Ontvangen emailbericht op 6 september 2016
Van actiegroep ZAAP

Eerst ging vorig jaar de PAAZ weg op Walcheren, daarna verhuisde de deeltijd van Vlissingen naar
Middelburg. Nu is de PAAZ van het ADRZ vanaf 1 september dit jaar naar Emergis verhuisd op het
terrein van Kloetinge. Je kan dus eigenlijk niet meer spreken van een PAAZ op Zeeland want de
opname is niet met een ziekenhuis verbonden. Ik ben een aantal weken geleden nog opgenomen
geweest op de PAAZ van het ADRZ in Kloetinge net voordat die sloot. Op het terrein van Emergis heb
ik echt wel positieve dingen gezien tijdens mijn opname, b.v. de Herstelacedemie. Maar een
monopoliepositie zowat op Zeeland wat betreft de GGZ vind actiegroep ZAAP een slechte zaak. Stel
dat je een slechte ervaring hebt gehad bij Emergis, dan kan je buiten Emergis voor opname alleen in
Terneuzen terecht wat Zeeland betreft. Elke keer worden er locaties verhuisd, opgeknapt en
gereorganiseerd van het ADRZ naar Emergis of door Emergis zelf. Echter dat is dan ook weer voor
een half jaar of jaar. Wij denken dat dit behoorlijk geld kost. Het had allemaal anders aangepakt
kunnen worden. Begin juli hebben we nog een voorstel gedaan bij de CZ groep en afgevaardigden
van de gemeenten Middelburg en Veere om samen met Hersteltalent, Zeeuwse gronden en ZAAP
een ondernemingsplan te maken voor een opnamemogelijkheid en een inloophuis GGZ op
Walcheren. Dit moet dan echter weer met een stuurgroep besproken worden waar Emergis en CZ
inzitten. De partijen die een alternatief plan kunnen maken zitten daar niet in. Zo komen wij elke
keer op het 2e plan. We krijgen schouderklopjes en we worden meer uitgenodigd om het woord te
voeren of in gesprekken maar er gebeurt nauwelijks iets met onze deskundigheid. Het zou om de
clienten van de GGZ moeten gaan in Zeeland maar volgens ons draait het om geld, macht en geen
gezonde concurrentie willen hebben. Uiteraard zal het anders uitgelegd worden. We zijn er droevig
en boos door.
ZAAP

