CLIP GGz rolt de Crisiskaart uit in de provincie Flevoland.
Het uitgangspunt van de Crisiskaart is dat de cliënt centraal staat. Het initiatief voor het maken van
een Crisiskaart is de wens van de cliënt zelf. De cliënt heeft ten alle tijden de regie over het opstellen
van de Crisiskaart.
Deze voorwaarde voor het omgaan met mensen met verward gedrag past perfect in de werkwijze
van CLIP GGz (Stichting Cliëntenperspectief GGz). De Steun- en informatiepunten (de STIP’s) van deze
stichting bieden een laagdrempelige en veilige omgeving en persoonsgerichte hulp aan. De gemeente
Almere heeft CLIP GGz daarom benaderd om de Crisiskaart in Flevoland uit te rollen.
De Crisiskaart geeft aan wat jouw wensen zijn tijdens een crisis. Het geeft je regie. Je draagt de
Crisiskaart altijd met je mee, bijvoorbeeld in je portemonnee. Een Crisiskaart geeft houvast voor
jezelf en voor de mensen die je helpen als jij het moeilijk hebt.
Tijdens een crisis kun je vaak niet meer helder denken. Maar voor of na
een crisis kun je dat gelukkig wel. Die helderheid kun je goed gebruiken
om een Crisiskaart op te stellen. Een Crisiskaart opstellen doe je niet
alleen. Een crisiskaartconsulent ondersteunt je daarbij, maar jij bepaalt
wat er op de Crisiskaart komt te staan. Bijvoorbeeld je medicijngebruik of
afspraken met de huisarts of je behandelaar, maar ook telefoonnummers
van mensen die de hulpverleners kunnen bellen bij een crisis. Of
misschien vermeld je gewoon wie er voor jouw huisdier moet zorgen.
Hulpverleners en omstanders kunnen door de Crisiskaart precies zien wat
jij wel en niet wil als er zich een crisis voordoet. Dat geeft vertrouwen en kan een crisis misschien
voorkomen.
Wil jij een Crisiskaart voor jezelf maken? Kijk dan voor meer informatie op www.clipggz.nl of loop
eens binnen bij het STIP in Almere of bel met 036-5333572. Tevens is er veel informatie te lezen op
www.crisiskaart.nl. Inmiddels zijn er 7 consulenten begonnen met geïnteresseerden een Crisiskaart
te maken. Zij hebben een training gevolgd en willen je graag helpen bij het onder woorden brengen
van je wensen en denken met jou mee over wat signalen zijn voorafgaand aan een mogelijke crisis.
Natuurlijk zijn we ook bezig met het informeren van de diverse zorgaanbieders in Flevoland dat er
een Crisiskaart gemaakt kan worden. Inmiddels is er gesproken met verschillende zorgaanbieders.

