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WOLFHEZE

Notulen

Aanwezig 

Burgerleden: Martin de Graaff (voorzitter), Saskia Giesbers, Noortje Gihaux, Hella van den End, Anthony 

Steinvoorte, Frans van Daal, Engle-Tjenk Vos en Peter Jaspers. 

 

Namens de instellingen: Michel Rodink (gemeente Renkum), Florus Smit (gemeente Renkum), Wies Nieuwenhuis 

(Solidez), (Vivare) en Mijke Willemsen (gemeente Renkum) 

 

Gasten: Daniëlle Bondt (Raadslid, D66), Henk van Loenen (CDA), en Sylvia Berntssen (politie) 

ca. 25 inwoners van Wolfheze. 

 

Afwezig Door 

n.v.t.   Mijke Willemsen, secretariaat dorpsplatforms 

Noortje Gihaux, secretariaat Dorpsbelang Wolfheze 

Datum Vergadering 

27 juni 2013 

 

Vastgesteld op 26 juni 2013 

Dorpsavond in Wolfheze op  

dinsdag 14 mei 2013  

 

 

Op dinsdag 14 mei 2013 organiseerde het dorpsplatform Wolfheze (Dorpsbelang Wolfheze)  

een dorpsavond voor de inwoners en ondernemers van Wolfheze. De avond wordt jaarlijks georganiseerd, 

omdat zij graag in contact komen met de inwoners van Wolfheze over hun leefomgeving. Deze avond werd 

geheel geweid aan de zorginstelling ProPersona onder begeleiding van o.a directeur Tom Zewald. 

 

 

Verslag wandeling over het terrein van Pro Persona d.d. 13 mei 2013 

 

De organisatie (Dorpsbelang Wolfheze) is zeer enthousiast over de grote belangstelling voor de wandeling. 

We worden welkom geheten door Tom Zewald en Jolenta Rauch (directie mulitcomplexe zorg), Henk  

Eikholt (adviseur groen), Henk van Norel (clustermanager langdurende zorg) en Nicole Kros van Maurik 

(algemeen manager langdurende zorg ouderen). De wandeling gaat over het terrein en bij diverse locaties 

wordt stilgestaan en de gelegenheid geboden vragen te stellen.  

 

Op het terrein bevinden zich behalve de verschillende gebouwen waar de psychiatrische patiënten wonen 

en therapie ontvangen ook de gebouwen van de dagbesteding en de gebouwen waar ontspannen kan  

worden. De Vlinder, fitnessruimte en zwembad, De Klaproos, open luchttheater, de fietsenmaker, de 

bloemist en de kerk zijn ook voor de inwoners van Wolfheze vrij toegankelijk op bepaalde tijden. Er zijn 

plannen om de dagbesteding meer naar het dorpsplein te gaan verhuizen waardoor de producten die de 

patienten gemaakt hebben eerder onder de aandacht van het dorp komen. 

 

De benaming langdurende zorg binnen ProPersona is misleidend. Het is het streven om naar de gezonde 

kant van de patiënt te kijken en altijd te streven naar tijdelijkheid. Het ‘oude’ Herstellingsoord gaat 
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straks als onderkomen dienen voor patiënten met ‘niet aangeboren hersenletsel’. Aanpassingen vinden 

momenteel in en aan het pand plaats.  Het pand zal binnenkort betrokken worden, het is nu nog niet 

bekend wanneer exact.   

 

Verder bevinden zich op het terrein ook nog de gebouwen waar de patiënten van Iriszorg (verslaving) zijn 

ondergebracht, De RIBW (begeleid wonen) en het Dr. Leo Kannerhuis (patiënten met stoornissen in het 

autistisch spectrum). Deze laatste drie organisaties vallen niet onder de paraplu van Pro Persona:  

uiteraard is er op directieniveau wel uitwisseling, met name waar het over de veiligheid gaat.  

 

Vragen vanuit de belangstellenden worden dan ook over de veiligheid gesteld. Bijvoorbeeld wanneer het 

gebouw Kompas ter sprake komt: in dit gebouw zijn de forensische patiënten onder gebracht. Men 

spreekt de vrees uit of deze TBS patiënten niet een gevaar voor de veiligheid zijn.  De directie antwoordt 

met klem dat deze patiënten zich in het resocialisatie stadium van hun behandeling bevinden en er hen 

alles aan gelegen ligt om hier te blijven. Bij mogelijke recidive worden zij terug geplaatst naar een TBS 

kliniek. Tom Zewald meldt dat de praktijk bewijst dat er geen sprake is van terugval. Het beter  

beheersen van het doen van risico taxatie maakt dit ook mogelijk. Vanuit het Dorpsbelang wordt de vraag 

gesteld naar de waarheid achter het broodje aap verhaal;  “de helikopter die regelmatig over vliegt zou te 

maken hebben met een ontvluchte TBS-er…” De directe is blij dat dit genoemd wordt want deze  

helikopters hebben slechts hun route over het terrein, werken uitsluitend voor de landmacht en hebben 

niets van doen met Pro Persona.   

 

Henk Eikholt (adviseur groen) vertelt op uitnodiging van de directie met veel enthousiasme over de 

nieuwe aanpak van het groen onderhoud. Ingegeven door een kleiner budget is gekozen voor natuurlijk 

onderhoud. Deze nieuwe aanpak brengt bloemen en vlinders terug en zo krijgen  wandelaars de  

uitnodiging om over het gras te lopen. “We mogen voortaan de kantjes er af lopen, i.p.v. dat deze geknipt 

worden … “ Henk kan veel meer vertellen over het nieuwe beleid, de tijd laat dit nu niet toe, maar hij 

staat open voor suggesties en nodigt ieder uit om deze onder de aandacht van de directie te brengen. 

 

Henk van Norel presenteert met trots het vorig jaar opgeleverde gebouw Mezzo. Dit gebouw huisvest een 

populatie patiënten die vroeger doorstroomde naar de 2/1 kap huizen. Het comfort van Mezzo is groter 

dan de 2/1 huizen bieden waardoor de patiënten in Mezzo willen blijven en doorstroming niet meer 

plaatsvindt. Op termijn zullen deze 2/1 kap woningen gesloopt worden.  

 

Na de wandeling tijdens een kopje koffie met een lekker plakje cake zet de directie de cijfers  via een  

Power Point presentatie op een rij. Een organogram laat zien hoe de organisatie is opgebouwd.  

Pro Persona bestrijkt tal van locaties en heeft in totaal 554 bedden waarvan er 375 onder de AWBZ  

vallen. In 2015 gaan ingrijpende verschuivingen plaatsvinden omdat veel patiënten dan niet langer onder 

de AWBZ vallen.   

 

Bij ProPersona werken zo’n 118 vrijwilligers van de 762 werknemers waardoor veel werk uit handen ge-

nomen wordt en er meer tijd is voor dat beetje extra.   

 

Zoals eerder genoemd is de behandelingsaanpak van de patiënten voortdurend in ontwikkeling. Zo wordt 

in vergelijking met vroeger veel meer naar het gezonde deel van de patiënt gekeken en gestreefd om  

cliënten te laten participeren.  Een paar voorbeelden van deze participatie (het terras van Café De Tijd, 

groen onderhoud,  

terreinonderhoud, onderhoud rond de kantine en velden van Wodanseck). De directie staat open voor 

nieuwe ideeën.  

Bezorgdheid is er bij de inwoners van Wolfheze over het gebruik van drugs door patiënten. De directie 

benadrukt dat een psychiatrisch ziekenhuis geen gevangenis is maar een ziekenhuis. In de behandeling 

is er sprake van een 2-sporenbeleid. 1. Afspraken maken in de behandeling. 2. Incidenten aanpakken. 
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Daar waar de veiligheid in het geding komt en overlast  aan de orde is, is er contact met de politie en 

wordt er in samenwerking gezocht om de veiligheid te bevorderen.  

Sylvia Berntssen (namens de politie) benadrukt dat er gepatrouilleerd wordt op en rondom het terrein 

(o.a. station). Daarnaast worden er prieeltjes verwijderd waardoor donkere ontmoetingsplekjes  

verdwijnen. Verboden toegangsbordjes worden aangepast met bordjes voor het niet toestaan van drugs op 

het terrein.  

De directie meldt dat wanneer de inwoners een vermoeden hebben van dealers en er sprake is van  

overlast de receptie van Pro Persona gebeld mag worden om hiervan melding te doen. Dealen is een  

strafbaar feit: Pro Persona heeft goede contacten met het Openbaar Ministerie; in goed overleg kunnen de 

juiste besluiten genomen worden. Het streven van PP is  dat er aangifte gedaan wordt tenzij…  

 

 

Tenslotte nog een aantal vragen op een rijtje:  

 

• In het dorp lijkt het alsof er zwaardere gevallen naar Pro Persona komen.  

Antwoord: Nee: de lichtere gevallen wonen niet meer op het terrein en zie je daardoor minder. 

Met veranderingen in de zorg die er aankomen wordt dit alleen maar sterker. Dus zware  

gevallen, meer geconcentreerd zodat de indruk kan zijn dat de problematiek van de patiënten 

zwaarder wordt. 

• Toch nog zorgen rond de patiënten van Kompas:  

Antwoord: betreft hen die de laatste fase van TBS met voorwaarden uitzitten. De vrijheden wor-

den verworven door gedragsontwikkelingen. “staar je niet blind op de term TBS” 

• Wordt bijgehouden welke incidenten plaatsvinden? 

Antwoord: ja; allen klein van aard.  De directie stelt voor om samen met Dorpsbelang te kijken 

hoe de incidentcijfers gedeeld kunnen worden met de inwoners van Wolfheze 

• Is er een rookbeleid in de gebouwen?  

Antwoord: jazeker. Alle gebouwen hebben een aparte rookruimte. Er zijn twee uitzonderingen 

waar patiënten wel op de kamer mogen roken.  

• Bevinden zich onder de patiënten ook pedofielen? 

Nee: deze worden hier niet behandeld.  

Martin de Graaff dankt namens Dorpsbelang de directie voor de gastvrijheid en de heldere en uitvoerige 

uitleg. Deze bijeenkomst werkt positief mee om het Dorp en Pro Persona dichter bij elkaar te brengen. De 

directie nodigt ieder uit om nog even na te praten bij een glaasje en een nootje.   


