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De ZOG MH is een belangenorganisatie voor cliënten en hun naasten in de GGZ, versla-

Op 12 juni a.s. zal de ZOG MH haar 
jaarlijkse symposium houden in het 
Evertshuis te Bodegraven.  
Deze middag hebben wij speciaal 
georganiseerd voor familieverenin-
ging Ypsilon omdat zij dit jaar hun 
25 jarig jubileum vieren.De ZOG 
MH streeft naar goede ondersteu-
ning en belangenbehartiging voor 
familie van (O)GGZ cliënten en 
werkt nauw samen met Ypsilon af-
deling Midden Holland. Ypsilon is 
een vereniging van familieleden en 
betrokkenen van mensen met schi-
zofrenie of een psychose. De voor-
stelling Vlieg! is gemaakt in 2007, 
werd begin 2008 gelanceerd, Vlieg! 
speelt voor diverse doelgroepen die 
geïnteresseerd zijn in ‘de wereld 
van de waan’. 

In Vlieg! wordt een ogenschijnlijk 
zwaar onderwerp zo vormgegeven 
dat het kinderen én volwassenen 
aanspreekt. Op ontroerende, herken-
bare en humorvolle wijze toont Vlieg! 
de innerlijke strijd van een meisje dat 
haar grip op de werkelijkheid verliest. 
Vlieg! spreekt bij kinderen tot de ver-
beelding als een spannend en fanta-
sievol avontuur. Ze leven mee met 
Lieve, die haar vader wil redden en 
denkt dat ze kan vliegen. De absur-
distische humor, zoals honderd zak-
ken chips, een vreemde engel en 
rechter, een moeder die maar door 
blijft kwekken of dokters met rare 
maskers op, werkt bij de kinderen op 
de lachspieren. Maar ze luisteren 
ook ademloos als Lieve vertelt hoe 
ze haar vader mist. De live muziek 
vormt het cement van de voorstel-
ling. Muziek is de basis van het ge-
zin, en vertolkt de band tussen vader 
en dochter, ook als vader weg is. De 
niet-gangbare composities van Rijn-
dert van Woudenberg roepen de we-
reld van de waan op. 
Vlieg! wordt gespeeld voor iedereen 
vanaf 8 jaar.  
Na de voorstelling zal op wens van 
Ypsilon een forumdiscussie plaats-
vinden over: Wonen en GGZ. 
 
 
Vrijdagmiddag 12 juni : VLIEG! 
Evertshuis, zaal open 14.30 uur, 
Spoorstraat 15 te Bodegraven. 
 
Aanmelding is verplicht via: 
symposium@zogmh.nl  
of via STIP tel. 0182 - 54 98 13 
Vervoersproblemen meld het ons! 
 

UITNODIGING:  
Symposium 12 juni 

Theatervoorstelling Vlieg!  
Evertshuis te Bodegraven 

Toegang is gratis 
Iedereen is van harte welkom(vanaf 8 jaar)! 
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Vorig jaar zijn alle WMO loketten 
door under cover cliënten/
vertegenwoordigers uit de GGZ 
bezocht. Deze bezoekers hadden 
de opdracht met een serieuze 
vraag naar het WMO loket te gaan 
en goed op te letten hoe de loket-
medewerker de cliënt behandelt. 
Ook werden er zaken als sfeer/ 
openingstijden etc. bekeken. 
De resultaten zijn opgenomen in 
een rapport. Dit rapport komt deze 
week uit en zal aan alle wethou-
ders, WMO loketten en WMO ra-
den in Midden Holland worden 
aangeboden.  
Dit rapport zal met gemeenten be-
sproken worden.  
Voor alle WMO zaken kun je naar 
het WMO loket. Bijvoorbeeld voor 
hulpmiddelen als scootmobielen, 
trapliften etc. Echter ook voor vra-
gen op het (O)GGZ gebied moe-
ten de loketten hulp gaan regelen. 
Ook voor ondersteunende begelei-
ding, ondersteuning van mantel-
zorgers, dagbestedings vragen,  

vervoer etc. kun je bij het WMO loket 
terecht.  
De cliëntengroep (O)GGZ is voor de 
meeste loketmedewerkers nieuw. Een 
reden temeer om eens uit te zoeken 
of de (O)GGZ cliënten werkelijk te-
recht kunnen met hun vragen bij de 
WMO loketten in Midden Holland. 
 
De resultaten zijn bemoedigend, maar 
er valt nog veel te verbeteren. Over 
het algemeen kun je stellen dat de 
loketmedewerkers van goede wil zijn. 
Met extra training door ervaringsdes-
kundigen zijn er echter winstpunten te 
boeken.   

Project Mystery quest afgerond 

Voor meer informatie  
neem contact op met 
Gerrit van Bergeijk  
 
Werkdag: dinsdag  
tel. 0182-519060 
tel: 06-16467411   
 
 

ZOG MH Nieuws 

Per 1 juni zal onze nieuwe mede-
werker Truus de Jager starten als 
ambassadeur crisiskaart. Wij wen-
sen Truus veel succes in haar 
nieuwe functie. Wij hopen snel de 
consulent crisiskaart aan te stel-
len. In de volgende cliëntenkrant 
hopen wij u daarover te berichten. 
Wilt u meer weten over de crisis-
kaart neem dan contact op met 
STIP. 
 

VACATURE 
Medewerker STIP m/v  
(8 uur per week) 
 

Inhoud: 
Informeren, adviseren, signaleren 
en ondersteunen op diverse ge-
bieden waar onder: psychische 
hulp, dagelijks functioneren 
(sociale contacten, dagbesteding, 
woon en werksituaties), sociale 
zekerheid (uitkeringen, financiën/
schulden, AWBZ, WMO) of het zo 
nodig kunnen verwijzen naar geëi-
gende GGZ en maatschappelijke 
instanties.  

Ook begeleiding van vrijwilligers/ 
ervaringsdeskundigen uit de GGZ/
verslavingszorg. 
Wij vragen 
● Relevante opleiding en/of werker-
varing op MBO+/HBO niveau 
● Kennis van de sociale kaart  
● Werkervaring met de doelgroep 
● Affiniteit met cliëntenparticipatie 
in de (O)GGZ 
● Goede contactuele eigenschap-
pen en sociale vaardigheden 
● Tact, inlevingsvermogen en een 
probleemoplossende houding 
● Zelfstandig en in teamverband 
kunnen werken 
Wij bieden een prettige en uitda-
gende werkomgeving. 
Salariëring en arbeidsvoorwaarden 
zijn conform CAO GGZ (FWG 45) 
 
U kunt uw brief en CV richten aan 
STIP t.a.v  mevrouw K. Croonen, 
Hoge Gouwe 65, 2801 LC Gouda of 
per email: kcroonen@zogmh.nl 
Meer info. www.zogmh.nl
(vacatures) 

 Wmo 
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STIP Nieuws  

Op het Steun en Informatiepunt bent 
u met al uw vragen of zorgen over 
gezondheid, wonen, werken, welzijn, 
financiën en vrijetijdsbesteding van 
harte welkom.  In deze periode, met 
de zomervakantie voor de deur kunt 
u ook suggesties op doen voor de 
vakantie bij het STIP. 
De  vakantieperiode is namelijk voor 
een aantal mensen juist een minder 
gemakkelijke periode: de gewone 
activiteiten liggen stil, vrienden, fami-
lie en bekenden zijn weg, de televi-
sie heeft veel herhalingen. In STIP 
hebben we een map met uitjes waar-
uit u ideeën voor goedkope en gratis 
uitstapjes kunt vinden. 
Pakketmaatregelen AWBZ 
Het CIZ is sinds april bezig met de  
herindicaties voor begeleiding.  

Druppelsgewijs komen de signalen 
van de maatregelen bij het STIP 
binnen. Als u hier mee te maken 
krijgt is het belangrijk om u te mel-
den bij STIP. Wij ondersteunen u 
bij dit traject. 
Meld u ook bij het Meldpunt. meld 
jezorg@platformggz.nl 
Inspiratiebron 
www.eiggenwijzer.nl is een websi-
te met circa 250 ‘interventies’ in de 
GGZ die vanuit cliënten- en fami-
lieperspectief zijn ontwikkeld. ‘Het 
gaat  bijvoorbeeld om lotgenoten-
contact, zelfhulp, psycho-educatie, 
herstelcursussen en 
empowermentcursussen’, ofwel 
activiteiten die bijdragen aan her-
stel, kwaliteit van leven en het her-
winnen van eigen regie. 

Voor meer informatie 
kunt u zich wenden tot 
het  STIP ,  
Spreekuur van maan-
dag t/m vrijdag  
Van 11.00-16.00 uur 
tel.nr: 0182 - 549813  
of per e-mail:  
stipgouda@zogmh.nl 
 
Voor STIP spreekuur 
in Schoonhoven en 
Boskoop zie pagina 8 

Bron: www.meldjezorg.nl 
 
Waarom een meldpunt? 
In Nederland ontvangen circa 1,4 
miljoen mensen een vorm van  
Geestelijke gezondheidszorg. Die 
mensen, vaak al kwetsbaar vanwege 
hun psychische of sociaal-
maatschappelijke situatie, hebben in 
toenemende mate te maken met de 
ingewikkelde wijzingen in het 
zorgstelsel. Het gaat om overheve-
lingen van de AWBZ-zorg naar de 
ZVW en WMO. Veel mensen zijn 
daardoor onzeker geworden over 
hun recht op passende zorg. Ze heb-
ben vragen, ondervinden problemen 
en signaleren knelpunten. Die 
worden vanaf nu structureel door het 
LPGGz via ‘Meld je zorg’ verzameld 
als onderdeel van een groter project 
(Monitor AWBZ)  waarin 7 organisa-
ties samenwerken. 
 
Wat wordt er met de vragen en 
klachten gedaan? 
Met iedere melding winnen we aan 
kracht. Hoe meer vragen en klach- 
ten we krijgen, hoe beter we de  
knelpunten in het huidige zorgstelsel 
kunnen opsporen. De bevindingen 
die uit dit meldpunt naar voren  ko-
men, worden in het najaar van  

2010 aan het Ministerie van VWS 
aangeboden. We willen daarmee 
bereiken dat het beleid ten be-
hoeve van kwetsbare mensen ti-
jdig in hun belang kan worden bi-
jgesteld.                                         
Want het einde van alle ontwik-
kelingen is nog niet inzicht; het 
SER-advies over de toekomst van 
de ABWZ stelt dat er nog meer 
zorg uit de AWBZ moet worden 
overgeheveld naar de ZVW en de 
WMO om de AWBZ betaalbaar te 
houden. Dan is het goed om te 
weten welke problemen en 
knelpunten mensen nu al van de 
huidige stelselwijzigingen in de 
GGZ ondervinden.  
 
Welke ervaringen hebt u sinds 
de overheveling van de ggz van- 
uit de AWBZ naar de ZVW en de 
WMO? Wat moet anders of kan 
beter?  
 
Bel 0900-0401208 (1 cent per 
minuut) of e-mail:  
meldjezorg@platformggz.nl  
 
Het meldpunt is telefonisch bereik-
baar van maandag tot donderdag 
van 10.00 tot 14.00 uur. 

Meld je Zorg! 
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energie om me heen. En dan moet 
je ineens ook de tuin gaan doen, 
bladeren rapen, onkruid laten ver-
dwijnen. Lentekriebels heeft voor 
mij altijd iets dubbels. Alles wordt 
nieuw, maar ik wil nog even door-
sudderen. Tegen die tijd komen al-
weer de zomerkriebels en kijk ik uit 
naar de herfstkriebels en de winter-
kriebels. Eigenlijk best eigenaardig, 
die seizoenen. Om de kriebels van 
te krijgen.  
 

Een ervaringsdeskundige 

Een Ervaring Rijker II 

Een Ervaring rijker III 

Kriebels 
 
Eigenaardig, die lentekriebels. Ieder-
een wil ineens  er op uit, heeft er zin 
in. Mensen gaan ineens wandelen. 
Het lijkt wel of dat ’s winters niet mag. 
Ik ben blij dat ik alle seizoenen wan-
del, onder alle weersomstandighe-
den. Dat kost energie en nu krijgt ie-
dereen dat plotseling kado. Je hoeft 
er geen moeite voor te doen, gratis 
zonne-energie. Ik moet er altijd aan  
wennen, die plotselinge tomeloze   

Reakt vindt  het belangrijk dat deel-
nemers actiever betrokken worden bij 
het organiseren van activiteiten. Met 
een mooi woord:  
Deelnemer Aan Zet . 
 
Ik kwam met onze locatiemanager 
Henrie in gesprek over uitstapjes die 
ook door een deelnemer kunnen wor-
den georganiseerd en daarvoor on-
dersteund worden door Reakt. Die 
ondersteuning kan bestaan uit hulp 
bij het daadwerkelijk organiseren, 
maar daar heb ik geen hulp bij nodig.  
Ik vind het altijd al leuk om uitjes te 
zoeken en te organiseren,dus waar-
om niet voor Reakt. 
Ik had een boswandeling gevonden 
bij Austerlitz, en ben met dit plan naar 
Henrie gegaan. Die heeft een busje 
geregeld en Theo de chauffeur bood 
aan om te rijden. Ik heb een poster 
opgehangen en deelnemers konden 
zich melden om mee te gaan en ik 
kreeg het geld wat mensen betaalden 
mee voor een kopje koffie.  
Maar zondag 17 mei regende het zo, 
dat we met elkaar besloten hebben 
om niet naar Austerlitz te gaan, maar 
naar Scheveningen. Daar aangeko-
men zijn we eerst met z’n allen koffie 
gaan drinken en daarna konden de  
mensen hun eigen gang gaan. Som-
migen gingen naar Sea Life, een paar 
mensen gingen winkelen en weer 
andere gingen lekker wandelen. Het 
weer was goed en het was een ge-
zellige dag. Theo heeft ons weer vei-
lig naar Gouda gereden, waarvoor  

dank aan Theo. 
Zo zie je dat je als deelnemer ook 
je bijdrage kan leveren om met el-
kaar een leuke dag te hebben. 
Een paar jaar geleden was het on-
denkbaar dat deelnemers zonder 
begeleiding weg konden gaan, laat 
staan dat een deelnemer het re-
gelt.  
 
Ik vond het leuk om dit te doen en 
voor herhaling vatbaar dus wil ik 
nog weleens een uitje regelen. 
Misschien zijn er nog wel andere 
deelnemers op de Hoge Gouwe 
die dit willen. Of iets anders willen 
organiseren. Ga met je plan naar 
de locatiemanager en je zult ont-
dekken wat de mogelijkheden zijn. 
Zo zie je, ook dit kan bij Reakt. 
Deelnemer u bent aan zet.   
 
Misschien tot een volgend uitje! 
 
Groetjes van Wil van der Weijden 
 

Wilt u uw ervaring 
delen? Neem dan con-
tact op met de ZOG 
MH, vraag naar Janny 
Pak,             

 tel.nr. 0182-519060,  
email: j.pak@zogmh.nl        

Of stuur uw inzending 
op aan de ZOG MH, 
t.a.v. mevr. Janny Pak, 
Hoge Gouwe 65, 
2801LC te Gouda 
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Een ervaring rijker III 

Bron: www.trimbos.nl, dd. 23-04-2009 
 
Sinds kort is de NEL beschikbaar: 
de Nederlandse Empowerment 
Vragenlijst.  
 
De vragenlijst laat zien in hoeverre 
de invuller ervan groeit in kracht.  
 
Empowerment betekent de eigen 
kracht ontdekken of herontdekken. 
Het ontwikkelen en uitbouwen van 
deze kracht, hem effectief leren 
toepassen. Het begrip empower-
ment kent veel facetten. Deze fa-
cetten zijn verkend door bijna 70 
mensen die in hun leven te maken 
hebben met ernstige en aanhou-
dende psychische kwetsbaarhed- 

Herstelproces 
Autobiografie in vijf hoofdstukken 
 
1. 
Ik loop in de straat 
Er zit een diep gat in het trottoir 
Ik val erin 
Ik ben verloren… ik ben hopeloos 
Het is niet mijn fout 
Het duurt een eeuwigheid voodat 
ik eruit ben 
 
2. 
Ik loop in de straat 
Er zit een diep gat in het trottoir 
Ik doe of ik het niet zie 
Ik val er weer in 
Ik kan niet geloven dat ik op de-
zelfde plek ben 
Maar het is niet mijn fout 
Het duurt nog steeds erg lang 
voordat ik eruit ben 

 
3. 
Ik loop in dezelfde straat 
Er zit een diep gat in het trottoir 
Ik zie dat het er is 
Ik val er nog steeds in… het is een 
gewoonte 
Mijn ogen zijn open 
Ik weet waar ik ben 
Het is mijn fout 
Ik ga er onmiddellijk uit 
 
4. 
Ik loop in dezelfde straat 
Er zit een diep gat in het trottoir 
Ik loop er omheen 
 
5. 
Ik loop in een andere straat 
 
Een ervaringsdeskundige 

Vragenlijst Empowerment beschikbaar 

den. Op grond van hun kennis en 
uitspraken is de NEL gemaakt, de 
Nederlandse Empowerment Vra-
genlijst.  
 
Met het regelmatig afnemen van 
deze vragenlijst wordt in kaart ge-
bracht in welke mate de mensen 
die deze lijst invullen groeien in hun 
kracht. Daarmee is deze vragenlijst 
een goed instrument om hulpaan-
bod te beoordelen naar de mate 
waarin deze hulp  empowerend 
werkt.  
 
De vragenlijstlijst en instructies zijn 
te downloaden via www.trimbos.nl. 

 Rode kruis afd. Gouda wil een activiteit voor u org aniseren! 

Wilt u uw ervaring 
delen? Neem dan con-
tact op met de ZOG 
MH, vraag naar Janny 
Pak,              

tel.nr. 0182-519060,  
email: j.pak@zogmh.nl        

Of stuur uw inzending 
op aan de ZOG MH, 
t.a.v. mevr. Janny Pak, 
Hoge Gouwe 65, 
2801LC te Gouda 

Het rode kruis bestaat dit jaar 140 
jaar en wil daarom ter ere van dit 
heugelijke feit met alle doelgroe-
pen iets leuks organiseren. Aan de 
ZOG MH is gevraagd wat ze voor 
de GGZ doelgroep  kunnen orga-
niseren. Ze willen dit graag voor 
gezinnen met een GGZ achter-
grond. De activiteit bv. een gezelli-

ge picknick zal plaatsvinden in 
september 2009 
OPROEP: 
Heeft u een goed idee en/of wilt u 
hier gebruik van maken laat het 
ons dan weten via  het STIP. 
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Brijder is van mening dat de opzet 
van het programma geslaagd is: 
een doelgroep bereiken die niet 
makkelijk afstapt op de verslavings- 
zorg. Met online hulpverlening 
wordt deelnemers namelijk laag-
drempelige zorg geboden die 24 
uur per dag bereikbaar is. Boven- 
dien blijft men anoniem voor de 
buitenwereld. Alleen de huisarts en 
de zorgverzekering worden geïnfor-
meerd. De kosten van de online 
behandeling worden vergoed bin-
nen het basispakket van de Neder-
landse zorgverzekeraars. 
 
Naast deze behandeling gericht op 
alcohol, biedt Brijder nog 4 online 
behandelingen:  

www.cannabisondercontrole.nl, 
www.drugsondercontrole.nl,          
www.rokenondercontrole.nl en 
www.gokkenondercontrole.nl  

www.alcoholondercontrole.nl. is succesvol 

        Mindfulness-training verbetert stemming 

Bron: Brijder Verslavingszorg, 28-04-2009 
 
Begin vorig jaar lanceerde Brijder 
www.alcoholondercontrole.nl.  
Via dit online hulpprogramma wordt 
een doelgroep bereikt die in de 
reguliere hulpverlening nauwelijks 
gezien wordt: werkend, hoog opge-
leid en opvallend veel vrouwen . 
Daarnaast wordt hulp in een veel 
vroeger stadium gezocht, waardoor 
met een relatief korte behandeling 
veel wordt bereikt. 
Opvallend is dat de deelnemers die 
zich aanmelden voor online hulp 
voor hun alcoholprobleem voor 49% 
uit vrouwen bestaat, tegenover 25% 
in de reguliere zorg. Het merendeel 
van de patiënten (60%) bestaat uit 
personen tussen de 40 en 60 jaar. 
Het opleidingsniveau is opvallend: 
43% van de online deelnemers heeft  
een HBO-opleiding genoten. Meer 
dan 80% heeft een baan, waarvan 
de meerderheid fulltime werkt. 

Bron: Psy 27 april 2009 
 
De stemming van mensen met de-
pressieve klachten verbetert na 
het volgen van een mindfulness-
training. Daarmee lijkt Mindfulness 
based cognitieve therapie een nieu- 
we methode om terugval bij depres- 
sie te voorkomen.  
Dat zegt Erik Jansen die onderzoek 
deed naar de mindfulness-training 
van Riagg Amersfoort. Mindfulness 
based cognitive therapy (MBCT) is 
een combinatie van aandachttraining 
en cognitieve therapie met als doel 
afstand nemen van negatieve ge-
dachten.  
Training  
Voor het onderzoek werden 31 deel-
nemers gevolgd voor, tijdens en na 
een training van acht wekelijkse bij- 
eenkomsten. Bij een kwart van de 
deelnemers werd acht weken voor 
het begin van de training een meting 
gedaan. Na de training scoorden ze 
positief op erkende vragenlijsten op   
o.a. het gebied van depressie, angst, 
stemming en kwaliteit van leven. 

 
Langdurig effect 
Er is een duidelijke verbetering van 
de depressieve stemming en die 
houdt op de lange termijn aan, blijkt 
uit de meting na 6 maanden.  
De deelnemers hebben daarnaast 
minder last van negatieve gedach-
ten. Ook dit heeft een blijvend effect 
op de lange termijn. 
Deelnemers positief  
De meeste cursisten gaven aan dat 
ze de training ontvingen waar ze op 
hadden gehoopt. 
Er is onderzocht hoe je een depres- 
sieve episode kan voorkomen om-
dat de terugval bij depressie onge- 
looflijk hoog is.  
Populair  
De populariteit van mindfulness 
neemt toe. Je ziet steeds meer  
mensen die particulier deze trainin-
gen aanbieden en steeds vaker dat 
mensen deze training hebben ge- 
volgd. Ook zijn er steeds meer on-
derzoeken die aantonen dat het 
werkt. 
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 “We zijn trots op deze stap”, 
zegt Oscar Dekker, directeur Ca-
re van Univé-VGZ-IZA-Trias. 
“Samen met de klantenorganisa-
ties borgen we met dit Kader de 
inbreng van onze klanten bij on-
der andere de inkoop van zorg. 
De positie van de cliëntenraden 
bij de zorgaanbieders wordt ook 
versterkt, zodat zij zo beter de 
belangen van hun achterban 
kunnen vertegenwoordigen.” 
  
In het Kader Klantinbreng is on-
der meer vastgelegd dat Univé-
VGZ-IZA-Trias een gebrui-
kersplatform instelt om wensen, 
behoeften en knelpunten in de 
zorg en in de informatievoorzie-
ning te inventariseren, dat er re-
gelmatig klantervaringsonder-
zoeken worden gehouden en dat 
er een klantadviesgroep komt 
die meepraat over het inkoopbe-
leid. Daarnaast stellen de zorg-
kantoren al bij de inkoop de eis 
dat de zorgaanbieders regelma-
tig klanttevredenheidsonderzoe-
ken houden. 
 
 

Bron: zorgkantoor UVIT 
 
Om klanten ervan te verzeke-
ren dat hun meningen en wen-
sen gehoord worden, hebben 
de zeven zorgkantoren van 
verzekeraarscombinatie Univé-
VGZ-IZA-Trias samen met pro-
fessionele klantenorganisaties 
een Kader Klanteninbreng op-
gesteld. De betrokken klanten-
organisaties zijn: LOC Zeggen-
schap in Zorg, provinciale 
Zorgbelangorganisaties, Cliën-
ten Belangen Bureau, Zorgvra-
gerorganisatie GGZ Midden 
Holland en Huis voor de zorg. 
  
In deze overeenkomst is 
vastgelegd hoe de klanten 
structureel worden betrokken 
bij de werkzaamheden van de 
zorgkantoren, die de Algeme-
ne Wet Bijzondere Ziekte-
kosten (AWBZ) uitvoeren. Om-
dat AWBZ-zorg het leven van 
de klant vaak in de kern raakt, 
vindt Univé-VGZ-IZA-Trias het 
belangrijk dat de klant daarbij 
zoveel mogelijk zeggenschap 
heeft. 

UVIT garandeert inbreng klanten in beleid zorgkanto ren 

De ZOG MH zet  zich al 
jaren in voor klantenin-
breng binnen beleid en 
en (O)GGZ zorginkoop 
in Midden Holland. 
 
Door o.a. 
-lid Raad van Advies      
Zorgkantoor 
 
-aanwezigheid tijdens 
zorginkoopgesprekken 
van zorgkantoor en (O)
GGZ zorgaanbieders 
 
Het convenant onderte-
kend met zoveel partij-
en is een stap vooruit! 
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Wilt u uw mening geven 
over de inhoud van deze 

krant of heeft u kopij 
voor de volgende 

cliëntenkrant?  
Neem dan contact op:  

 
Telefoon:  

0182 -  51 90 60  
of mail:  

Cliëntenkrant@zogmh.nl 
 
 
 

In juli en augustus 
verschijnt vanwege de 

vakantie geen 
cliëntenkrant 

 
 
 

De volgende 
cliëntenkrant verschijnt  
half september 2009 

 
 
 

Alle medewerkers en 
vrijwilligers van de 
ZOG MH wensen u een 
fijne zomer! 
 
 

Voor in uw agenda  
 
Symposium ZOG MH 
Vrijdagmiddag 12 juni 2009 
Theaterstuk: “Vlieg” 
Aanvang 15.00 uur 
‘Evertshuis te Bodegraven 
Aanmelden verplicht via: 
symposium@zogmh.nl of STIP 
Zie www.zogmh.nl voor meer infor-
matie .  
Toegang is gratis! 
 
 
BBQ Reakt (Hoge Gouwe 65) 
Donderdag 18 juni  
Aanmelding via receptie Hoge Gou-
we 
 
Autisme Soos (Kwintes) 
12 juni toneelavond 
27 juni BBQ, bij slecht weer      
gourmet = afsluiting seizoen 
 
Aanvang: 19.30 uur tot 22.30 uur.  
Adres: Hoge Gouwe 65  
2801 LC te Gouda. Voor vragen? 
email: Soos@kwintes.nl 
 
19 juni stadsbraderie Gouda 
 
24 en 28 juni 
Goudse Havendagen 
 
1 juni t/m 23 augustus houtman-
plantsoen elke zondag concerten 
Houtmanplantsoen 
www.goudseconcerten.nl 

STIP Gouda: 
Hoge Gouwe 65,  
openingstijden: maandag t/m vrijdag 
van 11.00 tot 16.00 uur 
Telefoon: 0182 - 54 98 13 
Internet: www.stipggz.nl 
e-mail: stipgouda@zogmh.nl 
 
STIP Schoonhoven: 
Havenstraat 37  
Telefoon: 0182 - 38 63 48  
e-mail: stipschoonho-
ven@zogmh.nl   
woensdag van 9.00 tot 13.00 uur  
  
STIP Boskoop:  
Voorofscheweg 169 (t.o. nr. 81) 
Woensdag van 14.00-17.00 uur 
(tel. 0172- 404049 kantoor Kwintes)  
 
Vragen over PGB en zorgvraag-
verduidelijking  
- PGB aanvraag; 
- zoeken naar hulpverleners; 
- invullen contracten. 
U kunt bellen voor een afspraak 
Telefoon: 0182 - 54 98 13 
E-mail: pgb@zogmh.nl 
 
Spreekuur voor allochtonen Mid-
den Holland (STIP) 
Gouda: dinsdag 13.00 - 16.00 uur 
Schoonhoven: woensdag 9 -13 uur             
Gouda: donderdag 9.00  - 13.00 uur  
 
Spreekuur Ypsilon (familie) 
Stip Gouda: Hoge Gouwe 65. 
Elke 1e donderdag van de maand 
13.30 - 15.00 uur 
 

Gespreksgroep familieleden 
Elke 3e woensdag v.d. maand 19.30 
- 22.00 uur, IJssellaan 2A, Gouda 
Voor meer informatie: 
Mw. R. Pijnacker tel. 0182 - 50 15 28 
 
De straatadvocaat: Debby Quist  
Bereikbaar op maandag / dinsdag:  
Hoge Gouwe 65, tel. 0182 - 51 90 60 
of 06-57248823    of email:      
straatadvocaat@zogmh.nl 
 
Lotgenotencontactgroepen 
♦ Angst en dwang   
♦ Schizofrenie 
♦ Borderline 
Om de 6 weken, voor meer informa-
tie neem contact op met STIP. 

De krant thuis 
ontvangen? 

 
Vul dan hiernaast de 
voucher in en stuur 

deze op naar: 
Secretariaat ZOG MH 

Hoge Gouwe 65 
2801 LC Gouda 

 ..………………………………….. 
 

Naam: dhr. / mevr. 
______________________ 
 

______________________ 
 

Adres: ________________ 
 

______________________ 
 

Postcode en Woonplaats: 
______________________ 
 

______________________ 
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