weg woont. De onzekere toekomst. Wat hebben alle veranderingen voor een effect op
je welbevinden? Wat betekent het voor de vriendschappen die je hebt opgebouwd binnen een activiteitencentrum als blijkt dat een aantal cliënten op een andere
plek dagbesteding gaat krijgen? Hoe komt de inhoud van
je werk er in de toekomst uit te zien? Moeilijk. En toch zag
ik ook de kracht om ondanks alles te proberen om er het
beste uit te halen. Daar heb ik veel bewondering voor.
Er werden die dag allerlei ideeën uitgewisseld, mooi om
te zien.
Voor mij zijn jullie de ridders die steeds opnieuw de
wereld intrekken, daar veel hebben meegemaakt en nog
steeds meemaken. En wat is het dan goed om met elkaar
die verhalen te delen. En wat blijkt: ook aan een vierkante
tafel kun je een ronde tafelgesprek voeren!
Ps: Wilt u ook een keer meepraten tijdens een ronde tafelgesprek? Dat kan. Op 5 juni is er een ronde tafelgesprek
voor verwanten van cliënten,
van 19.30 -21.30 uur in Son.
Op 5 november is er een ronde
tafelgesprek voor cliënten, van
13.30 – 15.30 uur in Son.

Door Jody Cath,
Raad van Bestuur
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Door Corine Vermeulen, Activiteitencentrum Vught

Integratiegroep AC Vught bezoekt
basisschool Sprankel in Den Bosch

Al geruime tijd hebben wij binnen Activiteitencentrum Vught een
integratiegroep. Dit is een groep enthousiaste cliënten die het leuk
vindt om naar scholen te gaan om daar te vertellen over hun beperking en ervaringsoefeningen met leerlingen te doen. Ook verzorgen
ze rondleidingen in het AC, bijvoorbeeld voor nieuwe cliënten. De
integratiegroep komt op verschillende scholen, zoals het Koning
Willem I college, het ROC in Oss en Veghel maar ook op basisschool
Sprankel in Den Bosch.

Een schoolbezoek bestaat vaak uit
een kringgesprek, waarbij cliënten
vertellen over hun leven en de
leerlingen mogen vragen stellen, of
we spelen het postenspel. Bij een
postenspel vertellen de cliënten
kort over hun beperking en daarna
doen ze met de leerlingen een
ervarings-oefening zoals rolstoel
rijden, brailleren, stoklopen en
spasme.

Braille
Bij de braillepost werd uitgelegd
wat braille is en mochten de kinderen hun naam zelf in braille typen
op een braillemachine. Sommige
kinderen snapten meteen hoe het
moest, anderen hadden, zonder
dat ze het zelf wisten, iets heel
anders getypt dan hun naam.
Sjimmy zorgde er voor dat het
uiteindelijk toch goed kwam.

Project ‘Ik ben anders’
Afgelopen februari zijn we met
de integratiegroep drie keer
naar Basisschool Sprankel in Den
Bosch geweest. Een school waar
we al vele jaren te gast zijn en
elke keer weer met enthousiasme
ontvangen worden. Zij hebben
een project “ik ben anders” voor
de leerlingen van groep 7/8. De
leerkrachten hadden de klas in 4
groepen verdeeld. Die groepen
gingen van post naar post.

Spasme
Bij de spasmepost moesten de
kinderen hun naam opschrijven
met een elastiek om hun pols
waaraan door David of Mark getrokken werd. Door deze oefening
maken de kinderen met hun arm
bewegingen die ze eigenlijk niet
willen maken waardoor ze een
klein beetje ervaren hoe dit is voor
mensen die spasme hebben.
Stoklopen
Stoklopen deden de kinderen bij

Bretly en Judith. Zij vertelde de
kinderen hoe het is om blind of
slechtziend te zijn en hoe ze met
behulp van hun taststok over
straat lopen. Daarna mochten de
kinderen het zelf proberen met
een blinddoek voor.
Rolstoel rijden
Tenslotte mochten ze bij Tom een
rondje in een rolstoel rijden en
liet Tom zien wat zijn elektrische
rolstoel allemaal kan. Nadat alle

kinderen aan de beurt geweest
waren mochten ze vragen stellen.
Zoals:
- Hoe gaat u naar de wc?
- Heeft u een vriendje?
- Gaat u wel eens op vakantie?
- Waar werkt u?
- Wordt u wel eens uitgelachen?
Een leuk en leerzaam project en
we hopen dat we volgend jaar
weer welkom zijn.
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GEDICHT
Ik heb een beperking,
dat is een heel ding.
Het wordt zo groot gemaakt
en daardoor word iedereen geraakt.
Ik vraag er ook niet om,
dus doe niet zo stom.
Respecteer elkaar zoals we zijn,
dat is pas fijn.
Kijk mij gewoon aan,
zie mij gewoon staan.
Zeg niet: ik ken jou niet,
dat doet mij veel verdriet.
Ik ben niet anders dan jij,
maar voel me zeker niet vrij.
Ik word in een hokje gepropt
met alle anderen,
ik kan daar in mijn eentje niets aan veranderen.
Ik moet ermee dealen,
met mijn 4 wielen.
Ik heb geen keus,
maar wil wel anders heus.
Laat die rotopmerkingen varen,
laten we de lucht nu opklaren.
Stop er gewoon mee,
dan kan ik met jou praten en zeggen NEE.
Het vullen van de gaten die jij mij hebt gegeven,
dan kan ik jou misschien vergeven!

Door Anja van Wijk,
locatie Copernicuslaan Den Bosch
Door Rolf van der Ven – locatie Uden

De zomer duif
De lente in Nederland is voorbij
De zomer is in aantocht
De lucht is een blauwe duif voor mij
De zon die zijn sterkste stralen zocht
Kijk, daar ligt de zomerduif
Ruimte boven mij gevuld
Moet zien hoe hij boven onze hoofden schuift
En met hoe een geduld
Soms trekt er een wolk met hem mee
Zo wit als ijs
Verdubbeld zich bij de zee.

PS: Dit gedicht komt uit de
bundel ‘Blauw gras’ die Rolf
onlangs heeft uitgebracht.
Nieuwsgierig geworden? Via deze website kun je de bundel
bestellen: http://www.nrclux.nl/blauw-gras-rolf-van-derven/nl/product/181229/
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Gaat u deze zomer
op vakantie?
Denk om uw
medicijnverklaring!
Gebruikt u of uw minderjarige kind medicijnen die onder de Opiumwet vallen? Deze
medicijnen (opiaten) mag u alleen met een speciale verklaring meenemen naar het
buitenland. Op de website van de Rijksoverheid kunt u hierover meer lezen:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geneesmiddelen/vraag-en-antwoord/watmoet-ik-doen-als-ik-medicijnen-wil-meenemen-naar-het-buitenland.html

Door Erik van Rossem, Bestuurssecretaris en Henk van Gemert,
Taskforce WMO SWZ

Wmo-nieuws
Graag houden we u op de hoogte
over de ontwikkelingen in de WMO
en wat SWZ ermee doet.
Wmo
In de aangepaste Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) wordt geregeld
dat vanaf 2015 de gemeenten verantwoordelijk worden voor de begeleiding
aan thuiswonende ouderen en mensen
met een beperking. Onder de begeleiding valt de dagbesteding, de individuele begeleiding en de ambulante zorg.
De wettekst van de WMO is inmiddels
in de Tweede Kamer behandeld. Er
wordt nog “gesleuteld” aan de wet. Het
wordt steeds meer duidelijk hoe de
overgangsregeling er uit komt te zien.
In de overgangsregeling is bepaald dat
cliënten in 2015 recht houden op de
huidige begeleiding, totdat hun indicatie afloopt. Alle cliënten zullen rond
de zomer door hun eigen gemeenten
geïnformeerd worden over de eventuele wijzigingen in hun situatie.
Inkooptrajecten
Intussen zijn de meeste gemeenten in
Oost Brabant gestart met de inkooptrajecten. De gemeenten doen dit via
een “bestuurlijke aanbesteding”. De
gemeente sluit hiervoor met alle aanbieders die aan bepaalde eisen kunnen
voldoen een basisovereenkomst. SWZ
neemt in vrijwel alle gemeenten deel
aan de overleggen van de gemeente
over de invulling van de begeleiding
voor mensen met een beperking.
Verschillen
De gemeenten volgen zeer verschillende wegen om zich een beeld te vormen

van de ondersteuning, waarvoor zij
vanaf 2015 verantwoordelijk worden.
Sommige gemeenten doen onderzoek
naar het soort vragen en de vormen
van ondersteuning die er nu worden
geboden. Zo verzamelen de Peelgemeenten (Someren, Deurne, Helmond,
Gemert-Bakel, Asten, Laarbeek) bij de
zorgaanbieders algemene informatie
om te weten wat het huidige aanbod
is. De A2 gemeenten (Cranendonck,
Valkenswaard, Heeze-Leende) willen
zelf bij cliënten de behoeften inventariseren. Als u gevraagd wordt vanuit
uw gemeente om in te stemmen met
een dergelijk onderzoek en u wilt
daar gehoor aan geven dan kunt u uw
begeleider bij SWZ vragen om u daarbij
te helpen. De Meierij-gemeenten (s’Hertogenbosch, Vught, Haaren, Boxtel,
Schijndel, St. Michielsgestel, St. Oedenrode) kiezen voor een soort overbrugging. Zij gaan de huidige aanbieders
een overeenkomst offreren voor de
huidige cliënten, met een fikse korting
op het tarief.
Kortom, veel wijzigingen en een grote
impact voor iedereen. U kunt met
uw vragen terecht bij uw begeleider.
Binnen iedere gemeente is een medewerker van SWZ speciaal getraind als
Wmo-aandachtsfunctionaris.

Goed om te weten.
In juli ontvangen cliënten die
overgaan van AWBZ naar Wmo of
Zorgverzekeringswet een brief
van het Ministerie VWS over de
transitie.
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Gespot…

In deze rubriek richten we de spot op een cliënt van SWZ met een leuke, bijzondere
hobby. Heeft u ook een hobby en wilt u daarmee in de nieuwsbrief komen te staan?
Stuur dan een bericht naar redactie.nieuwsbrief@swzzorg.nl. Een van onze
redacteuren neemt dan contact met u op.

Henri Ebben, als schilderen je passie wordt
Het is 24 juli 2004, ik heb me ingeschreven voor een mountainbikewedstrijd in Groesbeek in de klasse 40+. De week voor de wedstrijd heb ik
met enkele fietsmaten het parcours al verkend. Ik wil immers in deze wedstrijd goed scoren want deze wedstrijd is belangrijk voor het klassement. Ik weet dan echter nog niet dat deze wedstrijd een hele andere wending gaat krijgen. Meteen in de eerste ronde maak ik een fatale val
van een heuvel naar beneden. Ik beland op mijn hoofd. Een nekbreuk met als gevolg een complete hoge dwarslaesie. Er volgt een langdurig
proces van revalidatie …
Tijdens de revalidatie kwam ik
voor het eerst in aanraking met de
schilderskwast. In de Sint Maartenskliniek werd samen met mij gekeken
welke activiteiten nog mogelijk
waren. Ik had in het verleden
nooit gedacht om met schilderen
te beginnen. Ik was immers een
sportman in hart en nieren. Ik had
een motorcrosscarrière achter de
rug en deed later veel aan atletiek,
wielrennen en mountainbiken. De
omslag was natuurlijk enorm en
ingrijpend. Maar toch kwam ook
nu enige mate van adrenaline vrij
tijdens het vervaardigen van mijn
eerste schilderij. Ik begon het erg
leuk te vinden en kon ook mijn
emotie hierin kwijt.
In de Sint Maartenskliniek ging een
maatschappelijk werkster op zoek
naar een passende dagbesteding
voor mij. Daar kwam SWZ in beeld.
Twee keer per week ga ik naar het
activiteitencentrum in Sambeek om
voornamelijk te schilderen. Door de
dwarslaesie is er verlamming vanaf
de schouders en is mijn arm- en
handfunctie zeer beperkt. Daardoor is het hanteren van een kwast
moeilijk geworden. Door ervaring
en trucs is er een manier gevonden
om mooie werken te vervaardigen.
Tot op heden heb ik het er goed
naar mijn zin. Inmiddels kom ik
met mijn eigen aangepaste bus.
Mijn hulphond, Yoda, is er altijd
om mij te ondersteunen. Hij wijkt
geen centimeter van mijn zijde
om mij hulp te bieden waar nodig.
Al enkele jaren zit ik in de lokale
cliëntenraad van het activiteiten-

centrum, dat geeft mij ook meer
betrokkenheid. We proberen de
veranderingen die zich steeds weer
voordoen zo goed mogelijk te volgen en daarop te anticiperen.
Inmiddels heb ik al meer dan 45
schilderijen gemaakt en meerdere
malen geëxposeerd. Een schilderij

van mij is door de toelatingscommissie uitverkozen om
geëxposeerd te worden bij de
schilder- en tekenwedstrijd van de
stichting Alphons Winters. Van
5 t/m 29 juni 2014 wordt mijn
schilderij tentoongesteld in Venlo.
Sinds vorig jaar heb ik een eigen
website waarop verschillende

schilderijen te zien zijn. Op de
website staat een leuk filmpje
waarin ik vertel waarom ik een
passie heb voor de schilderkunst.
Ook een aantal van mijn schilderijen
zijn daarop te zien.
Mijn website is:
www.henriebbenpaint-art.nl
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Door Rianne Kessels, adviseur PR & Communicatie

SWZ start met Hersenz
Teveel mensen met niet-aangeboren hersenletsel krijgen niet de juiste hulp na ziekenhuisopname en revalidatie. Daarom heeft SWZ samen met vijf andere zorgorganisaties in Nederland
- De Noorderbrug, Heliomare, InteraktContour, Middin en SGL – een behandeltraject ontwikkeld: Hersenz. Deze organisaties hebben veel ervaring in de zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Het doel van deze behandeling is het leren omgaan met de gevolgen
van het hersenletsel en weer grip krijgen op het leven.
Wanneer mensen weer thuis zijn na ziekenhuisopname en revalidatie worden de gevolgen van
het hersenletsel vaak pas echt merkbaar. Het
weer oppakken van het leven is niet vanzelfsprekend. Op alle levensgebieden kunnen zich
problemen voordoen: daginvulling, zelfzorg,
huishouden, relaties, werk, financiën, vrijetijdsbesteding en sociale contacten. De ervaring
leert dat mensen met hersenletsel ernstig
kunnen vastlopen. Door in een eerder stadium
met mensen in contact te komen, kunnen we
voorkomen dat mensen lang moeten zoeken
naar hulp en ondertussen steeds meer
problemen krijgen.
Wat houdt Hersenz in?
Het behandeltraject van Hersenz bestaat uit
een aantal groepsbehandelingen:

- ‘Omgaan met verandering’ leert mensen met
hersenletsel omgaan met de veranderingen
waarmee ze te maken krijgen, bijvoorbeeld
het verlies van werk of veranderingen in hun
rol als partner of ouder.
- ‘In beweging’ is een fysieke training waarin de
conditie wordt opgebouwd en mensen weer
vertrouwd worden gemaakt met hun lichaam.
- ‘Grip op energie’ gaat over het omgaan met
vermoeidheid. Hoe kunnen mensen met
hersenletsel hun beperkte energie goed
verdelen en hun belastbaarheid vergroten?
- ‘Denken en doen’ leert mensen met hersenletsel handig omgaan met cognitieve
beperkingen, zoals vergeetachtigheid en
problemen met aandacht en organiseren.
De behandelingen vinden in kleine groepen

Door Peety Koenders, moeder van Anne

Centrale ruimte woonvorm
Uden opgeknapt
Samen met een paar moeders van cliënten en twee vrijwilligers hebben
we de handen in één geslagen en de centrale ruimte van woonvorm Uden
opgeknapt. De kleuren zijn door de bewoners uitgezocht. Een mooie platte
TV aan de muur, sfeerlampen, de kasten en de tafel op een andere plek en
schilderijen van bewoners aan de wand. Het is echt mooi geworden en de
bewoners genieten er zichtbaar van. We zijn trots op het resultaat.
SWZ bedankt voor de bijdragen voor de verf en materialen, de overige
spulletjes zijn door Stichting woonvorm De Slinger betaald.

plaats. Daarnaast is er altijd een vaste ‘thuisbehandelaar’ die regelmatig bij de mensen
met hersenletsel en hun naasten komt en
ondersteuning biedt bij het vinden van een
nieuwe balans.
Voor wie is Hersenz bedoeld?
Cliënten van SWZ die thuis wonen, komen
mogelijk ook in aanmerking voor het behandeltraject van Hersenz. Wanneer u interesse hebt in
dit traject en wilt weten of u aan dit behandeltraject kunt deelnemen, bespreek dit dan met
uw persoonlijk begeleider. Uw begeleider kan
vervolgens contact opnemen met het cliëntbureau. Zij kunnen dan bekijken of Hersenz een
geschikt behandeltraject kan zijn.
Voor meer informatie over Hersenz, zie
www.hersenz.nl.
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Door Wilma van de Sande van Rijbroek, begeleider locatie Zonhove

Persoonlijk Plan Quiz
ontwikkelt door Ria Bens
Op Buitenbrink 1-3 (locatie Zonhove in
Son) heeft men een creatieve manier
gevonden om de kennis van het personeel
over de Persoonlijk Plannen te toetsen. Een
quiz in de stijl van ‘Ik hou van Holland’. Ria
Bens heeft deze quiz ontwikkeld.
Een onderdeel van de quiz is de ‘tikkende
confettibom’. Deze mag je pas doorgeven als

je de vraag goed hebt beantwoord. Dan wil je
wel graag het goede antwoord geven. Jij wilt
toch niet degene zijn die onder de confetti
komt te zitten? De vaart zit er dus goed in.
De quiz werd door het team erg serieus
genomen en bij de evaluatie bleek wel
degelijk dat men hier het een en ander
van opgestoken had.

Nieuwe folder ‘Uw zorg in een
AWBZ-instelling’
Uw zorg in een g
AWBZ-instellin

| Van goede zorg

Zorginstituut Nederland
(voorheen College voor
Zorgverzekeraars) heeft
een nieuwe folder uitgebracht
‘Uw zorg in een AWBZ-instelling’.

De foute vragen werden na afloop doorgenomen en de conclusie was dat er hier en daar
nog wel wat bijgespijkerd kan en moet worden. Deze quiz krijgt zeker nog een vervolg,
omdat het team er erg positief over is.

‘In het oog in het hart’
Geestelijke Verzorging 2.1
Onlangs verscheen de bundel
‘In het oog in het hart’, waavoor
Henny Groote Schaarsberg,
Geestelijk verzorger van SWZ een
bijdrage heeft geleverd op basis
van haar werkervaring bij GGZ
Oost Brabant en SWZ.
Beide praktijksituaties, waarop
ook wordt gereflecteerd, worden
getypeerd als ‘good practices’ van
geestelijke verzorging.

verzekerd |

U kunt de folder vinden op internet:
http://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publieksbrochures

Interessante websites
www.im-special.nl
Deze site is speciaal
opgezet voor mensen
die op zoek zijn naar
hulpmiddelen voor
gehandicapten, een site
waarbij het eenvoudig is
om iets te vinden of iets
te verkopen.

Ben je geïnteresseerd in de
bundel ‘In het oog in het hart’
kijk dan op de website: www.voorbijdeonteigening.nl

http://onderlingsterk-zob.webklik.nl/page/homepage
Onderling Sterk is een belangenorganisatie voor mensen
met een
verstandelijke
beperking.

Hersenz is voor mensen met
hersenletsel die:
- niet (meer) in aanmerking
komen voor revalidatiebehandeling
- beter willen leren
omgaan met de gevolgen
van het hersenletsel
Hersenz is er ook voor hun
naasten, bijvoorbeeld partner
of familie.

Voor wie

Als u na ziekenhuisopname of
revalidatie nog niet toe bent aan
behandeling of als niet duidelijk is
of dat wel nodig is, dan kunnen we
contact houden. We komen met
enige regelmaat bij u thuis om met
u en uw naasten te bespreken hoe
het gaat. Zo nodig regelen we hulp.

In verbinding

14 weken 1 x per week
In een vaste groep bespreken we wat er voor u is veranderd. Doordat u meer inzicht krijgt in de gevolgen
van het hersenletsel leert u er beter mee omgaan.
Ook leert u persoonlijke doelen te stellen en daaraan
te werken. Het resultaat is dat u meer grip heeft op
uw leven en dat u weer perspectief ziet.

Omgaan met verandering

U, uw naasten en uw thuisbehandelaar
leren elkaar kennen. We bespreken uw
vragen en we stellen doelen en maken
een plan. Zo nodig doen we aanvullende diagnostiek.

Kennismaking en advies

14 weken 2 x per week
U volgt een bewegingsprogramma om uw mobiliteit te
vergroten en weer vertrouwd
te raken met uw lichaam. Ook
het verminderen van valangst
en het opbouwen van zelfvertrouwen krijgen aandacht.
Daardoor neemt uw zelfredzaamheid thuis toe.

In beweging

De thuisbehandelaar is uw vaste
aanspreekpunt. Hij komt regelmatig
naar u toe om u en uw naasten te
ondersteunen bij het vinden van
een nieuwe balans. Hij ondersteunt
ook bij het toepassen in uw dagelijks

Behandeling thuis

14 weken 2-3 x per week
Vermoeidheid komt vaak
voor na hersenletsel. U
leert beter omgaan met uw
verminderde belastbaarheid,
bijvoorbeeld door uw energie bewust te verdelen. Ook
werken we aan het verbeteren van uw conditie via een
uitgekiend bewegingsprogramma.

Grip op je energie

leven van wat u in de behandeling
leert. Uw thuisbehandelaar heeft
regelmatig contact met de behandelaars van de andere onderdelen
van Hersenz.

14 weken 1 x per week
Deze module speelt in op cognitieve beperkingen zoals problemen met aandacht, geheugen, concentratie, plannen
en organiseren. U leert manieren waardoor deze problemen minder beperkend
zijn in uw leven. Ook leert u doelgericht
werken, met behulp van persoonlijke
actiepunten.

Denken en doen

Na het volgen van behandelingtraject
- zo min mogelijk last van de
gevolgen van het hersenletsel;
- zo min mogelijk hulp van anderen
nodig omdat u maximaal
zelfredzaam bent;
- optimale eigen regie;
- het gevoel van waarde te zijn.
Als naaste heeft u bereikt dat u:
- beter kunt omgaan met de persoon
met hersenletsel en met de
veranderde situatie;
- minder belasting ervaart.

Doelen Hersenz

Als de behandeling bij Hersenz klaar is laten we u niet
meteen los. Samen met u en uw naasten kijken we welke ondersteuning nodig is om het bereikte niveau vast
te houden. Dit zal vaak ondersteuning zijn vanuit de
gemeente. Wij helpen u met het aanvragen hiervan. Zo
nodig verwijzen we door naar andere vormen van hulp.

In verbinding
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Vanuit de cliëntenraad

Wist u dat
- … Dianne Hoopman, Regiomanager, haar jaarplannen 2014
kwam presenteren en dat het niet meevalt om jaarplannen te
schrijven als het beleid vanuit Den Haag steeds verandert;
- … de Wmo een vast onderwerp is op de agenda van de
		 Cliëntenraadvergadering;
- … dat de Wmo erg gevoelig ligt en een lastig onderwerp is
maar dat Jody Cath dit duidelijk weet uit te leggen aan ons;
- … het contact met lokale beraden ook een vast onderwerp is op
de agenda maar dat het niet meevalt om de lokale beraden
te bereiken, of omgekeerd;
- … de Cliëntenraad een positief advies heeft afgegeven voor het
beleid ‘Ongeplande nachtzorg’;
- … de cliëntenraad de ontstane vacature in de raad niet invult
vooruitlopend op inkrimping in 2015 als gevolg van
		 invoering van de Wmo;
- … het invullen van lijstjes of enquêtes, geld oplevert voor SWZ;
- … SWZ niet onder deze verplichting uit kan, omdat het
		 Zorgkantoor anders geen geld uitkeert;
- … we dit hebben geleerd uit een gesprek met Marloes
		 Sonneveld, werkzaam op het Zorgkantoor van VGZ;
- … Marloes bij ons kwam polsen hoe SWZ het doet volgens de
cliënten;
- … de Cliëntenraad hier op geantwoord heeft dat SWZ het met
de beschikbare middelen goed doet;
- … dat de leden van de Cliëntenraad ook kritische vragen
		 hadden aan Marloes;
- … de leden aan haar hebben gevraagd of het Zorgkantoor
		 per 2015 ook kwaliteitscontroles toepast op familie en
		 vrijwilligers, het zogenaamde netwerk;
- … het antwoord hierop was dat het zorgkantoor dat niet gaat
doen;
- … de Cliëntenraad het zorgkantoor in najaar 2015 nog eens
uitnodigt;
- … de Cliëntenraad in kennis is gesteld dat er in Den Bosch
		 en omstreken een pilot ‘gecombineerd vervoer’ gaat
		 plaatsvinden tot december 2014, om vervoerskosten te
		 kunnen delen met andere zorgaanbieders en dit mogelijk
een besparing oplevert;
- … Arie Schouten, Manager Dienstencentrum, in de vergadering
van april de werkzaamheden van de Taskforce Vervoer heeft
toegelicht;
- … de Cliëntvertrouwenspersoon een jaarverslag presenteert;
- … de Cliëntenraad dit jaarverslag heeft besproken;
- … u de Cliëntvertrouwenspersoon kunt benaderen via
m.ubbink@hetlsr.nl of via telefoonnummer 06-19462352;

Door Mark van Zutven en Sybille Swinkels

Mijn eerste half jaar als lid
van de Cliëntenraad
Ik ben Mark van Zutven, 27 jaar en woon in de Mondriaan in Veghel en werk
op het AC Vught. Ik ben al 8 jaar werkzaam bij SWZ en woon nu 6 jaar in een
woonvorm van SWZ. Ik heb ervaring in zaken die goed en minder goed gaan
binnen SWZ en wil me graag inzetten om de kloof tussen cliënt en
cliëntenraad te dichten. Ik vind het belangrijk dat cliënten goede zorg
krijgen en op de hoogte worden gehouden van wat er speelt. Daarnaast
wil ik graag een laagdrempelig aanspreekpunt zijn en de belangen van alle
cliënten op een adequate manier behartigen …
… en zo ben ik in de Cliëntenraad beland. Ondertussen ben ik al bijna een
half jaar lid en zet ik me met volle overtuiging en met veel plezier in voor de
cliënten van SWZ. Ik leer er erg veel van. En ik ben blij dat ik de gelegenheid
heb gekregen om cliëntvertegenwoordiger te mogen zijn. Wat we bespreken,
is veel breder dan dat ik ooit had gedacht. Dit maakt het erg interessant.
Je moet verder kijken dan je eigen straatje. Als lid van het beraad van de
woonvorm en van het AC kun je onderwerpen aankaarten waar je zelf direct
mee te maken hebt. Bijvoorbeeld de schoonmaak van het appartement.
In de Cliëntenraad komen deze onderwerpen ook voor, maar dan als het
over meerdere of alle locaties van SWZ gaat. Zo leer je breder te kijken en te
denken.
Met de onderwerpen van tegenwoordig die gevoelig liggen en als cliënten
je weten te vinden als lid van de Cliëntenraad, is het soms heel lastig om je
mond te houden. Ook dat moet je leren.
De onderwerpen die worden besproken zijn erg serieus. Wat niet wil zeggen dat er geen tijd is voor een grapje. Op zijn tijd wat ontspanning is erg
belangrijk om de vergadering
goed te laten verlopen. De sfeer
onderling is ook erg goed en
gezellig. Binnenkort gaan we
met zijn allen eten in de Komeet,
voorafgaand aan de bijeenkomst
met de Raad van Toezicht.
Zo ontmoet je elkaar op een
andere manier en leer je de
mensen ook eens van een
andere kant kennen.
Ik hoop dat veel cliënten ons
kunnen bereiken als daar
behoefte aan is. Want daar
zijn we voor!
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