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Voorwoord 
 

Beste lezer, 
 
De pepernoten liggen alweer in de 
winkel, kerstbomen en kerstver-
siering zijn alweer op vele plekken op 
voorraad en de dagen worden steeds 
korter. Voor veel mensen een moei-
lijke tijd van het jaar, voor anderen 
tijd om de goede voornemens op 
papier te gaan zetten, zo ook voor de 
Cliëntenraad van GGZ Duin en Bollen 

/Leiden. Wij hebben ons namelijk voorgenomen om een tweemaandelijkse 
nieuwsbrief te gaan publiceren, dit om wat dichter bij de cliënten van Rivierduinen 
te komen, en wat meer bekendheid te verwerven onder zowel de cliënten als het 
personeel van Rivierduinen Leiden/Duin en Bollen.  
 
In deze allereerste nieuwsbrief willen we het onder andere hebben over het afscheid 
van Albert Blom, de Spoedeisende Psychiatrische Observatie Ruimte, de sluiting van 
het Theehuis en de opheffing van het Psycho Trauma Centrum. Ook zullen we een 
aantal vaste rubrieken aan u voorstellen: de kijk- en leeshoek bijvoorbeeld.  
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Afscheid Albert Blom 
 
Op donderdagmiddag 20 oktober was het dan zover: er werd in Voorhout officieel 
afscheid genomen van Albert Blom. Na vier jaar DBZ (Directeur Behandelzaken) 
geweest te zijn, zal hij nu een ietwat andere koers gaan varen. Vanaf 1 november 
gaat hij aan de slag bij GGZ Noord-Holland Noord, als directeur bij de forensische en 
acute psychiatrie. Zoals Caroline Angenent van de Cliëntenraad terecht opmerkte, 
komt hij met deze wending in zijn carrière misschien wel weer dichter bij zijn roots. 
Albert merkte namelijk tijdens één van onze laatste vergaderingen op dat hij nog 
wel het meeste affiniteit heeft met de straatpsychiatrie en de verslavingszorg en dat 
hij deze groep cliënten een warm hart toedraagt.  
 Bij een afscheid horen de nodige speeches. Eerst sprak Henrie Henselmans 
namens de Raad van Bestuur. Hij legde de nadruk op de drie rollen die Albert volgens 
hem had vervuld tijdens zijn loopbaan bij Rivierduinen, zijnde: directeur, psychiater 
en onderhandelaar. Er werd opgemerkt dat de rol van psychiater misschien nog wel 
het meest prominent geweest was in de afgelopen vier jaren. Albert Blom heeft met 
name met cliënten met een bipolaire stoornis gewerkt en in zijn dankwoord 
vermeldde Albert ook dat hij dat werk altijd graag gedaan had. Verder verwoordde 
hij ook zijn dankbaarheid naar de waaier aan mensen die aanwezig was bij zijn 
afscheid en met wie hij in meer of mindere mate altijd heeft samengewerkt: van 
managers tot politie tot een bijna complete Cliëntenraad.  
  

Na deze speeches was het de beurt aan de 
Cliëntenraad. Caroline legde met name de 
nadruk op de rol die Albert gespeeld heeft in het 
contact met de Cliëntenraad, zijnde die van 
gesprekspartner. Het is lang niet altijd 
makkelijk geweest om samen te werken. Wat de 
Cliëntenraad wilde, viel niet altijd samen met 
wat de directie kon of wou geven. Maar over het 
algemeen kijken we terug op een prettige 
samenwerking, en deze werd bekroond met een 
boek over Ajax, niet voor niets de favoriete 
voetbalclub van Albert. Daarnaast was er ook 
nog een ludieke actie van de Cliëntenraad: er 
werd een shirt met geeltjes uitgereikt ter 
herinnering aan Alberts carrière bij 
Rivierduinen. Hij was niet de enige die er 
hartelijk om kon lachen.  
 Tot slot werden alle managers naar voren 
geroepen en werd onder begeleiding van een 
gitaar door de enthousiaste managers een lied 
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gezongen voor een toch wel ietwat ontdane Albert. Op de tonen van Rubberen 
Robbies “Ambulance” – geen onbekende voor de echte Leidenaren onder de lezers – 
zong de hele zaal Albert tegemoet. Het ga je goed daar in het hoge noorden, Albert!  
 
 
Spoedeisende Psychiatrische Observatie Ruimte in Leiden 
 
De kogel is door de kerk: vanaf 1 mei 2017 komt er een Spoedeisende Psychiatrische 
Observatie Ruimte (SPOR) in Leiden in het gebouw van Rijnveste om ervoor te zorgen 
dat verwarde personen die door politieagenten op straat aangetroffen worden niet 
naar een politiecel verbannen worden. Dit gebeurt nu maar al te vaak in afwachting 
van een beoordeling door een dienstdoende psychiater, terwijl deze verwarde 
mensen vaak meer behoefte hebben aan een kopje koffie en een prikkelarme 
omgeving die geen politiecel is. De bedoeling was aanvankelijk om zowel in Leiden 
als in Gouda een SPOR op te richten, maar deze plannen zijn herzien en nu is besloten 
om enkel in Leiden te voorzien in een dergelijke opvang. De ruimte die hiervoor 
gebruikt zal worden, ligt nog niet helemaal vast. Aanvankelijk werd gedacht de 
ruimtes te gebruiken die in dezelfde gang liggen als waar de separeerruimtes zich 
bevinden. Aangezien de separaties teruggeschroefd moeten worden, blijven deze 
ruimtes vaak leeg en is dit de ideale ruimte voor dergelijke opvang. Er is echter één 
probleem: Er moet een duidelijke scheiding komen van de afdelingen van 
Rivierduinen en de ruimtes voor de SPOR en er moet een ander nummer op de gevel 
komen. Wordt vervolgd.  
 
 
Is er nog hoop na het Theehuis? 
 

 
 
Na vele jaren het trefpunt voor cliënten geweest te zijn op het terrein van Endegeest 
hield het er dan uiteindelijk toch mee op. Het Theehuis is niet meer. Op zondag 2 
oktober werd er met een gemoedelijk feestje afscheid genomen van een concept dat 
jarenlang dienst gedaan heeft als ontmoetingsplek voor cliënten op het domein. Weg 
kopje koffie of thee. Weg sigaretje op het bankje. Weg ijsje. Weg praatje. Er is wel 
degelijk nagedacht over een alternatief. Dat vinden de cliënten nu in de vorm van 
een Buurtcentrum in Oegstgeest. Daar kunnen cliënten – al dan niet opgenomen – 
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terecht in een zaaltje op de eerste verdieping. Helaas zijn er beperkte 
openingstijden, en is dat niet het enige struikelblok. Als de cliënten het al zien zitten 
om helemaal naar het centrum van Oegstgeest te gaan, dan moeten ze er rekening 
mee houden dat een sigaretje roken enkel kan aan de overkant van de weg, staand 
onder een afdakje van de Rabobank, en niet gewoon buiten, gezellig zittend op een 
bankje. Er wordt gelukkig nog wel koffie en thee geschonken, maar voor broodjes 
moet zelf gezorgd worden. Het is anders, en het is maar zeer de vraag of de cliënten 
er zo blij mee zijn. Gelukkig is er ook goed nieuws: het Kruispunt op he terrein van 
Endegeest gaat niet dicht! Zouden degenen die erover gaan bang zijn om de wrok 
des Heeren op zich te halen als ze dit ook al zouden sluiten? 
 
 
Sluiting Psycho Trauma Centrum 
 

Toen een aantal jaar geleden het 
Psycho Trauma Centrum (PTC) in 
Leiden opgericht werd, had Rivier-
duinen hoge verwachtingen. Het zou 
niet alleen lokaal maar ook landelijk 
gespecialiseerde hulp bieden aan 
mensen met ernstige traumatische 
ervaringen. De verwachtingen waren 
hoog, de ambities groot en uiteraard 
ging er een flinke som geld mee 
gemoeid. Toch bleek een aantal 
maanden geleden dat het PTC 

verlies draaide. Er zou te weinig vraag zijn naar de groepsbehandelingen en de 
langdurige behandelingen werden niet meer volledig vergoed door de 
zorgverzekeraars. Hoewel de Cliëntenraad ook verhalen hoorde over lange 
wachtlijsten voor polibehandelingen, is het PTC inmiddels daadwerkelijk gesloten. 
Vanzelfsprekend een horrorverhaal voor alle cliënten die daar in behandeling waren. 
Het gaat namelijk om een erg kwetsbare groep mensen, allen min of meer getekend 
door trauma’s en met behoorlijk wat vertrouwensissues. De Cliëntenraad heeft nog 
actie ondernomen en de directie erop gewezen dat er toch zeker een oplossing 
gevonden moest worden voor het kleine groepje cliënten dat nog midden in een 
langdurige behandeling zat. Helaas bleek dat dat niet zo eenvoudig. Ook nu nog 
wordt er hard aan de weg getimmerd om een vervolgbehandeling te regelen bij 
andere instanties voor het handjevol patiënten dat tussen wal en schip gevallen is, 
maar de vraag blijft of deze cliënten daarmee werkelijk geholpen zijn. Het is en 
blijft een kwetsbare groep die nu hun enige houvast – namelijk een vaste groep 
therapeuten en medecliënten, evenals een vaste structuur door een 
therapieprogramma in de deeltijd – kwijt zijn.  
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Op de koffie bij… 
 
… Carla Overkamp! 
 
Een druilerige donderdagmiddag in november. Ik klop rond half twee op de deur van 
een kantoortje op de vierde verdieping van het Rijnvestegebouw. Daar word ik 
namelijk verwacht bij Carla Overkamp, de nieuwe Directeur Algemene Zaken (DAZ) 
van Rivierduinen. Pas twee en een halve week aan de slag en gelijk al op de rooster 
gelegd om in onze allereerste nieuwsbrief wat over zichzelf en haar werk te 
vertellen! 
 

Waaruit bestaat je werk als DAZ?  
Ik ben nu twee en een halve week bezig 
en tot nu toe is het vooral ontdekken. 
Mijn taak is eigenlijk mogelijk maken dat 
managers en behandelaars hun werk zo 
goed mogelijk doen en samen met hen 
kijken hoe we de zorg zo goed mogelijk 
kunnen regelen. Mijn werk is veelzijdig: 
mensen bezoeken op afdelingen en op 
verschillende plekken in de regio 
aanwezig zijn. Natuurlijk moet ik ook 
achter de computer, maar daar kom ik 
niet altijd aan toe. Maar dan denk ik, dat 
komt ook wel. Vanachter mijn bureau kan 
ik geen dingen bedenken. Daarvoor heb 
je gesprekken nodig met cliënten en 
managers van de verschillende regio’s.  

 
Waarom heb je voor Rivierduinen gekozen?  
Ik werkte al voor Rivierduinen. Ik was secretaris voor de Raad van Bestuur. Ik wilde 
graag bij Rivierduinen blijven omdat ik me eigenlijk echt wilde verbinden aan de 
maatschappelijke opdracht van Rivierduinen. Ik denk dat uitgaan van herstel heel 
belangrijk is en als ik daar een bijdrage aan kan leveren zodat medewerkers en 
managers herstelgericht kunnen werken, dan ga ik daarvoor.  
 
Welke ervaring heb je?  
Ik werk al bijna 30 jaar bij Rivierduinen. Ik heb ervaring op meerdere fronten: 
accountant, voorlichter, manager, secretaris. In wat nu komt neem ik uit alles wat 
ik gedaan heb ervaring mee: begrotingen, cijfers, het managen van professionals, 
kennis van herstel en de GGZ, dat gebruik ik allemaal in deze nieuwe baan.  
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Wat wil je bereiken bij Rivierduinen? 
Dat mensen trots worden op hun werk. Als ik dat bereik, ben ik heel erg blij. Ikzelf 
geniet nu al van mijn werk. Ik vertel met veel plezier aan familie en vrienden dat ik 
een hele leuke baan heb en dat ik daar m’n ei in kwijt kan.  
Wat betreft bezuinigingen: Het startpunt in mijn denken moet altijd zijn: de cliënt 
en het herstel van de cliënt. Als we de dingen die we moeten realiseren doen met 
als uitgangspunt de cliënt, dan denk ik dat we de goede dingen doen.  
 
Staat je deur ook open voor cliënten?  
Altijd. En dan kom ik liever naar de cliënt toe dan dat ze naar mij toe komen. 
 
Waaraan merken we over vijf jaar dat Carla Overkamp aan het roer heeft 
gestaan? 
Dat er meer gelachen wordt. Alhoewel, op de werkvloer wordt er al veel gelachen. 
Dat mensen de lol die ze in hun werk hebben ook buiten Rivierduinen laten zien. En 
dat cliënten dat dan ook merken. Als mensen meer lol hebben in hun werk en dat 
ook laten zien, dan heeft dat een positief gevolg op de interactie tussen cliënten en 
hun behandelaren.  
 
 
Kijk- en leeshoek: Dvd-series “In therapie” (seizoen 1 en 2) 
 

In het eerste seizoen van “In therapie” maken we kennis met 
psychotherapeut Paul die iedere dag een andere cliënt begeleidt. 
Op maandag is dat de dertigjarige Lara die lijkt te kampen met 
relationele en seksuele problemen. Op dinsdag is het de tiener en 
professioneel turnster Sophie die een extreem laag zelfbeeld heeft 
en met zichzelf in de knoop ligt. Op woensdag komt Aron langs, 
een luchtmachtpiloot die twijfelt aan de ethische rechtvaardiging 
van zijn laatste missie in Afghanistan. Donderdag dan begeleidt 

Paul het koppel Aya en Michel tijdens hun relatietherapie en op vrijdag ligt hij zelf 
op de bank bij psychiater Mira om te praten over zijn eigen sores op zowel 
professioneel als relationeel gebied.  
 

Het tweede seizoen van deze serie geeft ons een kijkje in het leven 
van een andere therapeut, namelijk Jonathan Franke. Paul, de 
therapeut uit seizoen 1, is geschorst en loopt nu therapie bij 
Jonathan op maandag. Verder volgen nog vier andere mensen 
therapie bij hem: architectuurstudente Sascha die kanker heeft 
maar dit niet kan en wil aanvaarden, brugklasser Olivier die zich 
niet langer op zijn gemak voelt bij zijn scheidende ouders, de 
depressieve CEO Wouter en oud-cliënte en succesvol advocate 

Marit die een crush heeft op Jonathan.  
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Beide seizoenen zijn laagdrempelig maar geven een beetje een stereotypisch beeld 
van wat therapie is. Ik vond persoonlijk dat seizoen 2 een duidelijker beeld geeft 
van wat therapie inhoudt. Het eerste seizoen was te voorspelbaar. Het tweede 
seizoen was ook minder saai en belichtte verschillende kanten van therapie, zo ook 
bijvoorbeeld wat een therapeut moet doen wanneer een cliënt iets vertelt en 
verwacht dat zijn/haar therapeut dat verzwijgt voor familie en vrienden. Het 
tweede seizoen wist me dus iets meer te boeien.  
 
Niet slecht om eens te kijken als je zelf al veel therapie gehad hebt, maar toch niet 
echt te vergelijken met echte psychotherapie. Daarvoor is het echt te stereotypisch.  

 
 

 
 
  
Geproefd 
 
Een borrelhapje, misschien wel voor Kerst of Oud en Nieuw? Benodigdheden: 
 
- een pak zuurkool (neem bijvoorbeeld kruidenzuurkool) 
- een rookworst (neem het merk en de smaak die je lekker vindt, variatie genoeg) 
- stokbrood (wit of meergranen naar smaak) 
- mosterd (grof of fijn, mild of pittig naar smaak) 
 
Verwarm de zuurkool en rookworst volgens de aanwijzingen op de verpakking, 
onderwijl kan het stokbrood in rondjes van ongeveer 1 a 1,5 centimeter gesneden 
worden. 
Als de worst en de kool warm zijn, kan het afmaken beginnen. Verdeel de zuurkool 
over de rondjes stokbrood, snij voor elk rondje stokbrood een plak worst van 
ongeveer 1 cm, garneer met een toef mosterd en smullen maar. 
 
Smakelijk! 
 

 
Bronvermelding: http://blog.hema.nl/rookworstborrelhapje/ 
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EHBO: Eerste Hulp Bij Oniomanie 
 
TE KOOP voor 1 euro per stuk: Boeken van Donna Tartt: “De verborgen geschiedenis” 
en “De kleine vriend”. Beiden paperbacks. Neem contact op via 
debbiemahieu@yahoo.com.  
 
TE KOOP: jeugdboeken Fear Street (Nederlandstalig). 0,50 euro per stuk. 10 titels 
vol spanning. Vanaf 10 jaar. Voor meer informatie, neem contact op met 
debbiemahieu@yahoo.com.  
 
Heb jij zelf nog iets te koop voor een zacht prijsje – 1 euro per stuk of minder – of 
ben je op zoek naar iets, stuur dan een mailtje naar de cliëntenraad onder 
vermelding van “EHBO”.  
 

 

CONTACT 
Wilt u contact opnemen met ons, dan kan dat! 
 
Cliëntenraad GGZ Duin- en Bollenstreek/Leiden 
Sandifortdreef 19, 2333 ZZ Leiden 
telefoon: 071-8907649 
e-mail: clientenraad.leiden@rivierduinen.nl 
 
 
 
 
 

COLOFON 
 
Deze nieuwsbrief is een tweemaandelijkse uitgave van GGZ Rivierduinen Duin- en 
Bollenstreek/Leiden. De volgende nieuwsbrief verschijnt begin januari 2017.   
 


