BUREAU HERSTEL
IN GESPREK MET DE FAMILIEERVARINGSDESKUNDIGE (FED)

Onderdeel van Netwerk voor Herstel en
Ervaringsdeskundigheid in Twente (HET)

Sinds enige tijd werken er bij Mediant familie-ervaringsdeskundigen (FED).

WAT KAN EEN FAMILIE-ERVARINGSDESKUNDIGE JE BIEDEN?

Een familie-ervaringsdeskundige is iemand die zelf ervaring heeft met een
naaste met een psychiatrische aandoening en getraind is om deze ervaring in
te zetten om families en naastbetrokkenen - iedereen die een belangrijke rol
speelt in het leven van de cliënt - te ondersteunen.

U hebt de mogelijkheid om vrijuit uw verhaal te kunnen vertellen. Doordat
de familie-ervaringsdeskundige dit herkent en erkent geeft dit vaak al
meer ruimte en mogelijk acceptatie. Er is aandacht voor rouw en verdriet,
schuldgevoel, bezorgdheid en de familie-ervaringsdeskundige kan handvatten
bieden in het (leren) omgaan met de veranderde situatie en de zorg voor uzelf.
Dit kan door middel van gesprekken, zelfhulpgroepen en/of trainingen.

WAT IS HERSTEL?
Als je iets ingrijpends hebt meegemaakt wat je leven ontwricht en als je zoekt
naar de betekenis en naar jouw manier hiermee om te gaan, praat je over
herstel. Een familie-ervaringsdeskundige heeft dit zelf ook meegemaakt, heeft
hierop gereflecteerd en betekenis aan gegeven. De familie-ervaringsdeskundige
kan vanuit eigen ervaring en de ervaring van anderen praten over het (samen)
leven met een naaste met een psychische kwetsbaarheid.en zodoende families
ondersteunen in hun proces van herstel.

Herstel van dagelijks functioneren

Maatschappelijk herstel

Persoonlijk herstel

Herstel van gezondheid

VOOR WIE?
Voor iedereen die een belangrijke rol speelt in het leven van de cliënt en
behoefte heeft aan ondersteuning en het leren omgaan met de veranderde
situatie. De gesprekken zijn kosteloos mits de cliënt is ingeschreven bij
Mediant.

CONTACT OPNEMEN?

Betekenisvol leven
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“Door het herstel van familie/naasten komt er ook meer ruimte voor het herstel
van de cliënt”

Nog niet elke afdeling binnen Mediant werkt met een familie-ervaringsdeskundige, u kunt de behandelaar van uw familielid vragen of het op de
afdeling van uw naaste het geval is.
U kunt ook zelf contact met de familie-ervaringsdeskundige opnemen.
Contactgegevens: T: 06-53 23 63 09			
		E: fed@mediant.nl
Bureau Herstel wordt mogelijk gemaakt door Mediant GGz.
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T: 053-475 53 99
info@mediant.nl
mediant.nl

BHL FDR Gesprek fam-ervaringsdeskundige 1119

Bezoekadres:
Broekheurnering 1050
7546 TA Enschede
E: bureauherstel@mediant.nl
www.herstelintwente.nl

