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TERUGBLIKKEN OP 2020 
2020 was voor Promentis een roerig jaar, zowel positief als negatief. Een jaar waarin veel 

kracht en inzet is getoond door de medewerkers en ze zich op alle mogelijke manieren 

zijn blijven inzetten tot het leveren van goede zorg voor hun cliënten.

1.



TERUGBLIKKEN OP 2020
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Wij begonnen het jaar met goede moed, waarbij wij 

zouden insteken op het bestendigen van de organisatie. 

Goede gesprekken met verzekeraars over het contracteren 

van de behandeling, uitbreiden van ons netwerk en het 

verbeteren van de kwaliteit van behandeling. Daarmee 

leek 2020 het jaar te worden waarin een goede fundering 

kon worden gelegd voor de toekomst.

COVID-19 gooide helaas, deels, roet in het eten. Onze 

cliënten zijn in maart 2020 acuut terug naar Nederland 

gekomen en met een enorme kracht heeft het 

behandelteam binnen een week de behandeling omgezet 

naar een online programma. Hoewel dit aanvankelijk goed 

aansloeg, kwamen we al snel tot de conclusie dat voor 

goede en klinische zorg, menselijk contact erg belangrijk 

is. Zowel voor cliënten als therapeuten is het belangrijk 

om in een veilige omgeving te zijn tijdens de intensieve 

behandeling, waarbij ze met elkaar (via de community) in 

contact kunnen komen. Het aantal terugvallen nam toe en 

cliënten hadden moeite bij de behandeling aangehaakt te 

blijven. Het aantal aanmeldingen voor behandeling nam 

eveneens af.

Echt contact en een veilige omgeving bleek essentieel voor 

cliënten om zich aan te melden, dit werd ondersteund 

door de behandelaren. Deze omgeving van waaruit de 

online behandeling gevolgd kon worden, is gezocht bij 

verschillende samenwerkingspartners. De tijd bleek echter 

te kort en de situatie te prangend om deze ommedraai 

(van online behandeling gecombineerd met een 

veilige omgeving) goed en zorgvuldig te kunnen maken.  

In die zoektocht kwam de huidige locatie van Promentis 

eveneens op ons pad. Dit was de uitgelezen mogelijkheid 

voor Promentis om de behandeling voort te zetten in 

Nederland.

Met pijn in ons hart is daarom in de zomer van 2020 

besloten de kliniek in Zuid-Afrika definitief te sluiten, 

zonder te weten of deze nog geopend zou kunnen worden.

Daarmee kreeg het team in Nederland een duidelijke 

focus: het starten van een alternatief aanbod in Nederland.  

In oktober 2020 is dit gelukt, de nieuwe kliniek startte met 

een kleine groep cliënten en nieuwe collega’s, gebaseerd 

op het behandelprogramma en de ervaring van de 

behandeling in Zuid-Afrika. En deze start was een succes.



TIJDLIJN 
Begin dit jaar zet de coronapandemie de samenleving volledig op zijn kop. Maatregelen 

zijn nodig om het virus in te dammen. Landelijke maatregelen, die ook de (specialistische) 

geestelijke gezondheidszorg treffen. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op, de 

consequenties zijn enorm. Wij zetten de meest impactvolle ontwikkelingen voor ons als 

zorginstelling op een rij.
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JANUARI - FEBRUARI
Met grootse plannen begon Promentis in januari  aan 

een nieuw jaar. Niemand had begin 2020 gedacht 

dat een pandemie de kop zou opsteken en dat onze 

kliniek in Zuid-Afrika hiervan grote gevolgen zou 

ondervinden. De zorglevering aan onze cliënt kwam 

in gevaar. Er is een enorme veerkracht van het team 

gevraagd. Onzekere tijden volgen waarin Promentis 

afhankelijk is geworden van de beslissingen vanuit 

de overheid en het RIVM.

27 FEBRUARI
Een eerste besmetting in Nederland wordt 

geconstateerd. In een speciale tv-uitzending over 

het coronavirus krijgt minister Bruno Bruins een 

briefje in zijn handen gedrukt. Hij maakt bekend dat 

de eerste besmetting in Nederland een feit is.

 

6 MAART
In Noord-Brabant verspreidt het virus zich inmiddels 

in rap tempo. Het RIVM adviseert Brabanders sociaal 

contact te beperken bij verkoudheid, hoesten of koorts.

 

TIJDLIJN
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12 MAART
De overheid grijpt landelijk in. Wie kan, moet 

thuiswerken en evenementen met meer dan 100 

mensen worden afgelast. De maatregelen gelden 

in ieder geval tot 1 april. Cliënten en behandelaren 

van Promentis krijgen persoonlijk bericht dat er 

maatregelen plaats gaan vinden en dat beeldbellen 

(online therapie) een rol gaat spelen de komende 

periode. Een periode met veel onzekerheid en 

waarin de kliniek in Zuid-Afrika een aantal maanden 

later zal gaan sluiten.

 

15 MAART
Zondagmiddag, een ingelaste persconferentie. Alle 

restaurants, cafés, sportclubs en meer publieke 

gelegenheden in Nederland sluiten per direct. Ook 

scholen en kinderopvangcentra gaan dicht. Social 

distancing wordt de norm: houd 1,5 meter afstand. Dit  

betekent een enorme verandering en toegenomen druk  

voor mensen die thuis moeten werken en verblijven, 

cliënten die bij Promentis in behandeling zijn en ouders 

die tegelijkertijd de kinderen zelf moet opvangen.

23 MAART
Extra maatregelen: Nederland gaat in een 

‘ intelligente lockdown’. Alle evenementen met 

een vergunningsplicht worden tot 1 juni verboden. 

Contactberoepen zoals kappers moeten de deuren 

sluiten. Wie de regels overtreedt, kan een boete 

krijgen. Een uitzondering was er voor personeel 

in wat de overheid “cruciale beroepen en vitale 

processen” noemde. Daaronder vielen onder meer 

alle gezondheidsmedewerkers.

 

6 MEI
Het kabinet presenteert de routekaart uit de 

‘lockdown’. Het zijn de eerste voorzichtige stappen 

naar versoepeling van de coronamaatregelen.

19 MEI
Het kabinet specificeert de voorgenomen maatregel 

dat vanaf 1 juni reizigers (vanaf 13 jaar) in het 

openbaar vervoer een mondkapje moeten dragen. 

Het openbaar vervoer blijft alleen bedoeld voor 

noodzakelijke reizen. Dit betekende voor veel  
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cliënten (want de meeste cliënten komen met het 

openbaar vervoer) een extra drempel om naar de 

intake te komen.

 

1 OKTOBER
De kliniek in Sint-Oedenrode wordt geopend. De 

eerste cliënten werden ontvangen, rekeninghoudend 

met de maatregelen. 

13 OKTOBER
Het kabinet introduceert een routekaart met maat-

regelen per risiconiveau. Per 14 oktober 22.00 uur geldt 

een gedeeltelijke lockdown voor het hele land.

 

15 DECEMBER
Tot en met in ieder geval 19 januari 2021 werd er in 

heel Nederland een “harde lockdown” ingesteld. Alle 

winkels met niet-essentiële levensbehoeften gingen 

dicht. Winkels als supermarkten, drogisterijen 

en tankstations - met eerste levensbehoeften - 

mochten openblijven. Ook theaters, bioscopen, 

sauna’s, dierentuinen en musea sloten verplicht 

hun deuren. Een uitzondering was er voor medische 

contactberoepen, zoals de GGZ. Scholen gingen ook 

dicht en dienen in elk geval gesloten te blijven tot 

en met zondag 17 januari.



STRATEGIE EN DOELSTELLINGEN 
Bij Promentis willen wij de cliënt leren kennen. Als persoon, zijn of haar wensen en de 

naaste omgeving. Promentis kijkt verder dan een diagnose. De cliënt staat centraal.  

Het behandelteam van Promentis gelooft dat dit een voorwaarde is voor het slagen van 

een behandeling.
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De visie van Promentis bestaat uit drie pijlers:

VERBINDING EN NETWERKGENEESKUNDE
We zijn er van overtuigd dat het leren kennen 

van een cliënt in brede zin, als persoon met zijn 

eigen levensgeschiedenis, wensen en verlangens 

alsmede zijn omgeving en een beeld te vormen 

van de belangrijke anderen in zijn of haar leven 

een voorwaarde is voor het slagen van een 

behandeling. Dit streven hangt mede samen met de 

problematiek waarvoor onze cliënten behandeling 

zoeken; verslavings- en eetproblematiek vinden 

vaak oorsprong en samenhang met de (vroege) 

levensgeschiedenis en heeft verstrekkende gevolgen 

voor belangrijke naasten maar ook de bredere 

omgeving zoals collega’s en vrienden. Verbinding 

met anderen is hierin een kernbegrip. We willen dit 

bewerkstelligen door wezenlijke kennismaking met 

onze cliënten en hun naasten. Ook ten aanzien van 

de manier waarop we met elkaar omgaan als team 

staat verbinding voor wat wij nastreven en komt 

onder andere tot uiting in het belang van discipline 

overstijgende samenwerking. Promentis is geen 

grote GGZ kolos; juist dit geeft ons kracht om ons te 

verbinden met zorgorganisaties in de regio. Om op 

die manier de cliënt de best mogelijke zorg te bieden. 

De ontwikkelingen binnen de netwerkgeneeskunde 

en positieve gezondheid zijn hierin een inspiratie 

voor ons. 

HERCONTEXTUALISATIE
Een belangrijk hulpmiddel om op de lange termijn 

abstinent te blijven is het vinden van een goede 

invulling van je leven. Zingeving is daarmee een 

tweede pijler binnen onze visie. Voor cliënten is het 

cruciaal om weer hoop en geloof in de toekomst 

te hebben. We proberen de cliënten op vele 

verschillende manieren in aanraking te laten komen 

met andere en nieuwe ervaringen met betrekking tot 

het invullen van het leven. Zo kunnen zij ontdekken 

wat hen raakt en waar wellicht een onbekende kracht 

van hen ligt. Hierdoor kunnen ze daadwerkelijk de 

stap vooruit zetten en dit ook duurzaam volhouden. 

Zingeving maakt dat cliënten weer positief naar 

voren kunnen kijken en een doel voor ogen hebben. 

Wij geloven erin dat de combinatie van verbinding 

en zingeving de sleutel is tot een duurzaam herstel. 

LEEFSTIJLGENEESKUNDE
Naast verbinding, het belang van het creëren van 

een netwerk om de cliënt en hercontextualisatie is 

leefstijl voor ons een derde pijler om de behandeling 

duurzaam effectief te laten zijn. Het is bekend dat 

psychisch lijden en lichamelijke gesteldheid een 

sterke verwevenheid hebben en elkaar wederzijds 

beïnvloeden. We hebben bewust gekozen voor 

gezonde voeding. De kliniek is drugs, alcohol en 

rookvrij. 

Verbinding en netwerkgeneeskunde zijn belangrijke 

pijlers. Dit linkt ook aan de gedachte van positieve 

gezondheid. Hierbij wordt vooral gekeken naar wat 

een cliënt nog wel kan en hoe we de cliënt weer 

zijn eigen regie kunnen laten pakken. Hiervoor is 

samenwerking met partijen en het netwerk rondom 

de cliënt cruciaal. 

Hierbij willen we ons in de toekomst op een aantal 

zaken richten:

DETOXFACILITEIT 
Met een aantal detox instellingen hebben we 

contact, maar we merken ook dat er grote 

wachtlijsten zijn voor deze instellingen. Het streven 

is om zelf een detoxfaciliteit op te gaan zetten, waar 

zowel cliënten die daarna bij ons in de klinische 

behandeling komen kunnen worden behandeld. 

Daarnaast zou deze detox faciliteit ook beschikbaar 

kunnen zijn voor cliënten van andere instellingen. 

Op locatie Sint-Oedenrode zou nog mogelijkheid 

zijn om dit op te zetten.
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AMBULANTE ZORG 
Na aanmelding wordt een cliënt door ons gezien 

om te beoordelen of diegene voor een klinische 

opname in aanmerking komt. We hebben de 

ambitie om binnen een afzienbare termijn ook een 

aanbod te gaan ontwikkelen voor cliënten voor wie 

ons klinisch aanbod te zwaar is, zeker omdat de 

wachtlijsten voor deze vorm van zorg erg hoog zijn. 

 

Naast de reguliere ambulante zorg zien we ook een 

kans om met name voor de jongere doelgroep een 

online ambulant traject op te zetten. Veel jongeren  

 

willen af en toe alcohol of drugs gebruiken en zien 

zichzelf steeds ‘slechter’ worden maar willen niet in 

zijn geheel stoppen met middelen. Door een online 

ambulant traject aan te bieden kunnen we leren 

dat deze groep beheersbaar blijft ‘gebruiken’. Zo 

kan voorkomen worden dat een klinische opname 

uiteindelijk noodzakelijk is.

PREVENTIE 
In samenwerking met bedrijfsartsen/bedrijfsleven 

kan gekeken worden naar de mogelijkheid om al 

in een voorstadium een programma aan te bieden 

waardoor voorkomen kan worden dat iemand 

uiteindelijk in een kliniek terecht komt. Hierover 

zijn reeds contacten gelegd met de gemeente 

Meijerijstad. 

ONZE LOCATIE
SINT-OEDENRODE
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JAAROVERZICHT 
Een jaar dat voor Promentis een nogal bewogen jaar is geweest, met de onzekerheid 

omtrent het voortbestaan van de kliniek in Zuid-Afrika, de uiteindelijke sluiting van de 

kliniek in Zuid-Afrika en de opening van de kliniek in Sint-Oedenrode.
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KLINIEK IN ZUID-AFRIKA 
Toen het jaar 2020 van start ging was Promentis 

een organisatie met een kliniek in Zuid-Afrika en 

een kantoor in Nederland. Nederlandse cliënten 

meldden zich met een zorgvraag bij Promentis, en 

in ’s-Hertogenbosch werd op basis van een uitvoerig 

intakegesprek bepaald of een cliënt wel/niet in 

aanmerking kon komen voor opname in de kliniek in 

Zuid-Afrika. Hiertoe werd een machtigingsaanvraag 

ingediend bij de zorgverzekeraar. Indien een 

zorgverzekeraar akkoord was met de opname dan 

ging de cliënt voor behandeling naar Zuid-Afrika. Deze 

behandeling bestond uit een traject van 9 weken.

Met het uitbreken van de coronacrisis was het vrij snel 

al niet meer mogelijk om cliënten voor behandeling 

naar Zuid-Afrika te sturen. Enerzijds omdat er 

geen vluchten werden uitgevoerd naar Zuid-Afrika, 

anderzijds omdat de medische situatie in Zuid-Afrika 

dermate instabiel was dat het niet verantwoord was  

 

 

om cliënten naar Zuid-Afrika te laten gaan. Indien 

zij besmet zouden raken met het coronavirus kan de 

veiligheid niet meer worden gegarandeerd omdat 

de medische voorzieningen in Zuid-Afrika minder 

goed op orde waren. De nog aanwezige cliënten in 

Zuid-Afrika werden teruggehaald naar Nederland 

en in samenwerking met andere organisaties 

ondergebracht in een Nederlandse kliniek.

BEELDBELLEN EN E-HEALTH 
Er brak een spannende tijd aan. In Nederland werd 

met behulp van beeldbellen en e-health-faciliteiten 

geprobeerd de zorg voor cliënten zo goed mogelijk 

in stand te houden. Tegelijkertijd werd gekeken naar 

de mogelijkheden om met organisaties samen te 

werken zodat toch een (weliswaar beperkt) klinisch 

aanbod aan cliënten kon worden geboden. De 

kliniek in Zuid-Afrika was inmiddels gesloten.

JAAROVERZICHT
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FINANCIËLE ONZEKERHEID 
Financieel gezien waren het moeilijke tijden.  

De inkomsten liepen sterk terug terwijl de kosten op 

normaal niveau doorliepen. Er werd gebruik gemaakt 

van de beschikbare overheidssteun maar Promentis 

kwam niet voor alles in aanmerking aangezien zorg 

in het buitenland voor bepaalde steunpakketten 

uitgesloten was. Er bleef hoop dat de coronasituatie 

binnen afzienbare tijd zou verbeteren waardoor de 

kliniek in Zuid-Afrika in het najaar van 2020 weer 

open zou kunnen. 

In juli 2020 werd duidelijk dat de situatie in Zuid-

Afrika op korte termijn niet zou verbeteren en dat 

de kliniek in 2020 niet meer zou kunnen openen. 

Daarom is besloten om de kliniek in Zuid-Afrika 

definitief te sluiten. Een moeilijke beslissing die voor 

alle betrokkenen veel impact heeft gehad. Van alle 

medewerkers in Zuid-Afrika is op een goed manier 

afscheid genomen. De medewerkers op Nederlands 

contract kregen de mogelijkheid om terug te keren 

naar Nederland en een doorstart elders binnen de 

GGZ te maken. Vrijwel iedereen heeft van deze optie 

gebruik gemaakt.

NIEUWE KLINIEK IN NEDERLAND 
Tegelijkertijd wilde Promentis haar blik op de 

toekomst houden. Er wordt een kliniek in Nederland 

opgezet en wel in het Damiaanenklooster te  

Sint-Oedenrode. In krap twee maanden tijd is de 

kliniek van de grond af opgebouwd, een enorme 

prestatie van het gehele team. In korte tijd is een 

pand gevonden, zijn er afspraken met de verhuurder 

gemaakt, is er verbouwd, een Nederlands team 

opgebouwd en een behandelprogramma en protocol 

opgezet. Op 1 oktober 2020 was de opening van de 

nieuwe kliniek in Sint-Oedenrode een feit!

Ook op bestuurlijk vlak heeft Promentis een 

wisseling ondergaan. Eva van der Burg heeft haar 

bestuurstaken met ingang van 1 juli 2020 neergelegd. 

Rosemarijn Bolweg heeft haar taken overgenomen, 

naast haar rol als psychiater en eerste geneeskundige. 

Met ingang van 1 oktober 2020 is Pascale Poirters 

aangesteld als bestuurder, naast Rosemarijn Bolweg. 

 

De kliniek in Sint-Oedenrode is voortvarend van start 

gegaan. Direct bij de opening op 1 oktober zijn de 

eerste cliënten gestart. Langzaam stijgt de bezetting 

Jaarverslag 2020  |  Promentis 27



in de kliniek. Met de tijd raakt het team beter op 

elkaar ingewerkt en is het behandelprogramma 

aangepast aan de Nederlandse situatie. Promentis is 

en blijft een lerende organisatie, met veel aandacht 

voor de mens achter de verslaving en blijft zichzelf 

aanpassen en verbeteren.

EEN VERNIEUWDE WEBSITE 
Wie de zorg vanuit cliëntperspectief en creatieve ogen 

bekijkt zal zien dat Promentis  op communicatievlak 

een flinke opfrisbeurt heeft gehad. In 2020 is door 

het communicatieteam, na het sluiten van de kliniek 

in Zuid-Afrika, direct een een start gemaakt om 

Promentis in Nederland verfrissend op de kaart te 

zetten. Promentis was destijds immers een andere 

kliniek aan het zoeken zodat zij een doorstart 

kunnen maken in Nederland. Toen eenmaal duidelijk 

werd hoe de zorg werd vormgegeven en het duidelijk 

was dat de kliniek haar plek had gevonden in Sint-

Oedenrode, is er hard gewerkt aan de website. Rond 

augustus/september 2020 zijn er de nodige stappen 

gezet qua informatievoorziening, transparantie en 

online verbinding in de vorm van een geheel nieuwe 

website.

Hiervoor is met trots een volledig nieuwe website 

(responsive voor mobiel, tablet en desktop en 

SEO-geoptimaliseerd) in-house ontwikkeld. Deze 

ontwikkelingen zullen bijdragen aan een betere 

vindbaarheid (stijging in organische groei) en logica 

voor onze toekomstige cliënten. Ons doel is om in 

2021 al onze online en offline kanalen welke daarbij 

horen opnieuw te beoordelen en in te zetten volgens 

de nieuw ontwikkelde huisstijl in 2020.

EEN VERNIEUWDE HUISSTIJL 
Naast de make-over van de website is er in 2020 flink 

doorgepakt met het ontwikkelen van een nieuwe 

huisstijl. Een duidelijke huisstijl is meer dan alleen 

een mooi plaatje. Het geeft een bepaald gevoel 

weer en zorgt voor vertrouwen bij de doelgroep. De 

huisstijl laat zien waar wij voor staan. Door gebruik te 

maken van een vast logo, bepaalde kleurstellingen, 

lettertypes en stijlelementen vormt een herkenbare 

huisstijl één geheel.

Voorheen maakten wij met onze huisstijl gebruik van 

de hoofdkleur (fel)groen. Deze kleur kon na een web- 

en huisstijl screening na ongeveer 10 jaar wel een flinke 
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opfrisbeurt en nieuwe uitstraling gebruiken. Medio 

oktober 2020 (de maand waarin de nieuwe website live 

is gegaan en de kliniek in Sint-Oedenrode is geopend) 

is tevens de nieuwe huisstijl in het leven geroepen. Er 

is een fijne, blauwe tint als hoofdkleur gekozen en er 

wordt gebruik gemaakt van ondersteunende kleuren 

als oranje, lichterblauw en nog een tikje groen. Ook is 

de fotografie meegenomen in dit ontwikkeltraject. Er 

wordt gebruik gemaakt van helder beeldmateriaal.

De huisstijl is in alle lagen van de organisatie terug te 

vinden. Denk maar aan het secretariaat wanneer ze 

een visitiekaartje meegeven, een therapeut die een 

werkboek voor schematherapie uitreikt of op onze 

social media kanalen. Een nieuwe huisstijl is overal 

te zien en moet herkenbaar zijn voor de cliënt en 

onze samenwerkingspartners. En dat is gelukt.

OPZETTEN VAN SOCIAL MEDIA KANALEN 
Met de ontwikkeling van de nieuwe huisstijl en 

de geheel vernieuwde website mag de door-

ontwikkeling/opstart van social media niet worden 

vergeten. Promentis is in 2020 actief op Facebook, 

Instagram en LinkedIn. 

LinkedIn wordt voornamelijk ingezet om nieuwe 

collega’s te werven. Dit doen wij door middel van het 

delen van een vacature die wordt gelinkt aan onze 

website. Er wordt gebruik gemaakt van effectieve 

hashtags zodat werkzoekenden ons goed kunnen 

vinden. Naast het plaatsen van vacatures is ook het 

contact tussen collega’s onderling makkelijk gelegd 

via LinkedIn. Zo zijn collega’s met verschillende 

functies bij elkaar betrokken. 

De populariteit van Instagram is in 2020 enorm 

gegroeid. Een goede reden om ook via dit kanaal 

contact met onze doelgroep te hebben. Er is 

gekozen voor een goede mix tussen beeld en 

tekst. Informeren, inspireren en ontmoeten. Denk 

aan het plaatsen van een informatieve video, 

het geven van tips voor het dagelijks leven, het 

delen van ervaringsverhalen en het uitlichten van 

bepaalde thema’s (onderwerpen als eenzaamheid 

of verslaving). In 2021 willen wij ons volgersaantal 

uitbreiden door nog meer onderwerpen te delen via 

social media.
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Samenwerken? Een keer in gesprek?
Promentis werkt graag samen met huisartsen 
en andere zorgprofessionals. Wij zijn ervan 
overtuigd dat samenwerken zorgt voor een 
compleet zorgaanbod richting onze cliënten. 
Een kennismakingsgesprek gaan wij daarom 
graag met u aan. Lijkt het u interessant om deel 
te nemen aan een periodieke thema avond 
waarin samenwerking centraal staat? Wilt u 
deskundige SGGZ whitepapers ontvangen? 
Laat uw gegevens achter zodat wij u hiervan 
op de hoogte kunnen stellen.

Promentis Nieuwsbrief! (NIEUW)
Wilt u op de hoogte blijven van 
ontwikkelingen binnen onze kliniek? Wilt 
u meer informatie over bijvoorbeeld het 
thema verslaving, eetproblematiek of 
specifieke therapie welke wij aanbieden? 
Promentis heeft als toekomstplan om 
accreditaties toe te kennen voor huisartsen 
en zorgspecialisten. Bent u op zoek naar 
een manier om accreditatiepunten te 
halen, schrijft u zich dan meteen in voor 
onze nieuwsbrief!

WWW.PROMENTIS.NL

Meld je aan

Ik wil graag samenwerken

De cliëntenraad hoort 
graag jouw mening!

Hoe ging jouw intake, wat vind je van de verschillende 

behandelingen, waar ben je erg blij mee en wat kan 

er beter binnen Promentis? Mis je nog dingen op één 

van de locaties van Promentis? Laat het ons weten!

Mail ons op clientenraad@promentis.nl of laat een 

bericht achter bij het secretariaat.

OOK OP ZOEK NAAR NIEUWE LEDEN!

Ben jij enthousiast over de behandeling die je volgt 

of hebt gevolgd bij Promentis?

Heb jij ervaring bij Promentis? Zou jij graag jouw 

ervaringen willen delen en inzetten voor nieuwe 

cliënten? Ben jij bereid om Promentis te helpen 

in het verder uitbouwen van hulp voor cliënten  

net zoals jij en wil jij meedenken hoe wij dit verder 

gaan ontwikkelen? Dan is de cliëntenraad van 

Promentis op zoek naar jou!

Wil jij meedenken met de cliëntenraad van Promentis? 

Stuur jouw motivatie op via onderstaand e-mailadres 

en wij nemen contact met jou op!

CLIENTENRAAD@PROMENTIS.NL
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Voorbeelden van huisstijlitems die geupdate zijn: enveloppen, briefpapier, flyers, informatieboekjes, presentatiemateriaal, posters en online uitingen. Alles omtrent 
onze nieuwe huisstijl is terug te vinden in het huisstijlhandboek.



VOOR WIE DOEN WIJ HET? 
Onze expertise ligt bij het behandelen van mensen die vaak vele jaren last hebben 

van psychische klachten zoals somberheid, angsten, boosheid en prikkelbaarheid, 

waarbij bepaalde patronen van voelen, denken en handelen deze klachten in stand 

houden. Vaak is er sprake van aanhoudende stemmingsklachten in combinatie met 

persoonlijkheidsfactoren, psychotrauma en/of problematisch gedrag op gebied van 

relaties, middelen (zoals drugs en/of alcohol) en/of eten.

5.
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OVER ONS
Promentis is een Nederlandse specialistische GGZ zorgorganisatie met een specialisatie 

op het gebied van behandeling voor verslaving en eetproblematiek in combinatie met 

trauma, persoonlijkheidsproblematiek en andere psychische klachten. Al meer dan 1500 

cliënten hebben na het klinische traject een goede start mogen maken in hun weg naar 

duurzaam herstel.

6.



Promentis is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport toegelaten om specialistische 

geestelijke gezondheidszorg (SGGZ) te mogen bieden. In het register van het Algemene Gegevens Beheer 

Zorgverleners (AGB) staat Promentis geregistreerd onder de AGB-code: 22220700. Door deze toelating is 

Promentis herkenbaar voor alle Nederlandse Zorgverzekeraars als erkende instelling voor specialistische 

GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg).

Wij bieden SGGZ. Voor deze zorg is iedere Nederlander verzekerd vanuit de verplichte basisverzekering.  

Bij iedere aanmelding controleren wij of de cliënt verzekerd is en vragen wij om een verwijzing van zijn/

haar huisarts of andere partij.

OVER ONS

FEITEN EN CIJFERS  | PERSONEEL | FTE 
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ONTWIKKELINGEN 

Voor iedereen is 2020 een bewogen jaar geweest. 

We hebben toekomstplannen in de ijskast moeten 

zetten en ons noodgedwongen vanwege de corona-

pandemie moeten heroriënteren op de werkplek. 

Zowel op de inhoudelijke kant als de inrichting ervan. 

Vragen als ‘wat hebben onze cliënten minimaal 

nodig in tijden van crisis?’ en ‘hoe kunnen we onze 

zorg op een zo veilig mogelijke manier inrichten  

 

voor bezoekers en medewerkers?’ kwamen aan 

de orde. Meer dan ooit te voren lag de (na)druk in 

2020 op de flexibiliteit van de inrichting van onze 

werkplekken en het beroep op de medewerker 

om creatief en ruimdenkend hiermee om te gaan. 

We hebben geconstateerd dat we beschikken over 

uiterst wendbare medewerkers en dito organisatie en 

hebben ondanks tegenslagen toch onze zorg weten te 

CLIËNTEN:
85

PROFESSIONALS: FTE
26,56

MANAGERS
0

HUISHONDEN
1

TEVREDENHEID
7,7

continueren zonder oog voor elkaar te verliezen. Er is 

weinig verloop geweest. Het verzuim is in tegenstelling 

tot de landelijke tendens niet toegenomen en we hebben 

voortgang kunnen bieden aan het doorontwikkelen van 

de organisatie en haar medewerkers. Al met al hebben 

we moeten wennen aan een nieuwe werkelijkheid 

waarin we anders zijn gaan kijken naar het werk. Veelal 

blijkt mogelijk, ook op afstand, ook digitaal. 



THERAPEUT AAN  
HET WOORD
IN GESPREK MET EVA, GZ-PSYCHOLOOG

Eva werkt vanaf 2001 in de verslavingszorg 

en dat is haar altijd blijven interesseren.  

Ze werkt bij Promentis omdat ze het fijn vindt 

om cliënten te helpen aan het begin van hun 

behandeling, als ze alles al hebben geprobeerd. 

Vaak schakelen juist deze mensen de hulp van 

Promentis in en zullen ze zes weken intensief 

worden opgenomen. Een periode waarbij ze 

echt tot de kern kunnen komen, de kern waar 

het probleem daadwerkelijk ligt.

Over cognitieve gedragstherapie
Eva geeft cognitieve gedragstherapie aan  

groepen binnen de kliniek van Promentis. De 

eerste groep is voornamelijk theoretisch waarbij 

de groep stil gaat staan bij de theorie van 

cognitieve gedragstherapie door bijvoorbeeld 

het maken van G-schema’s. Een andere therapie 

die Eva geeft is de gedragsexperimentengroep. 

In deze groep staat zij vooral stil bij het oefenen van 

nieuw gedrag. Het uitdagen van de gedachte waar je 

al jaren last van hebt maar die een cliënt cognitief 

nog helemaal niet kan aanpassen. Omdat een cliënt 

dit meestal wel weet maar nog niet heeft ervaren.

Hoe ziet een behandeling eruit?
Wat Eva fijn vindt om te doen is om in de kliniek 

tot de kern te komen van wie jij als cliënt bent. Zij 

doet dat het liefste op een experimentele manier. 

Dat betekent niet alleen maar praten, niet alleen 

maar denken, maar echt om te ervaren hoe het is 

om nieuw gedrag uit te proberen en ervaren hoe 

het is om je gedachte uit te dagen. Niet alleen in je 

hoofd, maar ook in de praktische behandelsetting in 

de kliniek. Dit doet Eva door bijvoorbeeld stoelen-

technieken of te oefenen in de groepsruimtes.

Community en herstelklimaat
Binnen Promentis bestaan er een aantal pijlers 

waarop de visie van de kliniek gebaseerd is. Eén 

van de belangrijke pijlers is de community. De 

community is de gehele groep maar ook het team 

van behandelaren en ondersteunende mensen en 

verpleegkundigen bij elkaar. Dat vormt, samen met 

de cliënten, een grote community. In de community 

is het herstelklimaat ontzettend belangrijk. Een 

klimaat waarin je als cliënt maar ook als medewerker 

jezelf kan uiten, jezelf kan zijn, je mening kan delen 

waardoor bepaalde behoeftes de ruimte krijgen 

om te ontwikkelen of om te ontdekken. Dit zijn 

bijvoorbeeld behoeftes zoals het weer verbinding 

kunnen krijgen met elkaar, verbinding krijgen met je 

mede-lotgenoten, verbinding krijgen met jezelf en 

de buitenwereld.

Dit doen wij op de verbindingsdag, welke plaatsvindt 

na 3 weken van een cliëntopname. Op de verbindings  -

dag komen familieleden en cliënten bij elkaar om weer 

opnieuw te verbinden maar dan in een therapeutische 

setting waarin ze ondersteuning krijgen van onze 

systeemtherapeutisch werker en onze counselors en 

ervaringsdeskundigen. Zij zullen cliënten weer met de 

familie/naasten in contact brengen.
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Promentis wil graag dat cliënten meepraten 

over de zorg. Wie anders dan cliënten zelf 

kunnen het best aangeven wat wenselijk 

en nodig is? Door in gesprek te gaan met 

cliënten kan Promentis een betere zorg 

leveren.

De cliëntenraad kwam ook weer dit jaar 

op voor de gemeenschappelijke belangen 

van alle cliënten van Promentis en biedt 

inspraak en medezeggenschap. De cliënt 

staat bij Promentis centraal. De raad is een 

medezeggenschapsorgaan en valt onder 

de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden 

in Zorginstellingen welke in 2021 nog 

verder zal worden ingezet.

CLIËNTENRAAD 
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