Norwest · oprichting van een comité van
personen, die betrokken zijn met de
geestelijke gezondheid
Woont u in het noordwesten* van Brussel of heeft u daar gewoond? Bent u of iemand in uw
omgeving belast met een probleem rond geestelijke gezondheid of gebeurde dat in het
verleden ?
Uw mening is belangrijk voor ons. Help ons alsjeblief met onderstaande vragenlijst in te
vullen.
Vandaag de dag worden tal van netwerken voor geestelijke gezondheidszorg opgericht, in
België en elders, met de bedoeling de dichtst betrokkenen - de cliënten** en hun gezinnen - bij
of met een psychische kwetsbaarheid, aan te moedigen tot participatie. Norwest is een lokaal
netwerk voor volwassenen dat een comité wil oprichten voor mensen, die betrokken zijn met
deze problematiek. Het is de bedoeling dat u zich kan uitspreken over de projecten die
Norwest ontwikkelt op buurtniveau en, tevens, meer in het algemeen, dat u uw mening geeft
over wat uw leven en ook uw plaats in deze buurt van morgen kan verbeteren.
Met deze vragenlijst willen wij graag uw noden en verwachtingen i.v.m. de oprichting van dit
comité van betrokken personen in kaart te brengen.

*Neder-Over-Heembeek, Laken, Jette, Koekelberg, Molenbeek, Sint Agatha Berchem,
Ganshoren
** Cliënt: persoon die geestelijke gezondheidszorg ontvangt/heeft ontvangen.
--Gelieve de vragenlijst terug te sturen naar het volgende adres:
Norwest Netwerk
c/o Sylvie Detaille
Jacques Sermonlaan, 93
1090 Jette
of gescand, per e-mail op info@norwest.be.
Tel: 0470 494913
*Obligatoire

1.

U bent *
Une seule réponse possible.
Cliënt
Naaste/familie

2.

Wat is de postcode van uw gemeente?
Une seule réponse possible.
1020
1080
1081
1082
1083
1090
1120

3.

Welk(e) type(s) faciliteit(en) heeft (hebben) u of uw naaste tot nu gebruikt?
Plusieurs réponses possibles.
Psychiatrisch ziekenhuis
Beschut Wonen (BW)
Psychiatrisch verzorgingstehuis
Geestelijke Gezondheid Centrum
Mobiele team
Autre :

4.

Welke onderwerpen zou u willen bespreken in dit comité van betrokkenen?
Plusieurs réponses possibles.
Het leven thuis met de ziek(t)e , of in uw gemeenschap
Huisvesting
Werkgelegenheid (toegang tot, professionele relaties, enz...) en opleiding
Vrije tijd, sociaal en gemeenschapsleven
De relatie en de communicatie tussen verzorger*/verzorger/professional (*Arts,
psychiater, psycholoog, maatschappelijk werker, peer helper, psychosociaal hulpverlener,
therapeut, etc.).
Patiëntenrechten
De regie van uw herstel- en levenskeuzes
Het stigma van de ziekte
Opname onder dwang
Medicijnen
Psychosociale steun voor familie en vrienden
Continuïteit van de zorg (nazorg na hospitalisatie)
Autre :

5.

Zou u geïnteresseerd zijn om dit te bespreken op een locatie die daarvoor
geschikt is?
Une seule réponse possible.
Ja
Nee
Misschien

6.

Wat denkt u nodig te hebben om deel te nemen aan het comité van
betrokkenen?
Plusieurs réponses possibles.
Een aanwezigheidsbewijs
De toestemming van de raadgevend arts
Een bewaakte onthaalruimte voor familieleden en/of kinderen terwijl u in het comité zit.
Reiskosten (vergoedingen per km/metro-ticket)
Begeleid te worden door een persoon die je vertrouwt
De garantie van anonimiteit en een strikt kader van vertrouwelijkheid
De garantie dat onze eisen worden gehoord.
Autre :

7.

Welk uurrooster past het beste bij u?
Plusieurs réponses possibles.
's Ochtends
In de namiddag
s Avonds

8.

Hoe vaak zou je bij deze groep kunnen aansluiten?
Plusieurs réponses possibles.
Max. één keer per week
Max. éénmaal per maand
Max. twee tot drie keer per jaar
Max. één keer per jaar

9.

Wat moet er voor u concreet veranderen om de kwaliteit van uw leven morgen te
verbeteren?

10.

Gaat u ermee akkoord dat we opnieuw contact met u opnemen voor de
voortzetting van het project?
Une seule réponse possible.
Ja
Nee

11.

Geef hier aan hoe we u kunnen bereiken. (Uw informatie in dit formulier blijft
vertrouwelijk)
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