Maatjesproject 2021-2024
Betreft: het opzetten van een maatjesproject voor psychiatrische patiënten.

Inleiding
In de praktijk ontvangen psychiatrische patiënten in intramurale instellingen weinig tot geen
bezoek van familie, vrienden of kennissen. Daartoe behoren ook forensisch psychiatrische patiënten.
Forensisch psychiatrische patiënten
De forensische psychiatrie is een deelgebied binnen de psychiatrie dat zich richt op mensen die met de
rechterlijke macht in aanraking zijn gekomen en die psychiatrische zorg behoeven. Deze zorg kan
vrijwillig worden aangenomen, maar ook als voorwaarde worden gesteld of verplicht worden opgelegd
in een vonnis. Personen met een LVB (licht verstandelijke beperking) komen veelvuldig binnen de
forensische zorg terecht.
Het project
Het bezoek van bekenden is veelal het enige contact dat de patiënt met de buitenwereld
heeft en als dat wegvalt slaat de vereenzaming en verwaarlozing toe.
Sommige patiënten zijn zelfs opgegeven door hun familie. Uit gesprekken met medewerkers blijkt dat
er vaak te weinig personeel aanwezig is op de groepen om voldoende activiteiten met de bewoners te
ondernemen. De werkdruk is hoog waardoor er weinig tijd is voor extra aandacht voor de bewoners.
Dit doet het welzijn van de bewoners geen goed.
Aanleiding
Het initiatief voor een maatjesproject ten behoeve van psychiatrische patiënten is ontstaan door
opgedane ervaringen. Regelmatig komen onze medewerkers, stagiaires en vrijwilligers op het terrein
van psychiatrische inrichtingen en wat zij daar vaak aantreffen is in bepaalde gevallen mensonterend.
Patiënten ontvangen niet de zorg die nodig is. Er is door de werkdruk weinig of geen aandacht voor de
patiënten.

Doelgroep
Psychiatrische patiënten in intramurale instellingen en psychiatrische patiënten die in een
forensische behandelinstelling verblijven. Zowel patiënten die onder de Wet zorg en dwang (Wzd) als
patiënten onder de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ) ) zijn ondergebracht,
vallen onder de doelgroep.
Doel
“The Eagle” wil psychiatrische patiënten, ondanks hun ziektebeeld, toch een menswaardig bestaan
bieden door het arrangeren van afspraken met verschillende paviljoens en daar waar behoefte is aan
bezoek, met goedvinden een bezoekregeling te bewerkstelligen. Het uiteindelijke doel is om patiënten
meer individuele aandacht te bieden.
Inzet van vrijwilligers en stagiaires
Vanuit onze stichting wil “The Eagle” vrijwilligers en stagiaires, met de opleiding MBO maatschappelijke
zorg, inzetten voor lering en begeleiding. Met hun inzet kunnen wij deze bezoekregelingen realiseren.
Het betreft vrijwilligers en stagiaires die enige ervaring hebben met psychiatrische patiënten en sociaal
sterk genoeg zijn om als maatje te fungeren.
Activiteiten
De activiteiten variëren van bijvoorbeeld een voorleesactiviteit, een (strand)wandeling maken, samen
winkelen, naar de bioscoop of een toneelstuk gaan of gewoon ergens een kopje koffie drinken. In veel
gevallen helpt het de patiënt al als hij of zij even het terrein af kan. Door verandering van omgeving en
persoonlijke aandacht kan de patiënt positieve energie opdoen en zo een positief zelfbeeld verkrijgen.
Samenwerking met instellingen en familie
De stagiaire of vrijwilliger zal in overleg met de persoonlijk begeleider contact met de familie zoeken
om, indien gewenst, afspraken betreffende de patiënt te maken.
Instellingen zullen vaker een beroep moeten doen op stagiaires en vrijwilligers. “The Eagle” wil zo
de familie en de instelling ontlasten in hun taken.
In onze doelstelling is het ontwikkelen van expertise opgenomen en tevens het helpen zoeken naar
passende huisvesting voor die psychiatrische patiënten die er aan toe zijn om redelijk zelfstandig te
gaan wonen.
In het kader van de uitvoering van het project wil het bestuur samen met verschillende instellingen
om de tafel zitten om duidelijke werkafspraken te maken. Zaken zoals veiligheid en verzekering
kunnen dan tijdens deze besprekingen vastgelegd worden.
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