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Nieuwsbrief van de Naastbetrokkenenraad Arkin
Arkin is de overkoepelende naam van de volgende onderdelen: Mentrum, Roads, 
Jellinek, PuntP, Novarum, NPI, Inforsa en Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam. 
Meer informatie vindt u op www.arkin.nl

Op 12 april vond onze 12e Familie- en vriendendag weer plaats. Wij mochten ruim 120 
mensen verwelkomen! Blij waren wij zoveel nieuwe gezichten in de zaal van de Nas-
saukerk te zien. Het thema van de dag was "Aandacht". Aandacht voor de behoeften 
en rol van naastbetrokkenen bij de behandeling. Aandacht voor goede zelfzorg, 
aandacht voor uw rol bij het opstellen van het behandelplan en het signalerings-
plan, aandacht voor uw rechten.  Ook werden de ondersteuningsmogelijkheden 
voor naastbetrokkenen belicht.  Velen van u bleken niet op de hoogte van de 
mogelijkheden. Hier ligt nog een royale taak voor Arkin. Als Naastbetrokkenen-
raad zullen wij hier aandacht voor blijven vragen. Daarom besteden wij in deze 
"Omgeving" zelf ook weer ruim aandacht aan dit onderwerp in de vorm van 
een bijlage die apart te bewaren is.

Tijdens de dag konden mensen hun ervaringen met elkaar uitwisselen,  
was er een workshop Mindfullnes, op ons verzoek verzorgd door Marianne de 
Punter, die voor de afdeling Preventie werkt. Een oefening in aandacht voor 
wat er in en om ons heen is en een workshop over Presentie van Evelien van 
Melle vlak voor haar afscheid als geestelijk verzorger bij Arkin.  Presentie staat 
voor een houding van de hulpverlener, die niet tegenover de cliënt en zijn 
naastbetrokkenen staat, maar juist naast, of zelfs vierkant achter. Presentie is de 
goede, nabije, afgestemde zorg die professioneel en met LIEFDE gegeven wordt. 
Aandacht dus, voor elkaar. 
Twee keer werd deze dag door Charles Enderman en Yet Wegman samen 
(beiden adviseur/ondersteuner van de naastbetrokkenenraad) een workshop "Uw 
rechten; Er is meer mogelijk dan u denkt" gegeven. Deze workshop sloeg dermate 
aan dat we de handout, nog enigszins aangevuld met informatie over geestelijke 
verzorging bij Arkin, in zijn geheel hebben opgenomen.
U gaf de Familie- en vriendendag het cijfer 8. Dank u wel voor deze opsteker!

Verder in deze Omgeving het estafette-interview met een verpleegkundige  
in opleiding over het belang van werken met naastbetrokkenen.  
Ook stelt ons nieuwe lid Wilma Eype zich aan u voor.  

Veel leesplezier en een goede zomer toegewenst.

Evelien van Os, 
lid Naastbetrokkenenraad
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De Naastbetrokkenenraad
Arkin bestaat uit:

Inhoudsopgave

Het Estafette interview

In elke Omgeving gaat de Naastbetrokkeneraad een Arkin-medewerker interviewen aan 
de hand van 11 vragen over zijn/haar visie en (werk-) ervaring met naastbetrokkenen in 
de psychiatrie en verslavingszorg. Daarna mag hij/ zij het stokje doorgeven. Dit keer een 
interview met Nancy Langman, leerling verpleegkundige op Mentrum Kliniek
1ste Constantijn Huygensstraat.

Lees verder op de volgende pagina



Juli 2014 jaargang 11 nummer 2

DE OMGEVING

2

 1 - Kun je kort vertellen wat jouw functie binnen Arkin 
inhoudt? 
Ik ben leerling verpleegkundige en in 2010 begonnen met de 
duale opleiding HBO-V. Tijdens mijn studie heb ik verschil-
lende praktijkleerperioden waardoor ik steeds op een andere 
afdeling ervaring binnen Mentrum kan opdoen. Ik ben 
begonnen op de gesloten afdeling van Jellinek, vervolgens 
naar de ambulante setting van Mentrum IJburg gegaan en heb 
ervaring opgedaan op de open afdeling van de spoedeisende 
kliniek op de 1e Constantijn Huygensstraat. Op locaties heb 
ik als leerling meegewerkt binnen het verpleegteam om zo 
praktijkervaring op de te doen waarbij je het geleerde van 
school in de praktijk kon brengen.

2  - Hoe heb je in je werk met naastbetrokkenen te maken? 
Ook als leerling verpleegkundige heb je te maken met  
naastbetrokkenen. Zij bezoeken de cliënt op de kliniek of  
proberen telefonisch betrokken en op de hoogte te blijven. Het 
contact kan verschillen van een informeel 'goedendag' zeggen 
tot een inhoudelijk gesprek over de werkwijze en huisregels 
van de kliniek waar een cliënt verblijft. Vragen over de behan-
deling worden door de behandelaar beantwoord, hier wordt in 
het algemeen een aparte afspraak voor gemaakt. Soms ben je 
een luisterend oor voor de problemen die iemand als man-
telzorger heeft, het leven met een naaste met psychiatrische 
problemen kan het 'gewone' bestaan enorm ontwrichten.

3  - Hoe belangrijk is het onderwerp naastbetrokkenen in 
jouw werk op een schaal van 0-10 en waarom? 
Op mijn huidige stageplaats zijn naastbetrokkenen heel actief 
betrokken bij het leven van de cliënten. De Mentrum locatie 
De Witte Kaap op IJburg is bedoeld voor mensen met  
chronische psychiatrische problemen die eraan toe zijn om te 
oefenen met zelfstandig wonen midden in de maatschappij. 
Cliënten wonen hier alleen en zelfstandig met ondersteuning 
van het wijksteunteam en vaak hun naasten. Wanneer ik een 
cijfer moet geven zou dat een 7 zijn.

4  - Naastbetrokkenen komen steeds meer in beeld; wat vind 
je van die ontwikkeling? 
Ik denk dat het voor zowel de cliënt als de naastbetrokkenen 
van belang is dat zij, voor zover mogelijk, bij het zorgproces 
worden betrokken. Het vergroot het wederzijds inzicht waarbij 
beide partijen ondersteund kunnen worden. Daarnaast  
hebben naastbetrokkenen vaak een enorme deskundigheid 
over de cliënt en zijn aandoening waar wij als hulpverlener ook 
bij gebaat zijn. 

5  - Wat is je mooiste ervaring wat betreft naastbetrokkenen, 
in werk of privé? 
Mijn mooiste ervaringen bestaan uit de momenten dat ik 
getuige ben van de bijzondere band die naasten met een client 
kunnen hebben. Het is ontroerend en bewonderingswaardig 
tegelijk om te zien hoe sterk deze band kan zijn. Het geeft de 
inhoud van onvoorwaardelijk houden van een geheel nieuwe 
dimensie.

6  - Wat is je meest nare ervaring wat betreft naastbetrokkenen? 
Tot nu toe heb ik geen nare ervaringen gehad. Het gebeurt 
dat familieleden blijk geven van hun frustratie of ontevreden 
zijn over het verloop van het zorgproces maar dit zijn slechts 
momentopnames waarin emoties de overhand krijgen. Over het 
algemeen is het een gezamenlijk proces waarbij iedereen het 
belang van de cliënt voor ogen heeft.

7  - Wie vind je een voorbeeld binnen Arkin in zijn/ haar 
handelen naar naastbetrokkenen?
Ik heb een enorme waardering voor de maatschappelijk 
werkster op IJburg, Ciska Asma, die ook als systeemtherapeute 
fungeert. Haar inzet voor de cliënt, ten aanzien van familieher-
stel of andere sociale contacten is enorm. Zij weet de visie van 
Supported Living tot het maximale in de praktijk te brengen 
waarbij de cliënt vooral zelf gemotiveerd wordt om initiatieven 
te ondernemen. Wanneer nodig of gewenst, begeleidt ze de 
cliënt zij aan zij. Heel mooi en een voorbeeld voor mij als leerling 
verpleegkundige.

8  - Ken je uit je privésituatie naastbetrokkenen of ben je zelf 
misschien naastbetrokkene? 
Mijn broer is een aantal jaren geleden overleden aan alvlees-
klier-kanker. Ik heb het geluk gehad hem in zijn laatste maanden 
te kunnen bijstaan en verzorgen zodat hij, volgens wens, thuis 
kon overlijden. In die tijd werkte ik nog in het bedrijfsleven en 
het heeft me verbaast hoe goed het voelde, voor ons allebei, om 
iets voor de ander te kunnen betekenen op het moment dat de 
nood het hoogst was. Niet lang daarna heb ik besloten mezelf 
om te scholen voor een baan in de zorg. 

9  - Waar zou jij behoefte aan hebben/ waar heb/ had jij het 
meest behoefte aan in die rol?
Praktische hulp was prettig geweest en bij tijd en wijle een korte 
pauze zodat ik even mijn hoofd had kunnen legen. Ik had geen 
enkele ervaring met het verlenen van zorg waardoor mijn broer, 
als oud verpleegkundige, mij als het ware 'gecoacht' heeft bij de 
dingen die moesten gebeuren. Heel leerzaam maar soms ook 
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Even voorstellen

Oproep verhalen, ervaringsdeskundigen en matchmakers

heel confronterend en emotioneel, waar ik best hulp bij had 
kunnen gebruiken.

10  - Heb je nog tips? 
Arkin besteed veel tijd en aandacht aan naastbetrokkenen. In de 
ideale situatie zou voor iedere cliënt de mogelijkheid voor 
uitbreiding of versterking van het systeem standaard tot de zorg 
moeten beho-ren. Hier wordt, voor zover ik dat kan beoordelen, 
goed aan gewerkt.

11  - Aan wie geef jij het estafette-stokje graag over? 
Aan Rinze van Wagensveld. Hij was groepsbegeleider binnen 
Arkin maar werkt nu als maatschappelijk werker. Het lijkt me 
heel interessant om te horen of dit zijn perspectief ten aanzien 
van naastbetrokkenen en het naastbetrokkenenbeleid heeft 
veranderd.

Hallo ik zal mij even voorstellen als nieuw lid van de Naastbetrokkenraad.

Mijn naam is Wilma Eype en ben sinds eind oktober 2013 lid van de Naastbetrokkenraad. Ik ben 53 winters jong en heb 
een zoon met schizofrenie, die in een kliniek van Mentrum verblijft. Door de jaren zag ik dat er voor veel cliënten niet veel 
bezoek kwam en wilde daar iets aan doen. Ik heb zelf projecten opgezet van koken en poolen. De Familie vertrouwens 
persoon vroeg toen, waarom meld je je niet aan bij de Naastbetrokkenraad? En zo is het begonnen.

Mijn doel is iets doen met mijn ervaring, andere naastbetrokkenen helpen, ons sterk maken voor betere informatie-voorzie-
ning en dat er overal binnen Arkin hetzelfde wordt gewerkt.

Miljoenen Nederlanders zorgen voor elkaar, als vrijwilliger, mantelzorger of maatje. Wat beweegt hen? Is dit noodzaak,  
naastenliefde of iets anders? Movisie (kennis en aanpak van sociale vraagstukken) werkt mee aan een tentoonstelling die 
deze mensen een gezicht gaat geven. 

Iedereen die op enige wijze hulp geeft of ontvangt, wordt opgeroepen mee te werken aan de grote overzichtstentoon-
stelling 'Ik geef om jou! Naastenliefde door de eeuwen heen', vanaf 13 september 2014 te zien in Museum Catharijneconvent 
Utrecht.

Kijk voor meer informatie op 
www.movisie.nl/nieuwsbericht/oproep-verhalen-ervaringsdeskundigen-matchmakers 



Juli 2014 jaargang 11 nummer 2

DE OMGEVING

Belangrijke adressen

Naastbetrokkenenraad Arkin
Behartigt de collectieve belangen van naastbetrokkenen van 
mensen die in zorg zijn bij  Arkin. Telefonisch spreekuur
op donderdag middag van 13.00–16.00 uur.
Tel: 020-590 40 95 naastbetrokkenenraad@arkin.nl

Cliëntenraad Arkin
De cliëntenraad van Arkin is een medezeggenschapsorgaan 
en behartigt de belangen van cliënten die in zorg zijn bij Arkin. 
Klaprozenweg 111 Tel: 020-590 44 54 (ma t/m do 10.00 - 16.00 
uur) clientenraad@arkin.nl

Bureau Aanmelding en advies
Ondermeer voor informatie over de GGZ en het behandelaanbod 
binnen Arkin. Tel: 020-590 5555 info@aanmeldingenadvies.nl

PuntP preventie/Jellinek preventie
(onderdeel van Arkin) Voor advies en cursussen voor familie 
en bekenden van mensen met psychische problemen en/of 
verslavingsproblemen. Informatie over de cursussen
vindt u op: www.puntp.nl/preventie/familie
Tel: 020-590 13 30, vraagt u naar Netty van Ham of 
Mariette de Brouwer Email: preventie@puntp.nl

www.MijniHelp.nl
met een aparte pagina voor naastbetrokkenen van mensen 
met psychische problemen. U vindt er onder andere:
- een online zelfhulpcursus
- informatie over het aanbod voor naastbetrokkenen
- links naar (familie)organisaties voor steun en 
lotgenotencontact.
- algemene informatie over ziektenbeelden, tips, zelftesten, en 
ervaringsverhalen

Familievertrouwenspersonen Geestelijke Gezondheidszorg
Komt u er met de hulpverlening niet uit?
Neem dan contact op met de Familie Vertrouwenspersoon:
Olga Gorbatsjewa  tel: 06-11 05 31 78
olga.gorbatsjewa@arkin.nl 

Ypsilon Amsterdam en Omstreken 
Voor familie en naastbetrokkenen van mensen met
schizofrenie of psychose. Maandag-, dinsdag- en donderdag-
middag: 13 tot 16 uur. Tel: 020 470 04 74
www.ypsilon-amsterdam.nl   ypsadam@ypsilon.org 

Markant, Centrum voor Mantelzorg
(voor Amsterdam en Diemen) 
Verzorgt mantelzorgondersteuning via de Loketten Zorg 
en Samenleven in diverse stadsdelen en via het 

Centraal Servicepunt in Diemen. 
Ook om mantelzorgers even respijt te geven. 
Tel. 020 - 886 88 00 info@markant.org 
www.markant.org

Labyrint in Perspectief
Voor familie en naastbetrokkenen van mensen met 
psychische problemen. Telefoon (030) 254 68 03  ma. t/m vr. 
van 10.00 - 12.30 uur en daarnaast, voor zover mogelijk, 
ook ’s middags. www.labyrint-in-perspectief.nl  
secretariaat@labyrint-in-perspectief.nl

Jellinek 
De Jellinek is een instelling voor verslavingszorg
en -preventie in Amsterdam en de Gooi- en Vechtstreek.
Zij biedt tevens familietherapie CRAFT, persoonlijke advies-
gesprekken, telefonisch advies en cursussen aan familieleden. 
Tel: 020-5901669 www.jellinek.nl

Alcohol infolijn
Tel: 0900-5002021 www.alcoholinfo.nl 
Drugs infolijn  
Tel: 0900-1995 www.drugsinfo.nl
De Alcohol-en drugs Infolijn geeft betrouwbare informatie over 
alcohol- en drugsgebruik. Voor uzelf of omdat u zich zorgen 
maakt over iemand anders. 

Stichting Coke van Jou 
Stichting Coke van Jou is een landelijk steunpunt en
kenniscentrum voor partners, familie en vrienden van 
verslaafden. Zij biedt ondersteuning aan mensen die
problemen ondervinden van het leven met een verslaafde. 
Tel: 020-67 03 530  www.stichtingcokevanjou.nl

De Regenbooggroep 
De Regenboog Groep zet zich in voor mensen met 
sociale problemen, voor dak- en thuislozen en verslaafden 
en voor mensen met psychiatrische klachten. 
De afdeling Partner en Familie Ondersteuning is er speciaal 
voor de familieleden.  
Tel: 020 - 53 17 618  www.deregenboog.org

Crisisdienst Arkin: 
020 - 59 08 800 (Oost/ Zuid-Oost/Diemen)
020 - 52 35 433 (Centrum/ Oud-West)
020 - 59 05 444 (Noord).
Buiten kantooruren en weekend:
Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (SPA) 
020 - 52 35 433


