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Tweemaandelijkse nieuwsbrief van de cliëntenraad GGZ Rivierduinen,  
Duin- en Bollenstreek/Leiden. Juli-augustus 2017. 
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Voorwoord 
 

De zomervakantie staat voor de deur! Dat 
betekent dat veel studenten hun 
studieboeken eindelijk mogen inruilen 
voor zon, zee en strand, of een andere 
exotische vakantiebestemming, al dan 
niet ver van ons kikkerlandje vandaan. 
Ook anderen, die al jaren geleden de 
studieboeken neergelegd hebben, mogen 
binnenkort weer even de werkvloer 

inruilen voor een vakantiebestemming, of gewoon lekker even niks doen thuis. Wij van 
de Cliëntenraad hopen uiteraard dat u ook mag gaan genieten van een welverdiende 
vakantie, maar beseffen dat dat voor veel van onze cliënten niet altijd vanzelfsprekend 
is. Velen hebben er vaak het budget niet voor, of hebben niet altijd de emotionele 
stabiliteit die nodig is om naar een vakantiebestemming te gaan. Toch hopen wij dat de 
zon u even een vakantiegevoel kan geven en dat u even kan genieten van kleine dingen. 
Denk maar aan een wandeling op een mooie zomerdag, of samen met iemand kijken en 
genieten van de zonsondergang.  

Wij van de Cliëntenraad Duin en Bollen/Leiden zullen in de tussentijd niet stil 
zitten. Wij zijn druk bezig met het project van de Bijzondere Breinen (zie ook onze 
vorige nieuwsbrief) en met het organiseren van een bijeenkomst in het teken van 
“Samen sterk zonder stigma”, naar het voorbeeld van de Cliëntenraad van 
Alphen/Gouda. Uiteraard leest u daar meer over in deze nieuwsbrief.  
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Bijzondere Breinen op bezoek in Rijnveste! 
 

Woensdagmiddag 28 juni hadden we de 
eer en het genoegen om de drie 
oprichters van Bijzondere Breinen – Ido 
van der Waal, Geo van Dam en Stefan 
Peterse - in Leiden te verwelkomen voor 
een interactieve denksessie. Het was de 
eerste keer dat er een echte try-out bij 
een GGZ-instelling plaats vond. Het was 
weliswaar een select gezelschap, maar 
ieder die aanwezig was, kan beamen dat 
het uitgedraaid is op een erg productieve 
middag. Henri Henselmans – van de Raad 
van Bestuur - verzorgde een korte 

inleiding, met als rode draad: wat iemand kan en durft staat los van zijn of haar 
beperkingen. En dat is uiteraard ook waar het om draait bij Bijzondere Breinen: zij gaan 
niet uit van wat er bijvoorbeeld op je CV staat, maar van hoe jij denkt en hoe je door 
jouw denken kan bijdragen aan vraagstukken van organisaties en bedrijven.  
      

       
 Ido              Geo         Stefan          Tom 
  
Nadat ook de oprichters een paar inleidende woorden gesproken hadden, hield Tom 
Borst, een cliëntenraadslid, een korte introductie over het thema waar hij de laatste 
paar maanden van in de ban is. Het gaat hem om het feit dat er maar weinig 
dagbestedingsactiviteiten worden aangeboden die de geest prikkelen, terwijl er wel 
cliënten zijn die baat zouden hebben bij meer cognitieve uitdagingen. Naast dit 
onderwerp kwamen er nog andere interessante thema’s naar voren. Om er maar een 
paar te noemen: Hoe kunnen we de wachtlijsten aanpakken? Wat kunnen we doen om 
agressie tegen te gaan? Wat kunnen we doen om de armoede terug te dringen? En zo 
stonden er nog wel een paar op de lijst. Uiteindelijk werd toch het allereerste onderwerp 
gekozen om actief over te gaan brainstormen. 
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De gebruikte methode om dit thema te tackelen, was een mobiele mindmap (zie foto 
hierboven). Het thema zelf stond in het midden en daaromheen konden we vragen, 
associaties en dergelijke meer opschrijven. Ook werden er vragen geformuleerd die later 
in kleine groepjes, waarin zoveel mogelijk verschillende denkstijlen aanwezig waren, 
aangepakt werden. Er kwamen ontzettend veel innovatieve dingen naar boven. Nu zal 
ik niet pretenderen dat we het probleem omtrent cognitieve uitdaging voor cliënten 
opgelost hebben, maar het plan bestaat wel om van deze denksessie een aantal dingen 
op papier te zetten voor de directie, zodat ook zij kunnen zien dat het thema leeft en 
dat wij als Cliëntenraad er onze schouders onder zetten, in nauwe samenwerking met 
Bijzondere Breinen. Ook is er nog uitgekomen dat we een vervolgsessie gaan inplannen. 
Het was immers een erg vruchtbare middag, en er zijn bijzonder veel nuttige dingen 
gezegd. 
 
 
Opening PEH 
 
Half juni is de opvang voor mensen met verward gedrag in Rijnveste geopend, genoemd 
PEH (Psychiatrisch Eerste Hulp). Deze is er voorlopig alleen voor personen uit Leiden en 
de regio Duin- en Bollenstreek. In het najaar hoopt men de triage en vervolgzorg goed 
in de vingers te hebben, zodat deze Psychiatrische Eerste Hulp (PEH) dan ook 
opengesteld kan worden voor mensen uit het gebied rond Alphen en Gouda.  
  
 
Op de koffie bij… Hennie van Duyn! 
Deze maand gingen we een kopje koffie drinken bij een wel héél bijzondere vrouw, 
namelijk de senior van onze eigen Cliëntenraad: Hennie van Duyn! Ze vertelde me dat 
ze maar liefst 21 jaar lid is van de Cliëntenraad, al sinds haar 50ste. Ze heeft inmiddels 
de heuglijke leeftijd van 71 jaar bereikt, maar is nog lang niet van plan onze 
Cliëntenraad te verlaten! Zo vertelde ze me over haar belangrijkste reden om lid te 
worden van de Raad: 
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“Ik was altijd heel erg geïnteresseerd in wat er in (toenmalig, red.) Endegeest gebeurde. 
Ik was heel erg geïnteresseerd in wat er met de bewoners gebeurde. Ik wilde voor hen 
opkomen. We bezochten hen als er klachten waren, en gingen bij tijd en wijle de directie 
opzoeken. Omdat ik zelf toen ook cliënt was, wist ik wat er met je gebeurde als je 
opgenomen was.”  

Betrokkenheid was dus een belangrijk motief voor 
Hennie om zich aan te sluiten bij de Raad. Maar wat 
vindt ze nu het leukste van het lidmaatschap? 

“Het contact met de medemensen vind ik erg 
belangrijk. En ook om op te komen voor de bewoners. 
Daar doe je het uiteindelijk voor.” 
Nu ze al zo lang lid is, denk je toch dat er in de loop 
van de jaren een aantal dingen fors veranderd zijn. Of 
is dat niet zo? 
 “De naam is wel veranderd. Vroeger heette het 
“Bewonerscommissie”, toen werd het “Cliëntenraad”, 
en op het laatste zijn we met Leiden Lang samengegaan 
tot “Cliëntenraad Duin en Bollen/Leiden”. Maar 
daarbuiten is alles zo’n beetje hetzelfde gebleven. We 
bezoeken nog steeds de afdelingen. Wel is de locatie 
veranderd. Waar we vroeger op het domein van 
Endegeest zaten, zitten de meeste afdelingen nu op 

Rijnveste. Maar de activiteiten van de Cliëntenraad zijn hetzelfde gebleven, ik doe in 
principe niets anders. Wel hebben we in de loop van de tijd drie ondersteuners gehad, 
en Irene Deijl (zie nieuwsbriefmaart-april 2017 – red.) is nu de vierde.  
Ik vroeg Hennie vervolgens waarin de kracht van de Cliëntenraad ligt: 
 “Afdelingen bezoeken is mijn ding. Ik vind het contact met de mensen ontzettend 
leuk. Soms krijg je hele verhalen van mensen. En soms kan je mensen troosten. Dat 
waarderen mensen, dat je kan meeleven, vooral ook omdat je zelf ook psychisch ziek 
bent. Je blijft dat toch hebben.” 
Ik vroeg haar vervolgens ook of de Raad nog verbeterpunten heeft. Haar antwoord was 
kort en krachtig: 
 “Verbeteren kan altijd, maar wat precies? Misschien meer leden?” 
Tot slot was ik nog benieuwd naar wat Hennie vindt van de samenwerking tussen de Raad 
en de directie. Haar antwoord: 
 “Soms ontbreekt het er nog wel eens aan als je hoort dat ze niet gelijk reageren. 
Het schort nog wel soms eens aan de samenwerking, dat kan wel beter, vind ik. Soms 
zeg je er wat van, en dan gebeurt er toch niks. Dat vind ik dan een beetje jammer.” 
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Kijk- en leeshoek: A beautiful mind (film) 
 

In de film “A beautiful mind” maken we 
kennis met de briljante wiskundige John 
Nash – gespeeld door Russell Crowe – die 
een doorbraak wil maken met betrekking 
tot een nieuwe wiskundige theorie. Hij is 
zo geobsedeerd door zijn werk dat hij 
door alles en iedereen bespot wordt. 
Hijzelf echter lijkt betrokken te worden 
bij een geheime samenwerking met de 
Amerikaanse defensie en de CIA en 
zweert tegenover alles en iedereen 
geheimhouding. Maar wat er echt aan de 

hand is met Nash, is veel zorgwekkender. Er is namelijk helemaal geen geheime 
organisatie die hem inhuurt om codes te breken! Hij wordt in de ban gehouden door een 
psychotisch waanbeeld waarbij drie ingebeelde personages een rol in zijn leven willen 
opnemen. Ja, John Nash heeft een ernstige vorm van schizofrenie. Hij wordt uiteindelijk 
tegen zijn wil opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis waar hij behandeld wordt met 
elektroschokken en medicijnen. Deze laatste zorgen ervoor dat zijn leven radicaal 
verandert. Zo kan hij niet meer voor zijn baby zorgen, integendeel, als hij alleen is met 
de baby, gaat het bijna helemaal fout. Wanneer hij dan heimelijk probeert de 
medicijnen niet meer in te nemen, gaat het weer radicaal fout en is hij terug bij af. Hij 
wordt terug opgenomen en moet weer aan de medicatie. Maar de film eindigt subliem: 
ondanks alle obstakels en ondanks medicijnen en blijvende waanbeelden, leert John 
Nash met zijn beperkingen om te gaan. Meer nog, hij maakt zichzelf nuttig en vecht zich 
echt een weg naar een leefbaar leven.  
 Deze film toont het hartverscheurende verhaal van hoe iemand met veel 
capaciteiten en mogelijkheden volledig afgeremd wordt door een psychiatrische 
aandoening, en hoe hij dan uiteindelijk toch weet iets van zijn leven te maken. Het is 
een erg pakkende film, en als je hem de eerste keer ziet, weet je natuurlijk niet dat 
bepaalde personages in de film ontstaan zijn uit het psychotische waanbeeld. Pas op het 
einde wordt duidelijk dat deze drie enkel in zijn eigen hoofd bestaan. Uiteindelijk krijgt 
Nash de waardering die hij verdient.  
 Deze film kan een aanmoediging zijn voor de cliënten onder ons die ook wel 
degelijk talent hebben, maar geremd worden door hun psychische aandoening. Het kan 
een hart onder de riem zijn voor zij die net dat ene zetje nog nodig hebben om iets op 
te pakken. In ieder geval is deze film zeker een aanrader! 
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In de kijker: De Poolster 
 

Deze maand wil ik in onze astronomische 
rubriek even komaf maken met een universeel 
misverstandje. Heel veel mensen veronder-
stellen namelijk dat de Poolster – ook wel 
Polaris genoemd – een erg heldere, opvallende 
ster is. Als ik dan eens meedraai op een open 
sterrenkijkavond, krijg ik dan ook meermaals de 
vraag: “Welke ster is nou de Poolster?” 
voorgeschoteld. Als ik dan de enthousiaste 
geïnteresseerde Polaris aanwijs, stuit ik telkens 
weer op teleurstelling en het vaak korte en vaak 
verbaasde antwoord “Ow”. Inderdaad, Polaris is 
helemaal niet opvallend! De ster is net nog 
zichtbaar met het blote oog. Waarom dan al die 
consternatie over Polaris? Nou, vooral omdat 

deze ster het noorden aanwijst. En met name voor de zeelieden uit vervlogen tijden was 
dit erg belangrijk. Tegenwoordig hebben we een GPS die ons het noorden kan aanwijzen 
en daarvóór het kompas, maar toen die dingen nog niet bestonden, moest alle navigatie 
gebeuren via de sterren.  

Ondanks dat Polaris niet zo helder is, is het misschien wel leuk als je ‘m zelf kan 
vinden. Hoe is de Poolster nu het makkelijkst op te sporen? Wel, de meeste mensen 
weten het sterrenbeeld Grote Beer wel te vinden – ook bekend als de “steelpan”. Dit 
sterrenbeeld is bij ons altijd zichtbaar. In de winter staat hij wel op z’n kop en is hij dus 
moeilijker te herkennen. In de zomer prijkt hij mooi rechtop aan de noordelijke hemel. 
Je neemt de uiterste rand van het steelpannetje (de rechterrand dus), en die verleng je 
ongeveer vijf keer naar boven toe. Dan zou je moeten uitkomen bij een half heldere 
ster, en dat is dan de Poolster. Deze ster is op zich best interessant in een telescoop. 
Het is namelijk een dubbelster die niet moeilijk te onderscheiden is, let wel, met een 
telescoop. Mocht je dus in de gelegenheid zijn om Polaris met een telescoop te bekijken, 
dan zie je al snel dat Polaris een broertje heeft! 
 
 
Column door Richard: Jerrycan 
	  

Na mijn middelbare school ging ik met twee vrienden naar 
een vakantiepark. Jong en onbezonnen gingen we muziek 
maken op potten en pannen, en we speelden de luchtgitaar 
op een bezem. Toen had een vriend een geniaal idee: hij had 
iets gezien wat in het park lag. Wat het was? Ja, dat wist hij 
wel… hij keek moeilijk en kwam tot de conclusie dat hij niet 
op het woord kon komen. We vroegen of hij het kon 
omschrijven. Dat kon hij, het was oranje, en vierkant… Nee, 
het was geen vierkante voetbal, en het was ook niet de dvd 
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van Orange is the new Black, want dat bestond toen nog niet. Nee, het schoot inderdaad 
niet op en we gingen verder met het zingen van “99 luchtballonnen”.  

Een paar weken geleden deed ik mee aan een cursus “De gemeente 
dementievriendelijk”. We kregen uitleg over wat dementie is en hoe deze mensen het 
leven ervaren. Stel je voor dat je opeens in een vreemd gebouw staat en de onbekende 
baliemedewerkster vraagt wat je komt doen, terwijl je niet eens weet hoe je hier kwam. 
Dan zou ik zelf ook verward en angstig zijn. Of stel je voor dat je op een parkeerplaats 
je rode auto zoekt, je het niet kan vinden en je familie bij hoog en laag volhoudt dat je 
geen rode auto hebt tegenwoordig, maar een wit bestelbusje. Dan ben je na een tijd 
hun practical joke toch ook wel zat? Gelukkig kregen we tips hoe we met deze mensen 
om moeten gaan. Kleine vragen stellen, ze in hun waarde laten zijn en respectvol met 
ze omgaan. En soms kunnen ze gewoon niet op een woord komen, alsof je de suiker op 
het bovenste keukenkastje wil pakken maar er nét niet bij kan. Dan kan je samen met 
ze op zoek en met geduld vind je misschien het trappetje dat naar de suiker leidt.  

We leerden gelukkig niet dat niet élke vergeetachtigheid dementie is. Die vriend 
in het vakantiepark is dus ook gewoon gezond. Tenminste, als je het gezond vindt dat 
hij midden in de nacht opeens riep: “Jerrycan! Jerrycan! Het was een jerrycan!” Ik denk 
dat president Trump ook zoiets had toen hij midden in de nacht tweette “Despite the 
constant negative press… Covfefe! All I meant was Covfefe!” Dus als je een keer niet op 
een woord kan komen, maak je geen zorgen. Je bevindt je in goed gezelschap, maak me 
er alleen niet ‘s nachts voor wakker.  
 
 
Nieuwtjes 
Spaanse lessen VKC De Spiegeling 
Op dinsdag 5 september begint bij VKC De Spiegeling (aan de Langegracht in Leiden) een 
cursus Spaans voor beginners. Let op, deze cursus is enkel toegankelijk voor vrouwen en 
er is een maximaal aantal deelnemers van 8! Het cursusgeld bedraagt 22,50 euro voor 
10 lessen en een eenmalige bijdrage van 7 euro voor print- en kopieerkosten. Voor meer 
info kunt u terecht op het e-mailadres info@vkcdespiegeling.nl of op 
debbiemahieu@yahoo.com (VKC de Spiegeling is met vakantie van 5 juli tot 20 augustus). 
 
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 (even weken) 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!  
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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 weggeefboekenkast! 
 
OPROEP 
 

Bent u ook zo’n echte ouderwetse boekenworm en 
verslindt u het ene boek na het andere? U bent niet de 
enige! Graag willen wij een boekenclubje oprichten 
waarin we samen boeken lezen en ze dan gezamenlijk 
bespreken in een gezellige, sfeervolle omgeving, met 
een kopje koffie of thee en een koekje erbij. Bent u 
ook geïnteresseerd, laat dan even iets van u horen! 
(contactgegevens onderaan deze nieuwsbrief).  

 
 
AGENDA 
 
Onze anti-stigma-avond vindt plaats op donderdagavond 7 september. We beginnen om 
19u met koffie en inloop. Het programma begint om 19u30. Wij hopen u allen daar te 
zien. Verwachte afloop rond 21u.  
 
 
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 september 2017.   
 


