
INFORMATIE VOOR FAMILIE EN/OF BETROKKENEN

Afdeling Melanen Wonen/de Haven

Inleiding

Uw cliënt/familielid is opgenomen bij GGZ WNB, locatie

Melanen Wonen/de Haven. Melanen Wonen/de Haven is

een klinische afdeling waar herstelgericht werken het

uitgangspunt is voor de behandeling en de begeleiding.

Binnen Melanen Wonen/ de Haven ligt de nadruk op het

zoveel mogelijk hernemen van autonomie en eigen regie

(zelfstandig leren functioneren) voor cliënten met een

Ernstige Psychiatrische Aandoening. Met de aanwezige

behandeling en begeleiding kunnen cliënten verblijven in

een appartement, maar de stap naar een zelfstandige of

begeleide woonvorm buiten de instelling (nog) niet

maken. Deze folder bevat informatie over praktische

zaken van onze afdeling, wat u als familie of betrokkenen

kunt verwachten van de informatieverstrekking en waar u

terecht kunt voor ondersteuning. Voor algemene

informatie over GGZ WNB en ons zorgaanbod kunt u

terecht op www.ggzwnb.nl.

 

Contact- en adresgegevens

GGZ WNB, Afdeling Melanen Wonen/de Haven

Postadres : Arklaan 3, 4661 AC Halsteren

Pakketadres:  Acaciadreef 2, 4661 AR Halsteren

 

 Telefoonnummers

Afdeling Melanen Wonen/de Haven 0164-28 98 91 (24

uur per dag), 0164-28 9882/0164-289880 (bereikbaar van

08.00-22.00)

- J. Hulleman; coördinator (maandag, dinsdag en

donderdag) (contact verloopt via het team)

- Dr. P. Bimboese; psychiater (maandag en donderdag)

(contact verloopt via het team)

- L. Verhulst; behandelaar (maandag, dinsdag en

donderdag), email: l.verhulst@ggzwnb.nl (tel.contact

verloopt via het team)

 

Vervolg telefoonnummers

- M. Veraart-Willemen; behandelaar (maandag, dinsdag,

donderdag en vrijdag), email:

m.veraart-willemen@ggzwnb.nl (tel.contact verloopt via

het team)

- Henry Meertens; maatschappelijk werk (ma t/m do),

 0164-28 94 59, e-mail: h.meertens@ggzwnb.nl

- Annelies Christ; maatschappelijk werk (ma t/m do),

 0164-28 9851, email: a.christ@ggzwnb.nl  

 

Bezoektijden

Bezoek is toegestaan tussen 8.00 en 22.00 uur. U kunt

hierover afspraken maken met uw familielid/cliënt.

Gelieve de afspraken buiten de therapie-momenten van

uw naaste in te plannen.

 

Contactpersoon voor familieleden en betrokkenen

Op deze afdeling wordt het netwerk graag betrokken bij

de behandeling. Er zal door de persoonlijk begeleider een

afspraak met u worden gemaakt voor een

kennismakingsgesprek. Bij dit kennismakingsgesprek zijn

uw familielid/cliënt en de persoonlijk begeleider

aanwezig. Tijdens dit gesprek wordt uitleg gegeven over

de afdeling en behandeling/begeleiding en worden

verdere afspraken gemaakt rondom de verdere

samenwerking tussen u, uw familielid/cliënt en de

afdeling. Als contactpersoon bent u het eerste

aanspreekpunt. U zult benaderd worden indien er bijv.

voorlichtingsmiddagen georganiseerd worden of als er

belangrijke informatie gedeeld moet worden, maar ook

indien er (ernstige) incidenten zijn. Omdat wij het

belangrijk vinden dat de contactpersoon van onze

cliënten goed bereikbaar is, willen we vragen wijzigingen

in adres en/of telefoongegevens direct door te geven aan

de begeleiding van de afdeling.
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Informatieverstrekking

Hulpverleners mogen familie en betrokkenen altijd

informatie geven over de algemene gang van zaken en

werkwijze binnen GGZ WNB. Hulpverleners moeten zich

echter wel aan de privacywet houden wanneer het gaat

om het verstrekken van informatie aan derden. Dat houdt

in dat als een cliënt geen persoonlijke informatie wilt

delen met familie of betrokkenen, deze informatie niet

verstrekt mag worden. 

 

AANBOD VOOR FAMILIELEDEN EN

BETROKKENEN: INTERNE ORGANISATIES

 

FamilieledengroeP

Voor familieleden of betrokkenen van mensen met een

psychotische stoornis om uw ervaringen, indrukken en

emoties in de zorg voor uw familielid te bespreken.

Aanbod is 1 x per 6 weken ’s avonds. Bij interesse kunt u

dit aangeven bij maatschappelijk werk Fanny

Somers-Faes.

Email: f.somers-faes@ggzwnb.nl of 0164-287039 /

0164-287014.

Familieraad GGZ WNB

De raad behartigt de collectieve belangen van familie en

betrokkenen van cliënten met als doel het contact tussen

familie, cliënten en behandelaars te bevorderen.

Email: familieraad@ggzwnb.nl of 0164-289100.

Platform Ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigen zijn mensen die zelf te maken

hebben gehad met een psychiatrische aandoening of een

van hun naasten en zij kunnen hun ervaringen, kennis en

adviezen delen met u als familieleden en

betrokkenen. Het doel hiervan is om samen een bijdrage

te leveren aan het herstelproces.

Email: ervaringsdeskundigen@ggzwnb.nl of 0164-289988.

 

AANBOD VOOR FAMILIELEDEN EN BETROKKENEN:

EXTERNE ORGANISATIES

Familievertrouwenspersoon (fvp)

Dit is een onafhankelijk persoon die u steun kan

aanbieden in het contact met de hulpverlener,

behandelaar of manager van de GGZ-instelling, als u

hierin problemen ervaart. De fvp zet zich in voor een zo

goed mogelijke samenwerking tussen u, de instelling en

uw familielid/cliënt.

Contactpersoon is Liset Bartels: 06-53166533

Email: L.Bartels@lsfvp.nl

Website: www.lsfvp.nl 

 

 

 

Stichting familieleden psychiatrische patiënten Westelijk

Noord-Brabant  (FPP WNB) 

Stichting met als doel het verbeteren van de

levensomstandigheden van familieleden en persoonlijk

betrokkenen bij mensen met een psychiatrisch

ziektebeeld middels telefonisch contactpunt,

zelfhulpgroepen, voorlichting via thema-avonden,

website en folder.

Telefonisch contactpunt: 0165-54 49 08

Email: info@fppwnb.nl

Website: www.fppwnb.nl

Ypsilon 

Landelijke vereniging voor familieleden van mensen met

schizofrenie of een psychose. Ze bieden informatie,

advies en de mogelijkheid om te praten. Lidmaatschap is

mogelijk. Landelijk telefonisch adviesdienst (werkdagen

van 10 tot 16 uur): 088-0002120 Website:

www.ypsilon.org

KOPP (Kinderen van Ouders met Psychiatrische

Problemen)

Het doel van KOPP is het voorkomen van psychiatrische

klachten bij kinderen van ouders met psychiatrische

problemen. KOPP helpt ouders bij de opvoeding, geeft

ondersteuning en advies. Daarnaast worden kinderen in

groepen geleerd hoe zij om kunnen gaan met de

psychische problemen van de ouders.

Contact via secretariaat Jeugd; 0164-28 97 25 (Bergen op

Zoom) of 0164-28 97 22 (Roosendaal)

 

Meer informatie 

Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met

onze afdeling.

Met vriendelijke groet,

Afdeling Melanen Wonen/ de Haven
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