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Heeft u ook Nieuws in het Kort?
Heeft u ook berichten voor de rubriek Nieuws in het Kort? Stuur of e-mail ze dan aan de redactie van Blikveld, 
hoofdgebouw in Assen. Kopij dient de derde maandag van de maand in het bezit te zijn van de redactie.

Rectificatie
Het artikel ‘Monumenten uit een recent verleden’ in het 
juli-augustusnummer vermeldt dat de gezinsverpleging 
niet meer bestaat. Deze informatie is onjuist. Momenteel 
verblijven nog 14 cliënten in de gezinsverpleging. Deze vorm 
van zorg is ondergebracht bij de Lotting, een onderdeel van 
GGZ Zuidwest-Drenthe. Wilfred Dillingh is de laatste ver-
pleegkundige (casemanager) die de cliënten in de gezins-
verpleging onder zijn hoede heeft. 

De nadruk lag vroeger vooral op het zo normaal mogelijk 
functioneren in de maatschappij. Doordat de mensen binnen 
de veilige kaders van een gezin leefden, voelden ze zich 
minder patiënt. Net als de andere gezinsleden werden ze 
aangesproken op afwijkend gedrag en moesten ze zich aan 
de regels houden. Er was relatief gezien meer tijd voor hen 
dan op een grote afdeling van een instelling, en daardoor ook 
meer persoonlijke warmte. Ook kreeg de cliënt door de 
gezinsverpleging weer een thuis waar op hem/haar gerekend 
werd. Dit vormde een belangrijk aspect voor het doen 
groeien van eigenwaarde. Tegenwoordig is de maatschappij 
complexer en is de bereidwilligheid om dit te doen minder 
groot, zowel vanuit de gezinnen als vanuit de cliënten. 

In het buitenland is gezinsverpleging als begeleidingsvorm 
nog zeer actueel. De nadruk van de zorg is verschoven van 
integratie naar rehabilitatie, bijvoorbeeld in het kader van 
alcohol en drugsbegeleidingsprogramma’s (Noorwegen), of 
huisvesting van verstandelijk gehandicapten, psychiatrische 
patiënten en ex-gedetineerden (Frankrijk). Daarnaast zijn er 
vele variaties ontworpen op de werkwijze en de vorm van de 
gezinsverpleging. <

De redactie 

Sportief en muzikaal 
divisiefeest 
GGZ Noord-Drenthe
De divisie GGZ Noord-Drenthe vierde donderdag 4 septem-
ber haar jaarlijkse feest. In en om De Brink in Assen waren 
van 4 uur ’s middags tot middernacht diverse activiteiten. 
Directeur Herma van der Wal gaf het startschot. Ook ex-
directeur Roelof Barels was van de partij om de feeste-
lijkheden extra luister bij te zetten. De sportievelingen 
konden zich uitleven tijdens een volleybaltoernooi, jeu de 
boules en een tafeltennistoernooi. Ook zorgden diverse 
spellen als bierpulschuiven en peerdjerieden voor ver-
maak. Muziekliefhebbers kwamen eveneens aan hun trek-
ken: het straatorkest ‘The Cracker Jacks’ zorgde voor een 
gezellige sfeer. Na een buffet met salades, vis en diverse 
snacks gingen de voetjes van de vloer met de band ‘the 
brothelbrothers and the maradonna’s’. Al met al zorgden 
de ongeveer honderd gasten voor een geslaagd feest. <

Dreivonder viert vijfjarig bestaan 
met Open Dag
Vrijdag 19 september vierde de afdeling Dreivonder te Hoogeveen 
het vijfjarige jubileum met een Open Dag. Bij Dreivonder, een 
onderdeel van DAAT-Drenthe*, kunnen deelnemers een arbeids-
rehablilitatietraject c.q. arbeidstraining volgen op de meubel-
stoffeerderij, de administratie, de hout- en timmerwerkplaats, de 
boekbinderij, de lijstenmakerij en de kantine. 

De opkomst was hoog: famillieleden van de deelnemers die in een 
arbeidstrainingtraject zijn, collega’s vanuit de reïntegratiemarkt, 
vertegenwoordigers van opdrachtgevers vanuit de gemeente en 
uitkerende instanties en andere belangstellenden bezochten de 
Open Dag. Na een openingswoord van projectmanager Andries 
Dijkstra konden de bezoekers in alle werkplaatsen een kijkje 
nemen en uitleg krijgen over de werkwijze van Dreivonder. 
’s Middags zorgde live muziek voor een gezellige sfeer. De dag 
werd afgesloten met een uitgebreide Chinese rijsttafel. <
*daat= Dagactiviteiten, Arbeidsrehablitatie, Arbeid en Training

GGZ Drenthe krijgt subsidie voor 
extranet-ontwikkelproject e-kopp 
De Open Ankh heeft subsidie toegezegd voor het ontwikkelen van 
een digitaal preventie-aanbod voor kopp-kinderen**. Het deelpro-
ject e-kopp is specifiek gericht op de kinderen van onze volwassen 
GGZ-cliënten. Uniek is dat e-kopp niet alleen informatie zal bieden, 
maar ook digitaal lotgenotencontact en chatmogelijkheden met 
hulpverleners. Vanwege de privacygevoeligheid zal dit plaatsvin-
den in het nieuw te ontwikkelen extranet. Dat wordt het afgesloten 
deel van de nieuwe website van GGZ Drenthe.

Dit nieuwe aanbod is bedoeld om in contact te komen met de 
moeilijk bereikbare tienerkinderen uit de doelgroep. Maar min-
stens zo belangrijk is het ontwikkeldoel. e-kopp is één van de 
eerste van een aantal pilotprojecten waarin mogelijkheden voor 
digitaal contact met cliënten worden gecreëerd als aanvulling op 
het reguliere face-to-face-aanbod. Om hier heel zorgvuldig mee 
om te gaan, worden deze pilots met onderzoek begeleid. 

e-kopp past in het nieuwe Raamplan Internet. De definitieve 
besluitvorming hierover zal binnenkort plaatsvinden. Volgens dit 
plan zal de nieuwe publiekswebsite begin 2005 klaar zijn. Daarna 
wordt het extranet gebouwd. Vanaf 2006 wordt er in een afgeslo-
ten gedeelte speciaal aanbod ontwikkeld voor cliënten en hun 
familie en voor verwijzers. 
De Open Ankh vindt dit pionierswerk van GGZ Drenthe zó belang-
wekkend voor de sector, dat men het heeft ondersteund met een 
ruimhartige subsidie. Projectleider is Louisa Drost. Vanuit bureau 
Preventie is Petra Windmeijer aanspreekpunt, vanuit afdeling 
Communicatie Han Pijs. <
** kopp: Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen

In deze rubriek wordt de problematiek van onze patiënten/

cliënten in begrijpelijke taal uitgelegd

Borderline
Anna is 43 jaar en sinds zes jaar in behandeling voor border-
line bij de afdeling Ambulant Volwassenen van GGZ Zuidwest-
Drenthe. Misschien is het beter van ‘begeleiding’ te spreken, 
want borderline kan niet worden genezen. Ook Anna weet 
dat. Dankzij een begeleidingscontact blijft zij op de been, zo 
goed en zo kwaad als dat kan. Makkelijk gaat dat niet. Na 
haar scheiding heeft zij met verschillende mannen een relatie 
gehad, maar die duurden nooit lang. Met haar huidige vriend 
zijn er voortdurend conflicten, de ene keer over de opvoeding 
van haar dochter, dan weer over de meest onnozele dingen, 
zoals het broodbeleg dat haar vriend heeft gekocht. Die con-
flicten verlopen zeer heftig, hoe miniem de aanleiding ook 
is. Vorige maand ondernam ze een zelfmoordpoging, na een 
ruzie over het feit dat haar vriend een half uur later thuis 
kwam dan zij verwachtte.

PsYcHoTaAl

Borderline is een persoonlijkheidsstoornis met als voornaam-
ste kenmerk dat de patiënt felle emoties ervaart, die hij of zij 
niet onder controle krijgt. Een gebeurtenis die bij u en mij enige 
irritatie opwekt, maakt iemand met borderline woedend. Die 
woede bedaart niet, maar leidt tot onverantwoord, gevaarlijk 
gedrag, gericht tegen de ander of tegen zichzelf. Borderliners 
(de geuzenterm voor mensen met deze stoornis) ondernemen 
vaak ernstige zelfmoordpogingen. Constantheid en evenwich-
tigheid zijn bij mensen met borderline vaak ver te zoeken. 
Relaties worden gemakkelijk gelegd, maar even zo makkelijk 
weer verbroken. Angst is een wezenlijk kenmerk van mensen 
met deze stoornis. Mensen met borderline zijn soms buitenge-
woon angstig en kunnen dan buiten de realiteit raken.

vers, een cursus voor mensen met borderline
Uit de Verenigde Staten is een paar jaar geleden de zogenaam-
de vers over gewaaid, de Vaardigheidstraining Emotionele 
Regulatie Stoornis. Deze zeer intensieve cursus bestaat uit 
twintig bijeenkomsten met zes tot twaalf deelnemers. Doel van 
de cursus is de patiënten te leren herkennen wanneer emoties 

de pan uitrijzen en als dat gebeurt om die emoties 
onder controle te krijgen. Hoe? Door de mensen 
cognitieve en gedragsmatige vaardigheden te leren. 
Het eerste betekent dat men leert gedachten die 
altijd tot hevige opwinding leiden te vervangen door 
andere, minder emotionerende gedachten. Het tweede 
betekent vooral dat men leert de dag te structureren 
en goed voor zichzelf te zorgen (regelmatige maaltij-
den, sporten, etc.). Dit laatste klinkt misschien voor 
de hand liggend, maar dat is het niet: borderliners 
zijn vaak niet in staat hun leven enigszins ordelijk in 
te richten. De ambulante vers wordt sinds januari van 
dit jaar in Drenthe gegeven. <

Maja van Berkestijn

spv, GGZ Zuidwest-Drenthe, Hoogeveen

Straatorkest
‘The Cracker Jacks’

Uitleg in de 
meubelstofferderij

De casussen in deze rubriek zijn deels fictief en deels waar gebeurd. Omwille van de privacy zijn de personalia in waar gebeurde casussen gefingeerd.

IN DIENST SEPTEMBER 2003

De heer G.G. Kreuze, leerling verzorgende 1e jaars, Spoorakker

De heer A.A. Broersma, vakman schilder, Bouwkunde

De heer S. Kuipers, sociotherapeut, Cluster 1 De Plecht

De heer B. van der Lee, zorgassistent, Ebben

Mevrouw M.B. Lotgerink, psycholoog, Open afdeling, Zuidoost

De heer G.D. Wientjes, psychiater, Opname Open De Es

Mevrouw G. Huizenga, leerling verpleegkundige 1e jaars, Woonteams BZW

Mevrouw K. Muller, leerling verpleegkundige 1e jaars, Kliniek gesloten 

Zuidoost

De heer P. Sinnema, leerling verpleegkundige 1e jaars, Weyerd Verdieping

Mevrouw R.R. Sparreboom, leerling verpleegkundige 1e jaars, De Mierik kliniek

In en uit dienst

Stockfoto

UIT DIENST SEPTEMBER 2003

De heer R.H. Barels, Divisiedirecteur Bedrijfsvoering GGZ Noord-Drenthe

Mevrouw M. van Beilen, psycholoog, Kenniscentrum schizofrenie algemeen

Mevrouw M. de Bresser, ziekenverzorgende, Veenakker 

De heer C.S. Hofstee, huishoudelijk medewerker verpleegafdeling, Huishouding 

flex Assen

Mevrouw K. Sahi-Aharuile, ziekenverzorgende, De Halte (KVZ) Boshof

De heer F. de Valk, trajectbegeleider, DAAT Buro Trajekt

Mevrouw H. Hilbrands-Bazuin, avondhoofd, Team 1 Verzorging

Mevrouw L.E. Hollemans, Melkert Banen VOV, verpleegafdeling Abeel

De heer M.P. van Koningsveld, psychiater, FPK-cluster 2 algemeen


