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Voorwoord 
 
Voor mij voelt de maand mei aan alsof de vakantie al binnen handbereik is, alhoewel we 
nog een hele tijd moeten wachten op het beste weer van de hete zomermaanden juli en 
augustus. Misschien komt het door die vele vrije vakantiedagen in de maanden mei en 
juni. Ik vind het persoonlijk altijd fijn om dan met vrienden een terrasje te doen of in 
een parkje te gaan zitten om te genieten van de eerste zonnestralen en wat inspiratie 
op te doen voor mijn vele schrijfsels. Ik schrijf namelijk niet alleen deze 
tweemaandelijkse nieuwsbrief J. 
 

 
 
Wij van de Cliëntenraad Duin en Bollen/Leiden maken intussen ook plannen en werken 
samen met de andere Cliëntenraden van Rivierduinen. Zo hadden we een gezamenlijk 
uitje naar de theatervoorstelling van PAAZ in april en staat er – naar het voorbeeld van 
Alphen/Gouda – een avond tegen stigma op de planning. Ook werken we samen met de 
mensen van Bijzondere Breinen. Verder in deze nieuwsbrief lees je meer hierover.  
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DaaROM heeft een reden  
Rivierduinen vraagt iedere cliënt regelmatig om een ROM in te vullen. Dat is een 
standaard vragenlijst met vragen over klachten en symptomen. Het idee hierachter is 
dat het effect van de behandeling zo ‘objectief’ te meten is. Als een cliënt vóór de 
behandeling aangeeft dat hij ‘8’ last van somberheid heeft en na een jaar zegt hij ‘5’, 
dan is zijn somberheid blijkbaar afgenomen. Natuurlijk begrijpt iedereen dat 
verbetering NA een behandeling niet automatisch betekent dat de verbetering DOOR de 
behandeling tot stand gekomen is, maar het tegendeel is ook moeilijk te bewijzen.  

De zorgverzekeraars willen graag dat er veel wordt ge-ROMd. Zij denken met de 
uitslagen een goed meetinstrument in handen te hebben om te bepalen of Rivierduinen 
zijn cliënten een goede behandeling biedt.  
De Cliëntenraad gelooft niet heel erg in de ROM als graadmeter voor de kwaliteit van de 
behandeling. Cliënten verschillen onderling namelijk veel: Piet is pas tevreden als hij 
‘nergens’ meer last van heeft; Fadi is al dolgelukkig als één symptoom aanzienlijk is 
verminderd; Misha heeft vreselijk last van bijwerkingen. Die verschillen zie je 
waarschijnlijk terug in de ROM, maar wordt Fadi dus beter behandeld dan Piet of Misha? 
De Cliëntenraad ziet meer in de ROM als gespreksonderwerp in de behandeling. We 
weten uit eigen ervaring dat je soms zo bezig bent met één klacht, dat je helemaal niet 
merkt dat je op andere gebieden vooruit (of juist achteruit) bent gegaan. Dan kan zo’n 
brede vragenlijst best nuttig zijn. Dus vraag gerust aan uw behandelaar naar de uitslag 
van uw ROM. 
  
Cliënttevredenheid 
Een heel andere vraag is of een cliënt tevreden is over de behandeling. Misha voelt zich 
weliswaar beroerd, maar geeft zijn psychiater elke week een pluim, omdat zij niet 
opgeeft; Fadi begrijpt niet waarom ze opeens een andere behandelaar kreeg. Ook de 
zorgverzekeraar wil graag weten hoe tevreden de cliënten van Rivierduinen zijn. Daarom 
zijn er een aantal gerichte vragen aan de ROM toegevoegd, zoals “Voelt u zich serieus 
genomen door uw behandelaar?”, “Kreeg u voldoende informatie over de behandeling?”  

De cliëntenraad krijgt een overzicht van de antwoorden op deze vragen en kan 
de directie aanspreken op mogelijk slechte scores. Wij vinden dit een nuttige toevoeging 
aan de ROM en hopen dat u in ieder geval dit deel van de ROM aandachtig invult. Mocht 
u nog andere zaken over uw behandeling bij Rivierduinen kwijt willen, dan vindt u bij 
de Cliëntenraad altijd een luisterend oor.  

 
Privacy 
Sinds enige tijd is er veel te doen over de privacy rond de ROM. De ROM-gegevens die 
worden doorgegeven aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG) zijn namelijk met 
ingewikkeld digitaal gegoochel weer terug te leiden tot individuele cliënten. De levering 
van ROM-gegevens is daarom stop gezet, totdat de SBG, net als de cliëntenraad J, 
genoegen neemt met echt anonieme gegevens. 
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Bijzondere Breinen 
Een aantal maanden geleden nam Ido van der Waal, één van de denkkrachten achter 

Bijzondere Breinen, contact op met de Cliëntenraad Duin 
en Bollen/Leiden. Hij legde ons uiterst enthousiast uit wat 
de gedachte was achter Bijzondere Breinen: een social 
enterprise waar organisaties en out-of-the-box denkende 
individuen aan elkaar gekoppeld worden op professionele 

wijze. Op deze manier ontstaat er een win-win situatie: bedrijven of organisaties krijgen 
creatieve en nieuwe hulp en input uit misschien wat onverwachte hoek en de ‘bijzondere 
breinen’ zelf krijgen (h)erkenning en waardering, terwijl ze daarvóór vaak 
ondergewaardeerd werden en aan hun talenten voorbij werd gegaan. Het sleutelwoord 
van Bijzondere Breinen is ‘neurodiversiteit’. Dit houdt concreet in dat – volledig tegen 
de huidige standaard in – gebruik gemaakt wordt van bijzondere en creatieve denkwijzen 
van mensen die anders denken, die op de één of andere manier afwijken van de door de 
maatschappij gestelde norm. Bijzondere Breinen gaat er dan ook van uit dat bijzondere 
denkkracht volop aanwezig is in mensen met bijzondere breinen en dat verspilling van 
hun denkkracht zonde is. 

De bijzondere breinen kunnen zichzelf opgeven bij Bijzondere Breinen en 
bevinden zich dan in een database, al dan niet anoniem. Bij de selectie wordt op geen 
enkele wijze gekeken naar ras, leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging of zelfs 
werkverleden, noch wordt een CV in aanmerking genomen. Belangrijk is dat de persoon 
kan aangeven dat hij/zij op een andere manier, op een ander niveau, denkt. Dat 
betekent soms ook dat die personen op andere niveaus minder goed functioneren, 
bijvoorbeeld op het niveau van communicatie of planning. 
 Bijzondere Breinen is er voor allerlei bedrijven en organisaties die in een soort 
impasse verkeren en op zoek zijn naar een nieuwe oplossing voor grote of iets minder 
grote vraagstukken. Mensen met een psychische kwetsbaarheid – de ‘bijzondere breinen’ 
zelf - kunnen soms iets herkennen in de beschrijving van wat een bijzonder brein is, 
zoals gegeven op de website www.bijzonderebreinen.org. Aanmelden kan ook op deze 
website. De Cliëntenraad Duin en Bollen/Leiden steunt alvast Bijzondere Breinen en 
moedigt cliënten aan zeker een kijkje te nemen op de website en indien van toepassing, 
zich op te geven als bijzonder brein.  
 
 
SPOR Leiden 
Er werd al een aantal maanden geleden in onze nieuwsbrief melding over gemaakt, maar 
waarschijnlijk is het ten laatste per 15 juni zo ver: de Spoedeisende Psychiatrische 
Observatie Ruimte gaat open. Deze is gevestigd in het gebouw van Rijnveste in Leiden. 
De bedoeling is dat mensen die door de politie in verwarde toestand aangetroffen 
worden hier naartoe gebracht worden, in plaats van in een politiecel te moeten wachten 
op beoordeling door een psychiater of de crisisdienst. Er mag echter geen sprake zijn 
van een delict of agressie. Eenmaal in de SPOR wordt er binnen zes uur een inschatting 
gemaakt van de toestand van de persoon, met name of iemand opgenomen moet worden 
in Rijnveste of gewoon weer naar huis kan met of zonder psychiatrische zorg, 
bijvoorbeeld zorg aan huis van een IHT-team (Intensive Home Treatment).  
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 Voor de bouw van de SPOR is een deel van de MC (Medium Care) afdeling 
opgeofferd. Daar zijn met name vier bedden gesloten ten behoeve van de SPOR. Echter, 
het zou voor cliënten niet zoveel mogen uitmaken, zo kregen wij als Cliëntenraad te 
horen, aangezien dit tekort (tijdelijk) opgevangen wordt in de kliniek in Voorhout. Het 
feit dat de SPOR gelinkt is aan de MC heeft ook te maken met de inzet van het personeel. 
De bedoeling is dat drukte bij de ene afdeling opgevangen wordt bij de andere.  
 
 
Op de koffie bij… Wouter Teer! 

Op een frisse woensdagochtend in mei mocht ik het 
directiekantoor van Wouter Teer in Rijnveste betreden. Na 
een aantal maanden geleden de nieuwe Directeur Algemene 
Zaken van Rivierduinen - Carla Overkamp - geïnterviewd te 
hebben, was het nu de beurt aan de nieuwe Directeur 
Behandelzaken. Ik klopte rond 11 uur aan op de vierde 
verdieping en kwam terecht in een ruim en prettig verlicht 
kantoor. Nadat ik beleefd de koffie en thee overgeslagen 
had, kon het interview beginnen. Ik voelde me al snel op 
mijn gemak. De eerste vraag die ik stelde, was eigenlijk best 
een cliché vraag, toegegeven, maar het antwoord verbaasde 
me enigszins. Ik vroeg Wouter namelijk waarom hij er ooit 
voor gekozen had om psychiater te worden. Hij antwoordde 

dat het een combinatie was van vier factoren.  
“Even heel kort: Ten eerste heb ik altijd interesse gehad in het waarom mensen 

zich op een bepaalde manier gedragen. Ten tweede had ik het geluk van een goede 
hoogleraar psychiatrie – Willem van Tilburg –  gehad te hebben die ervoor gezorgd heeft 
dat psychiatrie voor mij een ongelooflijk leuk vak werd. Ten derde was er het feit dat 
er in mijn familie mensen waren met psychiatrische stoornissen. Ik wilde iets doen met 
onmacht. En tot slot had ik ook de nieuwsgierigheid om te willen begrijpen wat voor 
vele mensen iets ongrijpbaar was en geheimzinnig was: psychiatrie.”  
 Vervolgens vroeg ik door naar zijn specialisatie, en of er in de loop van zijn 
carrière veel dingen veranderd waren. Hij vertelde me het volgende:  

“Je kan zeggen dat mijn specialisatie door alle jaren heen vooral in de 
ziekenhuispsychiatrie en in de langdurige zorg ligt, met name in de begeleiding en 
behandeling van mensen met chronische problemen. Er is ook de combinatie van 
management en inhoud en ik ben altijd al heel erg nieuwsgierig geweest naar het 
volgende: Hoe krijg je nou de beste zorg op de plek waar de cliënt is? Thuis, onder een 
brug, in een ziekenhuis? Hoe krijg je de zorg buiten de muren? Ik ben al psychiater sinds 
1987 en de groep met ernstige aandoeningen heeft altijd al mijn hart gehad. Er is veel 
veranderd, zowel positief als negatief. Positieve veranderingen in de loop der tijd zijn 
het feit dat er meer wetenschappelijk onderzoek is, dat we beter weten wat helpt en 
wat niet, dat we mensen meer en meer thuis gaan behandelen in plaats van ze op te 
sluiten, en dat de psychiatrie toegankelijker geworden is, meer in de samenleving. Ook 
goed is de druk op destigmatisering en de samenwerking tussen de instellingen. 
Negatieve aspecten zijn er op financieringsniveau: er wordt een veel grotere druk gelegd 



	   5	  

op de GGZ, er zijn heel veel mensen nodig om het goed betaald te krijgen en er is een 
grote administratieve druk. De samenleving is doorgeslagen in het controleren daarvan. 
Te veel geld gaat naar systemen en administratie. Wat ook niet goed is, helemaal niet 
goed zelfs, is het feit dat de financiering van de kinder- en jeugdpsychiatrie 
tegenwoordig bij de gemeentes ligt.”   

Wouter komt over van GGZ Friesland naar Rivierduinen. Een logische vraag is dan 
ook waarom hij voor Rivierduinen gekozen heeft. Hij heeft een duidelijk antwoord op 

mijn vraag.  
“De afstand tussen Friesland en mijn gezin in 

Bodegraven werd te groot, dus op een gegeven moment heb 
ik besloten daar te stoppen. Ik koos voor mijn gezin. Ik heb 
een aantal bestuurders in de buurt van mijn woonplaats 

gebeld en gezegd dat ik beschikbaar was. Ik wilde best ergens helpen. Ik heb gesprekken 
gehad met verschillende besturen en dit leek iets wat bij mij paste en wat ze hier nodig 
hadden, een ervaren directeur. We zijn in september gaan praten en het besluit heb ik 
ergens in december genomen.” 
 Een vraag die hierop aansluit, is dan ook waarom hij ooit gekozen heeft voor GGZ 
Friesland en of hij dingen uit Friesland hier in Leiden wil implementeren. Zijn antwoord: 

“Ik heb ooit voor Friesland gekozen omdat een hele 
goede collega mij dat vroeg. Ik had toen 6,5 jaar in 
Rotterdam gezeten en toen belde een bestuurder mij op met 
de vraag of ik samen met hem GGZ Friesland wou leiden. Hij 
was de enige die mij kon overhalen om zo ver van huis te 
gaan werken. Wij stonden ooit, in 2001, samen aan de basis 
van FACT in Noord-Holland Noord en we konden heel goed 

samenwerken. Hij wist dat ik op de markt was en vroeg of ik samen met hem GGZ 
Friesland wou leiden. Dat heb ik 3 jaar gedaan. Ik wil niets uit Friesland hier 
implementeren, dat is ook niet goed. Ik denk dat, als je dingen goed wilt doen, de 
mensen op de werkvloer en de cliënten deze mee moeten ontwikkelen en niet iets zo 
maar moeten overnemen van andere organisaties. Je kan geen dingen implementeren 
waarvan alléén mensen in Friesland denken dat die goed zijn. Ik neem wel een aantal 
dingen mee, waaronder de herstelvisie, de slagvaardigheid en een zekere simpelheid, 
een zekere eenvoud. Dingen hier in Rivierduinen zijn erg gecompliceerd, mede doordat 
er heel veel instellingen gefuseerd zijn tot één, en dat is erg complex.” 

Als laatste wilde ik graag weten hoe Wouter zijn functioneren zag binnen de 
samenwerking met de Cliëntenraad.  

“We moeten mekaar nog leren kennen. Ik wil een Cliëntenraad waarbij ik 
eigenlijk kan praten over dingen die gaan gebeuren. Ik wil hen eigenlijk vroeger 
meenemen, en ik wil ook kijken of we een mate van vertrouwen kunnen krijgen. Dus 
naast een formele relatie ook meer vertrouwen. Uiteraard is een formele 
medezeggenschapsstructuur ook van belang. En ik zou graag in de toekomst meer ruimte 
creëren om over belangrijke thema’s te praten met de Cliëntenraad, bijvoorbeeld van 
gedachten wisselen over herstelvisie en bijvoorbeeld over thema’s zoals dubbele 
diagnose. Ik heb het tot nu toe altijd goed kunnen vinden met de cliëntenraden, daar 
liggen mijn referenties,” voegde hij er glimlachend aan toe. 
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Kijk- en leeshoek: theatervoorstelling PAAZ 
In de vorige nieuwsbrief werd het boek PAAZ van Myrte van der Meer voorgesteld. Toeval 
of niet, op dit moment draait in de Nederlandse theaterzalen de voorstelling gebaseerd 
op dit boek. Met de Cliëntenraden van Duin en Bollen/Leiden, Leidschendam en 
Alphen/Gouda hebben we een gezellig uitje georganiseerd naar theater Castellum in 
Alphen. We wisten niet wat we konden verwachten. Ongeveer de helft van ons 
gezelschap had het boek gelezen. Verrassend was het toen bleek dat het ging om een 

monoloog. 80 minuten lang vertolkte Yora Rienstra het verhaal van de 
zwaar depressieve Emma die opgenomen is op de PAAZ. Niet alleen de 
monoloog was heel vlot, ook het spel met beeld en licht zat goed in 
elkaar. Het was een volledige act, met zelfs een soort van choreografie. 
Ook nam de actrice soms de houding van een ander personage aan, en 
met name dat van dokter Visser zorgde voor een vleugje humor in het 
hele spel. Toch moet opgemerkt worden dat het zonder het lezen van 
het boek misschien wat moeilijk te volgen was.  

 
 
 

 
In de kijker: Jupiter 

In de vorige editie van onze nieuwsbrief hebben we 
onze blik op de buurplaneet van de Aarde gericht, 
namelijk op Venus. Venus is na de Maan het helderste 
object aan de sterrenhemel. Het object dat daarna 
het helderst is, is de reuzenplaneet Jupiter, de 
grootste planeet in ons zonnestelsel. In 1610 ontdekte 

Galileo Galilei iets heel bijzonders aan deze planeet, en dat met een kleine telescoop: 
Jupiter wordt begeleid door een aantal maantjes! Met zijn telescoop zag Galilei er vier, 
vandaar dat ze de Galileïsche manen genoemd worden. In werkelijkheid zijn er meer 
dan 70 maantjes. De vier grootste heten Io, Europa, Ganymedes en Callisto. Reeds met 
een kleine telescoop kan je deze vier maantjes zien! 

Wat verder nog belangrijk en kenmerkend is 
voor Jupiter, is de grote rode vlek. Dat is in 
werkelijkheid een enorme storm in de atmosfeer 
van de planeet. Om een idee te krijgen van de 
omvang van de grote rode vlek, zie het 
vergelijkende plaatje rechts. De grote rode vlek is 
de ovale vorm links in het plaatje, de Aarde is de 
blauwe bal daarboven. De grote rode vlek is enkel 
met een telescoop te zien. 

Jupiter is ’s avonds in het zuiden te zien, je 
kan er niet naast kijken. Het is de helderste ‘ster’ aan de avondhemel! 
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Nieuwtjes 
Mozaïekenwedstrijd Duin en Bollen 

Deelnemers, vrijwilligers en activiteiten-
begeleiders van Movens in Noordwijker-
hout deden dit jaar voor de vijfde keer mee 
met het bollen mozaïek steken voor het 
bloemencorso Bollenstreek bij de Witte 
Kerk in het centrum van Noordwijkerhout. 
Het is altijd hartstikke leuk om mee te 
doen, maar hard werken om op tijd de 
mozaïek af te krijgen, maar het is gelukt! 

Na de prijzen in 2012, 2013 en 2016 hebben ze nu de eerste prijs voor particulieren in 
de wacht gesleept! Het definitieve ontwerp dit jaar met als thema Dutch Design is 
ontworpen door Nel Messemaker. De prijsuitreiking voor de mooiste Mozaïek vond 
zaterdag 22 april plaats in Noordwijkerhout. 
 
Multifunctioneel Herstelcentrum het Kruispunt op terrein Endegeest, Oegstgeest  
Inloop: Iedere maandagmiddag van 13.00-16.00 kunt u terecht in het Kruispunt voor een 
kopje koffie of thee, een koekje en een vlotte babbel.  
Weggeefwinkel: Iedere eerste en derde zaterdag van de maand (10u tot 12u) opent de 
Weggeefwinkel in het Kruispunt zijn deuren voor (ex-)ggz cliënten met een krappe beurs. 
Hebt u maar weinig kledij en kunt u best wel wat extra’s gebruiken? Kom kijken of er 
misschien iets voor u bij zit! 
Schaken: Om de week kunt u op woensdagmiddag van 14.00-16.00 terecht in het 
Kruispunt voor een partijtje schaken. Deze bijeenkomsten zijn zowel geschikt voor 
beginners als voor (ver)gevorderden. Leer schaken van of schaak tegen de nummer 500 
van Nederland!  
 
Weggeefboekenkast 
Is lezen uw grootste hobby, maar is uw budget niet toereikend om steeds maar weer 
nieuwe boeken te kopen? Sinds kort heeft de Cliëntenraad een weggeefboekenkast 
geïnstalleerd in de hal van Rijnveste, naast de deur die naar het kantoor van de 
Cliëntenraad leidt. Hebt u te veel boeken en weet u niet wat er mee te doen? Wij zouden 
erg blij zijn met uw bijdrage! Alle boeken zijn welkom in de weggeefboeken-kast! 
 
OPROEP! 
Bent u cliënt of medewerker van Rivierduinen en hebt u ooit iets geschreven – een boek, 
een artikel, of iets dergelijks? Dan horen wij dat graag! Wij hopen dat u dan een 
exemplaar wilt doneren aan de Cliëntenraad en zullen vervolgens een boekenkast 
creëren met alle creaties van medewerkers en cliënten. Zo heb ik (Debbie Mahieu) 
bijvoorbeeld zelf twee boeken geschreven: ‘Ik, Timothy. Tussen zin en waanzin,’ en ‘Ik, 
Timothy. In de ban van.’ Deze boeken zijn gepubliceerd in 2015 en 2016 respectievelijk 
en de Cliëntenraad is in het bezit van beide boeken. Het zijn semi-autobiografieën die 
een beeld schetsen van mijn opnames in de GGZ. De boeken kunnen besteld worden op 
www.boekscout.nl.   
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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 
 
Wilt u deze nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen? Meldt u dan aan op bovenstaand 
mailadres.  
 

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


