NIEUWSBRIEF VOOR VERWIJZERS
‘Multidisciplinaire zorg sGGZ dichtbij huis’
Wie zijn wij?
Wij zijn een multidisciplinair behandelteam dat mensen met somatisch onvoldoende onverklaarbare klachten behandelt, ook wel somatoforme klachten genoemd. MBB Zwolle heeft een vestiging in de wijk de Aalanden in Zwolle.
Hierbij informeren we u over veranderingen in het de bezetting van het behandelteam. Daniël van Witzenburg heeft
een vacature in het noorden van het land geaccepteerd, waardoor hij helaas met MBB zal moeten stoppen. We zijn
heel blij dat Stefan van der Ven zijn functie als psycholoog gaat overnemen.
De behandelende teams
Per 1 september zullen we daarnaast een tweede behandelteam starten. De behandelende teams bestaan naast een
regiebehandelaar uit een psycholoog en een psychomotorische therapeut. Vaak zal de maatschappelijk werker worden ingeschakeld om de interventies in de eigen sociale context zoals gezin, werk en sociale activiteiten, te kunnen
toepassen. Soms zal een ergotherapeut of diëtist worden ingezet. Dit is afhankelijk van het voorgestelde behandelplan. Hieronder stellen we de huidige behandelaren aan u voor.
Naast psychiaters Jeroen Terpstra en Ellen Letsoin werken psycholoog Stefan van der Ven en psychomotorische
therapeuten Stephanie de Leeuw en Aline Mooiweer voor MBB Zwolle. Maaren Jansen is de maatschappelijk werker.
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Het multidisciplinair team kan op basis van haar bevindingen en na overleg en toestemming van de client,
voorstellen andere (para)medici in te schakelen parallel aan het basis behandeltraject. De verwijzer wordt altijd
op de hoogte gesteld van het ingestelde behandelplan middels een intakeverslag.

Waarom verwijzen naar MBB Zwolle?
We behandelen volgens het stepped care principe. Monodisciplinair waar het kan, maar multidisciplinair waar het
moet.
Tijdens de intake wordt gekeken of er een belangrijke gedragsmatige component aanwezig is, die het herstel
belemmert.
We werken volgens het SCEGS-model. Door de intake krijgen we inzicht in de vicieuze cirkel waar iemand in
terecht is gekomen. Gevolgen zijn merkbaar op het somatische, cognitieve, emotionele, gedragsmatige en sociale
vlak. We richten ons in de behandeling op het herstel van de kwaliteit op activiteiten- en participatieniveau
middels het leren herkennen van lichaamssignalen en herstellen van emotieregulatie.
Naast de behandeling door het multidisciplinaire behandelteam zijn er nauwe contacten met welzijnsorganisaties.
Als nazorg laten we de cliënt niet zomaar ‘los’ na het behandeltraject, in overleg zullen we voor back up zorgen .
Bij een terugval zal de client nooit alleen staan.
Er is geen wachtlijst, u kunt ook verwijzen via Zorgdomein.

Met vriendelijke groet,

Jeannette Bensink, casemanager
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