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Voorwoord 

 

Voor Promentis was 2019 het jaar waarin het zich heeft ontwikkeld als zelfstandige 

onderneming. Extra personeel om de zorg in Nederland te waarborgen en uit te breiden. 

Verdieping en specialisering van de behandeling in het buitenland. Er zijn veel contacten 

gelegd met instellingen in Nederland ten behoeve van samenwerking en om het begrip 

‘schakelzorg’ vorm te geven. Dit heeft geleid tot mooie samenwerkingsverbanden, o.a. 

met ziekenhuizen, safe houses en andere zorginstellingen. 

 

Binnen de klinische behandeling heeft de specialisatie, door de toevoeging van specifieke 

behandelmodules en de fasering van de behandeling geleid tot een meer op de cliënt 

aangepaste behandeling. Het team heeft zich verder kunnen ontwikkelen door middels 

van opleiding en teamdagen. Ook is er een HKZ certificering bereikt. 

 

Het cliënt gericht denken in combinatie met de decontextualisering en communitysupport, als 

werkzame factoren is iets wat Promentis heeft ervaren als kernfactoren binnen de 

behandeling. Wij zullen gaan zoeken naar mogelijkheden om deze twee factoren ook in 

Nederland te gaan realiseren, een uitdaging op zichzelf. Als bestuurder van Promentis kijk ik 

met trots terug op het afgelopen jaar, de inzet van de medewerkers om nóg beter van dienst 

te zijn voor onze cliënten, de flexibiliteit van de organisatie en de behoefte om verder te 

onderzoeken hoe zorg in Nederland verbeterd kan worden. 

 

Eva van der Burg, algemeen directeur  
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Missie en visie 
 

Missie 
 
Persoonsgebonden aanbod en perspectief bieden om mensen de regie en vertrouwen 

over hun eigen leven - en dat van hun naasten - te laten ervaren, binnen de context waarin 

ze gelukkig zijn. 

 

Visie 
 
Elk mens de mogelijkheid bieden om van een zinvol leven te kunnen genieten en dagelijkse 

verantwoordelijkheden binnen zijn/haar persoonlijke context aan te kunnen. Wij behandelen 

mensen niet op diagnose maar als mensen die worstelen met hun bestaan. 

 

Zorgaanbod 

 

Het behandelaanbod van Promentis bij psychische problematiek een intensief klinisch 

traject van 9 weken en bestaat uit: 

 

Diagnostiek; 
 

Specialistische psychomedische behandeling voor mensen met psychische 

stoornissen, waaronder verslaving, persoonlijheidsproblematiek, 

eetstoornissen, angst- en stemmingsstoornissen; 
 

Intensieve specialistische behandeling in groep en/of individueel; 
 

Ondersteuning voor mantelzorgers, familie en andere direct betrokkenen in de vorm 

van familiebijeenkomsten; 
 

Maatschappelijke ondersteuning op de levensgebieden tijdens de behandeling. 

 

Organisatie en context 
 

Promentis is een instelling voor Specialistische GGZ voor mensen die op enkele of alle 

leefgebieden hun dagelijkse verantwoordelijkheden niet meer aankunnen. Promentis helpt 

deze mensen weer eigen regie over hun leven terug te krijgen. Een groot aantal mensen in 

Nederland kampt met een vorm van verslaving die dermate ernstig is dat het ervoor zorgt dat 

zij hun dagelijkse verantwoordelijkheden niet meer aankunnen. Deze verslaving (wat zich 

vnl. uit in gedrag/middelen of eetproblematiek), is in de meeste gevallen al meerdere jaren 

aanwezig en heeft zich kunnen ontwikkelen tot een coping strategie om om te kunnen gaan 

met een dieper gelegen psychisch probleem (zoals een persoonlijkheidsproblematiek, 

(jeugd)trauma, stemming, angststoornis, etc.). 

 

Een psychotherapeutische behandeling voor psychische problematiek kan nooit op zichzelf 

staan zonder vooraf, tegelijk of aansluitend aandacht te hebben voor de andere 

leefdomeinen zoals werk, familie, wonen, financiën of zingeving. Ook zien wij de kracht van 

een community in welke vorm als onmisbare factor die ten volle benut dient te worden ter 

versterking van het behandelproces. Wij bieden onze gelokaliseerde zorg aan in de provincie 

Noord-Brabant (de eerste gesprekken) en Zuid-Afrika (de klinische opname) en zijn 

toegankelijk voor alle inwoners van Nederland. 
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Door ontwikkelen in 2019 

 

In 2019 hebben wij de zorg geleverd op een manier waar we niet alleen volledig 

achter kunnen staan, maar ook enorm trots op zijn, namelijk door vanaf het begin van 

het behandelcontact naast onze cliënt te gaan staan en deze te ondersteunen bij het 

weer vertrouwd maken met het leven. 

 

- Behandelevaluaties via Skype  
- Safehouse voor verslaafden in herstel  
- Toepassen fasering behandeling  
- Samenwerking ‘Health Promoters’  
- Toepassen specifieke behandel modules  
- Opstarten ‘Community groep’ 

 

Ontwikkelingen binnen onze locaties 

 

Omdat de zorgvraag altijd in beweging is, is in 2019 natuurlijk ook ons behandelaanbod 

op onze 2 locaties verder ontwikkeld: 

 

Behandelevaluaties via Skype 

 

Met de nieuwe inrichting van Promentis is de behandelevaluatie vernieuwd ten opzichte van 

eerdere jaren. Er is een samenwerking met meerdere GGZ instellingen in de regio voor 

aansluitende nazorg aangezien wij alleen klinische behandeling bieden. In de 6e week van 

opname (6e week van 9 weken) zal cliënt een Skype gesprek hebben met de 

regiebehandelaar (GZ-psycholoog of psychiater) in Nederland welke ook de intake met 

cliënt heeft afgenomen. Dit gesprek vindt plaats met zijn of haar psycholoog en individueel 

behandelaar in Zuid-Afrika (3 gesprek). Hierin wordt het beloop besproken van de 

behandeling en worden nieuwe doelen gesteld en focus gelegd op toewerken naar de 

transitie naar huis. Naar aanleiding van dit gesprek wordt een inschatting gemaakt welke 

nazorg passend is. 

 

Safehouse voor verslaafden in herstel 

 

Het moge duidelijk zijn dat een onveilige/ongezonde woonsituatie niet bijdraagt aan de basis 

van een duurzaam herstel. Een safe house biedt cliënten, na een klinische opname, een 

tijdelijk verblijf aan wanneer er geen solide, nuchtere of veilige thuisbasis is. De huidige 

woonomgeving zit vaak vol herinneringen die verbonden zijn aan het oude, negatieve gedrag 

en daarnaast horen er bij deze woonomgeving vaak bepaalde contacten die een risico 

kunnen zijn voor een terugval in gebruik. Het reguliere aanbod vanuit de gemeentes is in 

veel gevallen niet direct beschikbaar, wat vaak wel een behoefte is van onze doelgroep. Ook 

speelt mee dat het aanbod, doelgroep en visie van de gemeentes niet altijd aansluit op onze 

doelgroep en/of visie. In een safe house wordt de cliënt beschermt tegen mogelijk 

risicofactoren en krijgt de cliënt steeds meer de verantwoordelijkheid terug over zijn of haar 

leven. Het uiteindelijke doel van het verblijf in een safe house is om weer zelfstandig te gaan 

wonen en dat de weg naar een gelukkig leven doorgezet kan worden. 
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Promentis denkt voor en/of tijdens de behandeling in Zuid-Afrika mee over de vormgeving 

van de leefomgeving waarin de cliënt terecht komt na zijn of haar behandeling. De stap van 

de gestructureerde omgeving tijdens de behandeling naar weer zelfstandig wonen is soms te 

groot. In dit geval wordt er samen met de cliënt gekeken wordt naar een tussenstap in de 

vorm van een safe house. Er zijn verschillende woonvormen die in deze behoefte kunnen 

voorzien. Begeleid en beschermd wonen zijn woonvormen voor mensen die door een 

verslaving i.c.m. psychische problemen begeleiding nodig hebben in het dagelijks leven. Hoe 

groter de behoefte aan hulp bij het dagelijks leven, hoe intensiever de ondersteuning. Zo zijn 

er aanbieders die verblijf in een wooncommune met een beperkt begeleidingsprogramma 

(leefgebieden ondersteuning) aanbieden, zijn er aanbieders die ook een dagbehandeling 

aanbieden en zijn er aanbieders die zich vooral op dagbesteding richten al dan niet met 

verblijf. Promentis heeft met 17 aanbieders in Nederland kennismaking-, 

samenwerkingsafspraken en met een aantal ook ervaringen met reeds verwezen cliënten. 

 

Indicering en aanmelding voorafgaande aan opname heeft de voorkeur. Tijdens opname is 

ook mogelijk, maar in veel gevallen te laat i.v.m. de wachttijden bij de aanbieders en de 

WMO aanvraag. Het verblijf en de begeleiding wordt namelijk vanuit de WMO/gemeente 

gelden gefinancierd. Zonder een WMO indicatie kan een cliënt niet naar het safe house. In 

sommige gevallen dient cliënt zicht in te schrijven in de gemeente van het safe house, maar 

vaak wordt er ook een regeling getroffen met de gemeente van herkomst van cliënt. Het safe 

house voorziet in het regel hiervan. Tenslotte wordt er een eigen bijdrage tussen 250 euro 

en 400 euro (of inkomensafhankelijk op basis van CAK) per maand gevraagd. Promentis 

kijkt per cliënt/casus wat passend is. 

 

Alvorens Promentis een safe house traject start, wordt de motivatie van het cliënt gemeten. 

Dit wordt gedaan aan de hand van een gesprek met de cliënt. In dit gesprek wordt gekeken 

naar wat de beweegredenen zijn om naar een safe house te gaan. Een safe house is 

namelijk géén tijdelijke woonoplossing voor cliënten die wachtende zijn op een urgentie 

regeling of verblijf in een dag- en nachtopvang willen voorkomen o.i.d. De cliënt dient zich 

voor een langere periode (6 tot 12 maanden) volledig willen te committeren aan herstel en 

in de meeste gevallen ook aan het 12 stappen Minnesota model. 

 

Het afgelopen jaar hebben 24 cliënten vooraf of tijdens hun behandeling in Zuid-Afrika 

aangegeven naar een safe house te willen gaan. Van deze aantallen zijn er 16 cliënten, 

aansluitend hun behandeling, ingestroomd in een safe house en besloten 5 cliënten 

uiteindelijk toch niet naar een safe house te willen gaan. Voor deze vijftal cliënten was de 

drempel, om zich voor een langere periode te committeren, te hoog. Tenslotte zijn er 3 

cliënten die niet naar een safe house konden doordat de WMO niet tijdig geïndiceerd kon 

worden, de gemeente geen beschermd wonen traject indiceerde of de gemeente en het 

safe house niet tot een financiële overeenstemming kwamen. Om te voorkomen dat cliënten 

door deze redenen niet naar een safe house kunnen wilt Promentis het komend jaar een 

andere aanpak inzetten. 
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Zoals eerder aangegeven was het voorheen mogelijk dat de cliënten halverwege of aan 

tegen het einde van hun behandelingen besluiten om naar een safe house te gaan. Uit 

ervaring is gebleken dat dit bij verschillende gemeenten veel onrust met zich meebrengt. 

 

Gemeenten geven namelijk aan dat zij door de korte tijdsbestek onder druk moeten 

indiceren, terwijl zij normaliter twee maanden mogen doen over een aanvraag. Promentis 

hecht veel waarde aan samenwerkingsrelaties en kan zich voorstellen dat dit geen prettig 

manier van werken is. Vandaar dat Promentis het komende jaar extra aandacht gaat 

besteden aan het vroegtijdig in kaart brengen van de woonsituatie van de cliënt. Hiermee 

kan voorkomen worden dat cliënten door tijdsnood niet naar een safe house kunnen. 

 

Toepassen fasering behandeling 

 

In 2019 is de behandeling verder geoptimaliseerd en vind er een gefaseerd 

behandelprogramma plaats meer toegespitst op unieke cliënten. 

 

1. Zo bestaat fase 1 (oriëntatiefase) uit een 2 weken durend basisprogramma waarbij 

de cliënt kennismaakt met de kliniek, eventueel het detox beleid wordt doorgezet, er 

een onderdeel aan motivering wordt uitgelegd. Uiteindelijk zal deze fase worden 

afgesloten met een presentatie van de casus in het klinisch team en wordt er 

vastgesteld welke specialistische behandelmodule geïndiceerd is. 
 

2. Fase 2 (behandelfase) bestaat uit een 5 weken durend behandelprogramma met 

name gericht op symptomalogie van verslaving & eetstoornis met op indicatie 

specialistische behandelmodules met name meer specifiek gericht op co morbiditeit. 

Halverwege deze behandelfase zal er een gesprek ter evaluatie (en voortgang) van 

behandeling plaatsvinden. 
 

3. Fase 3 (transitiefase) bestaat uit een 2 weken durend basisprogramma met specifieke 

transitiemodules. In deze fase wordt er gekeken naar het stukje consolideren, het 

voorbereiden op de terugkeer in systemisch thuissituatie, focus op terugval en wordt 

er afscheid genomen van de community. Een onderdeel van de derde fase is het 

(Skype)gesprek ter evaluatie en planning van vervolgzorg met de regiebehandelaar in 

Nederland. 

 

Samenwerking Health Promoters 

 

Health Promoters South Africa Trust (HPSA) is een organisatie zonder winstoogmerk die is 

opgericht door twee gepassioneerde volksgezondheidswerkers. Deze twee 

volksgezondheidswerkers zagen de dringende behoefte aan gezondheidseducatie in Zuid-

Afrika. Deze urgentie wordt bevestigd door de huidige Zuid-Afrikaanse statistieken die 

ieder jaar een alarmerende substantiële toename laten zien van sterfgevallen door 

uitdroging en chronische/infectieuze ziekten. HPSA is gevestigd in Zuid-Afrika en heeft ook 

ondersteunende organisaties in Europa en de Verenigde Staten van Amerika. 
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De Health Promoters houden gratis workshops op het gebied van gezondheidseducatie 

voor iedereen die geïnteresseerd is in de townships rond Kaapstad (zoals Khayelitsha, 

Mfuleni, Langa, Kayamandi en Athlone). Wij geven cursussen die we Basis 

Gezondheidseducatie (BHE) noemen. Deze cursussen omvatten alle belangrijke informatie 

en praktische vaardigheden hoe je hygiënisch kunt zijn, hoe je gezondheid kunt bevorderen 

en hoe je ziekten kunt voorkomen en hoe je ermee om kunt gaan. 

 

Toepassen specifieke behandel modules (verdeeld in vier blokken) 

 

Coping 
 

- Modaliteit: (Cognitieve) gedragstherapie (CGT)  
- Rationale: gestructureerde & concrete methodiek voor het versterken van 

coping vaardigheden 

 

Emotie-regulatie 
 

- Modaliteit: Dialectic behavior therapy (DBT)  
- Rationale: trainen adequate emotie-regulatievaardigheden incl. impulsiviteitsproblemen 

 

Mentaliseren & interpersoonlijke relaties | 
 

- Modaliteit: Mentalization based treatment (MBT)  
- Rationale: verhogen gevoelsbewustzijn, het leren verwoorden van gevoel en de 

impact van interpersoonlijk contact doorvoelen en tot expressie brengen 

 

Identiteit, hechting & trauma | 
 

- Modaliteit: Schema focused therapy (SFT)  
- Rationale: Doorvoelen, identificeren en integreren van verschillende delen van het 

zelf. Doel is om te komen tot erkenning, zelfacceptatie en keuzevrijheid in het omgaan 

met verwonde delen van het zelf 

 

Opstarten ‘Community Groep’ 

 

Op 2 oktober 2019 is Promentis gestart met de community groep. Deze community groep 

vindt iedere woensdag van 13.30-15.00 uur plaats en wordt gegeven door een 

psycholoog en een medewerker met ervaringskennis. Het team dat de groep geeft 

bestaat uit vier medewerkers die elkaar afwisselen. 

 

De community groep is voor iedereen die terugkomt van de klinische opname bij Promentis 

en die leeft in herstel. Het is een groep waar een veilige en vertrouwde omgeving wordt 

gecreëerd die de deelnemers kennen van de klinische opname in Zuid- Afrika. Deze groep 

biedt (ex)cliënten vrijblijvend de mogelijkheid om wekelijks met elkaar te praten, ervaringen 

uit te wisselen en vragen te stellen. Deelnemers hoeven zich niet aan te melden, ze mogen 

komen op het moment dat ze hier behoefte aan hebben. Dit maakt dat de groepsgrootte 

kan wisselen. In 2019 varieerde dit van 2 deelnemers tijdens de eerste bijeenkomst tot 13 

deelnemers aan het eind van het jaar. 
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Er wordt gezien dat er iedere week nieuwe deelnemers zijn. Daarnaast wordt er gezien 

dat (ex) cliënten blijven terugkomen. De aanname die gedaan kan worden is dat de 

communicatie omtrent het bestaan van deze groep goed is. Verder wordt van deelnemers 

wordt terug gehoord dat zij de groep als erg prettig ervaren. Ze vinden het fijn om mede 

cliënten weer terug te zien in Nederland, om ervaringen uit te wisselen en om elkaar te 

kunnen helpen met het leven in herstel. 

 

In 2020 zal de community groep geëvalueerd worden. Er zal gekeken worden naar wat goed 

gaat, wat verbetering behoeft, de frequentie en duur van de community groep en vanwege de 

groei in de afgelopen twee maanden zal er ook gekeken worden naar de inclusiecriteria van 

deze groep. 

 

Kwaliteit en onderzoek 
 

Aan elke behandeling liggen concreet, realistisch en toetsbaar geformuleerde 

behandeldoelen ten grondslag. Over doel, duur en inhoud van de behandeling maken 

behandelaar, cliënt en waar mogelijk familie en/of andere direct betrokkenen afspraken die 

worden vastgelegd in een behandelplan. Behandelprogramma’s worden gedurende het 

traject geëvalueerd. Bij deze evaluatie worden recente ontwikkelingen in de professionele 

standaard betrokken, gecombineerd met resultaten uit diagnostische screening, evenals 

geaggregeerde interne meetgegevens over de effectiviteit en efficiëntie van het 

behandelprogramma (waaronder de uitkomst van Routine Outcome Monitoring (ROM)) en 

de cliënttevredenheid. Promentis stimuleert en faciliteert wetenschappelijk onderzoek naar 

de effectiviteit van behandeling(en) en de ontwikkeling van nieuwe behandelvormen. 

 

In 2019 heeft Promentis het ervaringsgericht werken geïntroduceerd en verder 

doorontwikkeld. Ook zien wij de kracht van een community in welke vorm als onmisbare 

factor die ten volle benut dient te worden ter versterking van het behandelproces. Elke 

dag doen wij dit door een setting te creëren waarin ruimte is voor aandacht, persoonlijk 

contact en gelijkwaardigheid. Door deze setting hebben wij successen geboekt met een 

cliënttevredenheid (GGZ thermometer) van 8,5 (n=72). 

 

Uit onderzoek blijkt dat de 1-op-1 therapiesessies worden gewaardeerd met een 9,6. Er 

wordt een 9,4 als score gegevens op de vraag of de klinische behandeling heeft 

bijgedragen aan het herstel. Daar zijn wij erg trots op! 

 

Onderzoek laat zien dat cliënten de volgende punten de meest cruciale/essentiële 

momenten tijdens de behandeling vonden: het levensverhaal, schadebrieven, 

psychotherapie en 1-op-1 sessies. 
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Organisatie 
 

Client 

 

● Schakelzorg  
● Levensgebieden  
● Psychologische screening gedurende behandeling  
● Intake met diagnostiek (MATE)  

 

Behandelaar 

 

● Opstart team NL  
● Nieuwe medewerkers in Paarl ZA  
● Eerste-geneesheer deskundige op locatie Paarl  
● Hoofd-behandeling voor innovatie zorg in Nederland  
● Regiebehandelaarschap in Nederland 

 

Organisatie 

 

● Overname klinische zorg van GGZ Momentum  
● Netwerk uitbreiden en op zoek naar samenwerkingspartners  
● Op zoek naar een eigen locatie in Nederland en verhuizen naar een nieuwe locatie in 

Zuid-Afrika 

 

Cliënten 

 

Promentis heeft in 2019 in totaal 159 behandelde cliënten kunnen aanbieden aan 

haar cliënten. 
 

 

2019 en verder 

 

We verwachten dat we met de grote bedrijfskundige ontwikkelingen die we in 2019 

hebben doorgemaakt, het leveren van goede zorg nog meer kunnen bestendigen doordat. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cliënten 

 
 
 
 
 
 

 

Professionals 

 
 
 
 
 
 

 

Omzet 

 
 
 
 
 
 

 

Tevredenheid 

 
 
 
 
 
 

 

Locaties 
 

>159 
 
16 

 
Ruim x mln.  

 
8,5 

 
2 
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2020 is het jaar dat wij ons zullen blijven richten op wat wij belangrijke thema’s vinden vanuit 

onze visie; betrouwbaarheid en persoonlijk contact, het gevoel dat je welkom bent, dat je 

gelijkwaardig bent, dat je goed genoeg bent, dat je er toe doet, dat je zinvol bent, dat er niet 

over je geoordeeld wordt en dat je zelf de regie over je eigen leven weer in handen krijgt. Dit 

doen we door goede zorg te blijven leveren, financieel zaken op orde te hebben, voor onze 

collega’s een prettige, veilige werkomgeving te bieden en door te bouwen aan een 

duurzame organisatie. Vanuit onze kleinschalige teams met hooggekwalificeerde 

behandelaren (waaronder ervaringsdeskundigen) en stafdiensten doen we dit voor onze 

cliënten én voor elkaar. 

 

 

Medewerkers per functiegroep  

 

 Functiegroep  2019 
    

 Psycholoog  4 
    

 Psychiater (regiebehandelaar)  2 
    

 GZ-psycholoog (regiebehandelaar)  3 
    

 GGZ-agoog i.o.  1 
    

 Jurist  1 
    

 Sociotherapeut  1 
    

 Maatschappelijk werker  1 
    

 Patiëntenadministratie  1 
    

 Secretariaat  1 
    

 Office manager  1 
    

   16 
     


