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Geacht lid van de provinciale staten,
Wij zijn actiegroep ZAAP, 5 ervaringsdeskundigen met psychische problematiek. We zijn zelf
opgenomen geweest op de PAAZ in Vlissingen en hebben gestreden om deze te behouden.
Dit via een handtekeningeninzameling, een protestlied en gesprekken met het ADRZ, Emergis en CZ.
Helaas is de PAAZ opvangmogelijkheid weg. Als je gewerkt hebt bij Emergis dan kan je daar dan niet
meer opgenomen worden.
In september zal de deeltijdbehandeling van Walcheren van ADRZ overgaan naar Emergis. Wij vinden
dit een slechte zaak. Nu de noodopvang al weg is, is er geen keuzemogelijheid meer in de aanbieder.
Straks is er ook geen keuzemogelijkheid meer wat betreft aanbieder van psychische zorg qua
deeltijdtherapie. Dit terwijl de ambulante zorg op Walcheren nog niet op orde is. Het is de vraag of het
Emergis lukt daar in te voorzien. Want afgelopen maand nog tijdens de stakeholdersbijeenkomst in
Middelburg zei de Emergis-directeur Mentjox dat de intensieve thuiszorg op Walcheren nog niet is
opgetuigd. Ik meen me te herinneren dat het op z’n vroegst september zou worden alvorens op
Walcheren van Intensieve thuiszorg sprake zou kunnen zijn. Daar komt nog bij dat zelfs de huidige
ambulante zorg, met name Fact Vlissingen, al jaren onderbezet en incompleet is.
We hebben hier opnieuw een lied over gemaakt en kregen de toestemming van het Goede Doel om
‘nooduitgang‘ te coveren. Dit is ‘noodopvang‘ geworden.
Van de week maken we hier een clip van, hierbij alvast de link naar de audio:
https://soundcloud.com/joshoutzager/zaap-noodopvang
We willen nu zelf initiatief nemen om opvang te realiseren op Walcheren voor mensen met een
psychiatrische problematiek middels een Time Out. We zijn hier al over in gesprek met de CZ.
Wij willen U uitdagen om mee te helpen om een pilotgroep op te zetten.
Ons manifest:

-

-

Een pilotgroep van 6 mensen met een psychiatrische problematiek (cliënten), om te beginnen
voor 6 maanden
De opvang heet: Time Out
Maximaal 3 maanden noodopvang per cliënt
Professionele begeleiding
Ervaringsdeskundigheid ZAAP benutten bij de ontwikkeling
Time Out werkt met een sluitende begroting
Evaluatie Time Out op kwaliteit

Graag horen we of u ons wilt en kunt ondersteunen en helpen met ons plan.
Wij informeren u graag verder over ons initiatief.
Mvg, namens ZAAP
Jos Houtzager
Kees Nelemans
Christel Kats
Karin van Dongen
Silvia Swarts
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