Nieuws van de Cliëntenraad Hanzestreek dec 2012- jan 2013
Muziektherapie
De raad heeft diverse ervaringsverhalen met betrekking tot muziektherapie en
-activiteit overgedragen aan de verantwoordelijk manager. Ondanks dat veel cliënten
hier veel waarde aan hechten, lijkt hierop bezuinigd te gaan worden.
Wijkgericht werken
Dimence doet mee in een project ‘Onbeperkt Actief’ van Raster Welzijnsgroep in
Deventer. Hierin wordt wijkgericht gewerkt (per ‘woonservicezône’) aan welzijn, ook
voor ggz-cliënten. Dimence is betrokken via haar ‘FACT-teams’.
Brinkgreven op zondag
Vanuit de Familieraad is een signaal gekomen, dat het wenselijk is voor cliënten op
Brinkgreven om ook in het weekend ‘iets te doen’ te hebben. Op een vraag hiernaar
kwam het antwoord dat indien er zoiets georganiseerd zou worden, dit ten koste zou
gaan van een doordeweekse activiteit.
Keuken
Bij een bezoek van de raad aan diverse Dimence-keukens in Deventer (‘heel
informatief’) heeft de raad de wens naar voren gebracht dat er verschillen in
‘consistentie’ (dik en dun eten) op prijs zouden worden gesteld. (Denk bijvoorbeeld
aan ouderen).
ROM
Het meten van het welzijn en de verbetering hiervan door behandeling worden
gemeten door een vragenlijst ROM (‘Routine Outcome Monitoring’). Cliënten worden
aangespoord om hier ook actief naar te gaan vragen.
Dubbeldiagnose
Indertijd is er een samenwerking tussen Dimence en Tactus gestart met een afdeling
dubbeldiagnose op Brinkgreven. Dit was voor mensen met zowel een psychiatrische
stoornis als verslavingsproblemen. De voorziene nieuwbouw is niet doorgegaan en
de kliniek verhuist nu wellicht naar Zutphen. Wordt vervolgd.
Folders
Ondanks de frequente en langdurige raads-aandacht voor het folderaanbod bij de
diverse Dimence-locaties, blijft het een ‘hardnekkig probleem’ aldus de
verantwoordelijk manager. De raad pleitte al voor een checklist per folderrek en een
verantwoordelijke beheerder per folderrek.
Drang en Dwang
Er zijn de laatste tijd ‘flinke resultaten’ geboekt in het terugdringen van Drang en
Dwang (waaronder separeren), aldus de verantwoordelijk manager. De raad heeft dit
met instemming gehoord. Het onderwerp is al vele jaren aandachtspunt van de raad.

Verhuizingen binnen Brinkgreven
Vanwege de komst van een forensische afdeling ‘Transfair’ in gebouw Esquirol B (24
personen), moeten de huidige bewoners elders worden ondergebracht. Zo’n vijf
woningen van Tollerink worden hiertoe geschikt gemaakt, zodat zo’n 13 mensen hier
terecht kunnen. Voorzien wordt dat de dubbeldiagnose afdelingen van Tactus
(gebouw Schroeder vd Kolk) in 2014 verdwijnen van Brinkgreven.

