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Voorwoord 

  

Beste lezer, 

 

Voor u ligt de vierentwintigste editie, de tweede dit jaar, van de nieuwsbrief van de 
Cliëntenraad. 

In deze editie zal Ronald wat afkortingen uitleggen zodat jullie weten wat sommige 
afkortingen betekenen. U vindt een verslag van de informatie avond bij de gemeente 
Alphen aan den Rijn. Er is nieuws uit de GGZ door Korsjan. 

Een ongevraagd advies over WiFi door Ronald en weer een recept door Patty. 

Een boek recensie, een oproep om samen sterk tegen stigma te staan en als laatste zijn 
wij nog steeds op zoek naar nieuwe leden voor de Cliëntenraad, vooral uit Gouda. 

 

Wij wensen jullie veel leesplezier. 

Tot de volgende keer. 

 

Ellen Karstel 

Voorzitter Cliëntenraad Alphen aan den Rijn en Gouda 

Vragen over, ideeën, suggesties 

en kopij voor deze nieuwsbrief 

stuur je aan: 

Cliëntenraadalphengouda@rivierdui

nen.nl 

Mobiele nummer: 06 11346237 

 

mailto:clientenraadalphengouda@rivierduinen.nl
mailto:clientenraadalphengouda@rivierduinen.nl
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De Cliëntenraad 

Samenstelling Cliëntenraad 

 

 

Onze leden vanuit Alphen aan den Rijn zijn: Ellen Karstel, voorzitter en lid van het 
dagelijks bestuur (DB), Sijtze Faber, penningmeester, Patty de Vreede, secretaris, 
Ronald Geurts, lid van het DB, Korsjan Punt, Cornelly MacNack, Wil Klaassen.  

Uit Gouda zitten Ruud Remmerswaal, vice-voorzitter en lid van het DB en Bart de Leeuw 
in de raad. De Cliëntenraad wordt ondersteund door Marja de Jong  

 

 

 

 

Nieuwe Leden voor de Cliëntenraad! 

 

We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe leden uit  

Alphen aan den Rijn en met name uit Gouda!  

 

Via de CR hebben cliënten invloed op de kwaliteit van zorg en het beleid van 
Rivierduinen. Wij voorzien de directie van de centra van gevraagd en ongevraagd advies. 
We houden contact met onze achterban door regelmatig de verschillende afdelingen 
van de centra te bezoeken. Via deze nieuwsbrief, die u nu leest, houden we onze 
cliënten en het personeel van GGZ Rivierduinen op de hoogte van onze activiteiten. 

 

Mocht je geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan de Cliëntenraad of vrijblijvend een 
keer een vergadering willen bijwonen, dan kun je contact opnemen via e-mail: 
Cliëntenraadalphengouda@rivierduinen.nl of via telefoonnummer: 06-11346237 Je 

mailto:clientenraadalphengouda@rivierduinen.nl
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wordt dan uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Waarna je in principe bij 
wederzijdse geschiktheid aspirant lid kunt worden.  Gewoon doen! 

 

 

Informatieavond GGZ bij de gemeente Alphen aan den Rijn 

17 maart ging er een groepje bestaande uit 4 leden van de Cliëntenraad naar een 
informatieavond van de gemeente. Dit was bedoeld om de GGZ meer op de kaart te 
zetten bij de gemeente, en om aan te geven wat we graag zouden zien dat de 
gemeente realiseert. Cliënten, familie en organisaties betrokken bij de GGZ waren 
uitgenodigd op het gemeentehuis.  

De Cliëntenraad wilde aangeven dat  ze een GGZ informatiepunt willen. Tevens een 
respijthuis en contact met Cliëntenadviesraad van de gemeente. 

 

Deze avond heeft het volgende opgeleverd: 

 betere communicatie tussen Huisartsen, TOM in de buurt en Rivierduinen. Zij moeten 
elkaar beter weten te vinden. 

 In de cliënten -en inwonersadviesraad zitten nu geen vertegenwoordiger van de GGZ, de 
wethouder heeft inmiddels toegezegd ervoor te zorgen dat dit wel gaat gebeuren. 

 Er wordt uitgezocht of er in de gemeente een steun/ informatiepunt gerealiseerd kan 
worden in Alphen aan den Rijn. 

 Er wordt onderzocht of er bereidheid is om een respijthuis op te zetten door de 
gemeente, Rivierduinen en zorgverzekeraar. Want op lange termijn kan dit een 
preventieve werking  hebben en dus kostenbesparend werken. 

 De ketens met betrekking tot de GGZ in kaart brengen zodat er meer contact komt. 
 De gemeente wil werkbezoeken afleggen om meer informatie te krijgen wat er in de 

praktijk gebeurt. 

 

Het was een informatieve avond. 
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Afkortingen die veel gebruikt worden in de GGZ (deel 1) 

In de GGZ worden regelmatig afkortingen gebruikt zonder dat daarbij wordt aangegeven wat 
deze betekenen. Het leek de redactie een goed idee om in de komende nieuwsbrieven eens 
wat van de afkortingen voluit te schrijven. Hieronder dan ook deel 1. 

 

 

 

 

  

  

 AWBZ  = algemene wet bijzondere ziektekosten 

 

 BDOS  = beperking onnodige dwang en separatie 

 BOPZ    = wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen 

 BOR / TOR    = bed op recept / telefoon op recept 

 BZW  = begeleid of zelfstandig wonen 

 

 CIZ         = centrum indicatiestelling zorg 

 

 DBC  = diagnose behandel combinatie 

 

 EBK  = extra beveiligde kamer 

 ECT  = electro convulsieve therapie (electroshocks) 

 EPA  = ernstige psychiatrische aandoeningen 

 EPD  = electronisch patiënten dossier 

 EVD  = ervaringsdeskundigheid 

 

 FACT  = flexible of functional assertive community treatment 

 

 GGZ  = geestelijke gezondheidszorg 

 GGD  = gemeentelijke gezondheidsdienst 

 

 HIC / MC = high and intensive care /  medium care 

 HDL  = huishoudelijke en dagelijkse levensverrichtingen 

 

 IHT  = intensive home treatment 
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 IBS  = in bewaring stelling 

 

 KEP  = kritieke episode psychose 

 

 LVB  = licht verstandelijke beperking 

 

 PT          = psychiatrische thuiszorg 

 

 PIT         = psychiatrische intensieve thuiszorg 

 PVP  = patiënten vertrouwenspersoon 

 

 ROM  = routine outcome monitoring 

 

 SPV  = sociaal; psychiatrisch verpleegkundige 

 

 WLZ  = wet langdurige zorg 

 WMCZ  = wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 

 WMO  = wet maatschappelijke ondersteuning 

 

 ZVW  = zorgverzekeringswet 

 ZZP  = zorg zwaarte pakket 

 

Op onze website: http://clientenraden-rivierduinen.nl/afkortingen-
in-de-GGZ/ vindt u meer informatie.  U kunt ook deze QR code 
scannen:   
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Groene aspergesalade met een gekookt ei en ham 

Hoofdgerecht voor 8 personen, bereidingstijd:  Ca 20 minuten 

 

Ingrediënten voor de salade: 

 2 bosje groene asperges (ca. 600 g) 

 50 gram pijnboompitten 

 200 gram dik gesneden beenham 

 4 eieren 

Voor de dressing: 

 2 eetlepel zure room 

 2 eetlepel mayonaise 

 1 theelepel mosterd 

 2 eetlepel fijngehakte bieslook 

Voorbereiden 

Breng water met een schepje zout aan de kook. Snijd de harde uiteinden van de 
asperges af en snijd de asperges in stukken van 3 cm. Houd de kopjes apart. Kook de 
aspergestukjes 2 minuten en voeg dan de kopjes toe. Kook nog een minuut, giet af en 
spoel vervolgens onder koud water af. Kook de eieren in 5 minuten hard. Spoel onder 
koud water en pel ze. Rooster de pijnboompitten in een droge koekenpan. Snijd de ham 
in stukjes of reepjes en hak de eieren grof. 

Bereiden 

Schep asperge, ham en ei door elkaar. Klop de ingrediënten voor de dressing door 
elkaar en breng op smaak met zout en versgemalen peper. Schep dit door de salade en 
doe over in een schaal. Bestrooi de salade met pijnboompitten en nog wat versgemalen 
peper. 

Voedingswaarde (pp) 

 Eiwit:     10 gram 

 Koolhydraten:   45 gram 

 Vet:    11 gram 

 Kcal:    155 
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Gratis WIFI 

De Cliëntenraad bezoekt regelmatig de klinieken en wachtkamers van Alphen aan den 
Rijn en Gouda. Door gesprekken met de cliënten krijgen wij een beeld van wat er onder 
hen leeft. In sommige gevallen gaat dat om zaken die snel opgelost kunnen worden 
zoals het repareren en wegwerken van stroomdraden in een stopcontact. Dan nemen 
we direct contact op met de betreffende manager en wordt het spoedig geregeld. 

 

Daarnaast komen we ook zaken tegen die een wat langere adem nodig hebben en die 
we, bijvoorbeeld,  via een ongevraagd advies bij de directie neerleggen. Een voorbeeld 
van dat laatste is de veelvuldig uitgesproken wens van cliënten om in de klinieken, het 
Zegerkwartier  en de wachtkamers gebruik te kunnen maken van gratis WiFi.  

 

We hebben dat (natuurlijk) opgepakt en in een ongevraagd advies gegoten.  Onze 
voornaamste argumenten zijn hiervoor: 

 

 Heden ten dage is communicatie via internet (zoals bv email en facebook) een 

belangrijke manier om in contact te blijven met het persoonlijke netwerk (familie, 

vrienden, werk) van de cliënt. Bij opname betekent dit dat, als men bv door middel van 

smartphone of tablet dit contact wil onderhouden, dit een aanslag doet op de 

persoonlijke financiën van de cliënt. Dat kan nadelig zijn voor het herstel.  

 Daarnaast communiceren overheden ook steeds meer via internet en het ontbreken 

daarvan kan weer problemen opleveren in de thuis situatie.  

 Het is gebruikelijk dat zorg instellingen gratis wifi bieden aan hun cliënten. Dit wordt 

beschouwd als een belangrijke dienstverlening aan hun cliënten en bezoekers.   

 

De directie staat positief tegenover ons advies.  Of er echter binnenkort 
werkzaamheden gaan beginnen om de gratis WiFi in ons centrum Alphen aan den Rijn / 
Gouda te realiseren is nog de vraag.  

 

Ga ook eens naar de  

 website van de Cliëntenraad. Deze kan je  

vinden op http://clientenraden-rivierduinen.nl of scan de QR    
code in. 

 

 

 

 

 

http://clientenraden-rivierduinen.nl/
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UITgelezen! 

 

De boekenrubriek van de nieuwsbrief van de Cliëntenraad. Hierin bespreken we 
nieuwe en oude boeken die raakvlakken hebben  met de GGZ. Ideeën of tips? Schrijf 
naar de redactie.  

PAAZ – door Myrthe van der Meer – The House of Books -  paperback – 2014 

Als Emma van de ene op de andere dag opgenomen wordt op de PAAZ (psychiatrische 
afdeling van een academisch ziekenhuis), weet ze één ding zeker: hier is een fout 
gemaakt. Ze heeft namelijk een leuke baan, een geweldige vriend en een goed leven, 
dus dat ze dood wil kan dan toch geen probleem zijn?  
 
Dit is het begin van Emma's zoektocht door de absurde wereld van de psychiatrische 
kliniek met al haar regels, pillen en diagnoses - een zoektocht naar de uitgang, maar 
boven alles een zoektocht naar zichzelf. Tijdens haar reis langs vreemde patiënten en 
nog vreemdere therapeuten, depressieve kerstballen en onverwachte vriendschappen, 
begint Emma te beseffen dat ze hier niet voor niets zit, en dat zij de enige is die kan 
bepalen of, maar vooral ook hóé ze ooit de PAAZ weer verlaat. 

 

In het boek beschrijft Myrthe van der Meer (een pseudoniem) haar eigen ervaringen in 
een PAAZ. Op behoorlijk  humoristische wijze beschrijft ze  haar binnenkomst en 
kennismaking in de wereld van de psychiatrie.  

Langzaam krijgt ze haar gevoel terug en kan ze het trauma dat aan de basis ligt van haar 
burn-out, beginnen te verwerken.  

 

Het debuut van Myrthe van der Meer geeft een pittig verslag van de ervaringen op een 
PAAZ, maar is ondanks de zwaarte van de thematiek met veel humor en 
relativeringsvermogen geschreven. Herkenbaar voor zowel cliënten  als hulpverleners, 
maar daardoor juist ook voor een veel breder publiek interessant. Het is daarom een 
aanrader! 

 

Meer over de auteur kunt u vinden op haar website: http://www.myrthevdmeer.nl/ 

 

 

 

 

Een beweging voor nieuw elan in de GGZ 

 

is een beweging, die alle mensen die betrokken zijn bij de GGZ wil 
mobiliseren om met elkaar in discussie te gaan en ideeën te verzamelen. Daaruit kunnen 
dan vernieuwende samenwerkingsverbanden en projecten opgestart worden. Het 
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uiteindelijke doel is een visie te ontwikkelen om de GGZ toekomstbestendig en 
duurzaam te maken. 

 

Volgens de initiatiefnemers – Jim van Os (psychiater en Hoogleraar) en Wilma Boevink 
(ervaringsdeskundige en onderzoeker Trimbos instituut)  ligt in de bestaande GGZ  de 
nadruk te veel op behandelen volgens richtlijnen en symptoomreductie. Hierdoor sluit 
zij niet meer aan bij de behoeften en de omstandigheden van de individuele cliënt.  Als 
oplossingsrichting wordt onder andere gepleit voor een nieuwe kijk op psychisch lijden, 
inbedding van de zorg in de gemeenschap, grotere inzet van E-health en M-health, 
zelforganiserende teams en nieuwe manieren van onderzoek. 

 

Het initiatief wordt ondersteund door bijna honderd anderen,  onder wie bekende 
namen als Bram Bakker en David van den Berg. GGZ Rivierduinen ondersteunt dit 
initiatief als participant. Zie voor meer informatie: www.denieuweGGZ.nl/ 

 

 

 

 

SAMEN    TEGEN 

STERK STIGMA 

 

Onder het motto “Samen Sterk Tegen Stigma” organiseert de 
Cliëntenraad samen met de Familieraad een week waar we gezamenlijk aandacht gaan 
vragen voor – en optrekken tegen - stigmatisering rond de GGZ. Dat willen we eind 
september/begin oktober gaan doen. 

 

Hulp gevraagd: Om dit goed te organiseren is een hele klus. We kunnen dan ook zeker 
nog hulp gebruiken. Heb je zin mail dan even naar  
Cliëntenraadalphengouda@rivierduinen.nl of naar r.geurts@rivierduinen.nl  

 

Help mee om samen sterk tegen stigma te staan! 

Meer over de auteur kunt u vinden op haar website: http://www.myrthevdmeer.nl/ 

 

Wat zit waar? 

 GGZ Rivierduinen Midden-Holland/Rijnstreek locatie Gouda Polikliniek Volwassenen 

 Ronsseweg 225, 2803 ZB Gouda 

Tel. 0182 56 36 00 

 

http://www.denieuweggz.nl/
mailto:clientenraadalphengouda@rivierduinen.nl
mailto:r.geurts@rivierduinen.nl
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 Polikliniek en kliniek Ouderen, IHT en Wijkgerichte psychiatrie 

Jac. P. Thijsselaan 45, 2803 RT Gouda 

Tel. 0182 56 37 00 

 

 GGZ Rivierduinen Midden-Holland/Rijnstreek locatie Alphen aan den Rijn 

Polikliniek Volwassenen en Ouderen, kliniek Volwassenen, IHT en Wijkgerichte 
psychiatrie 

Noorderkeerkring 20, 2408 GZ Alphen aan den Rijn 

Tel. 0172 89 85 00 

 

 Het Trefpunt, Centrum voor werken, leren en vrije tijd en Woonzorgwijk 

Zegerkwartier / Beschermd wonen 

Toermalijnstraat 1, 2403 DW Alphen aan den Rijn 

Tel. 0172 89 86 50 

Kijk voor meer informatie op de website www.rivierduinen.nl. 

 

 

Informatie 

Heeft u tips, adviezen of informatie nodig van de Cliëntenraad. Bel of mail ons! Wij zijn 
er voor u! 

 

 

 

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Cliëntenraad GGZ Rivierduinen Alphen aan den 
Rijn/ Gouda. 

Redactieleden: Korsjan Punt, Ruud Remmerswaal, Ronald Geurts  en Marja de Jong. 

E-mail: Cliëntenraadalphengouda@rivierduinen.nl 

Telefoonnummer rechtstreeks op vrijdag: 0172- 898558 

Algemene nummer: 0172-898500 

Mobiele nummer: 06 11346237 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in oktober 2016. 

http://www.rivierduinen.nl/
mailto:clientenraadalphengouda@rivierduinen.nl

