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Voorwoord 
 

Inmiddels hebben we 2018 
mogen verwelkomen en wij 
van de Cliëntenraad Duin 
en Bollen/Leiden hopen dat 
u hebt kunnen genieten van 
gezellige feestdagen met 
de mensen om u heen. Wij 
wensen u daarom een 
gelukkig nieuwjaar!  

Veel mensen maken aan het begin van een nieuw jaar een heleboel goede voornemens, 
en dat is nooit slecht natuurlijk. Helaas blijft daar aan het eind van het jaar vaak niet 
meer zoveel van over. Daarom zullen wij u niet vervelen met een hele waslijst aan goede 
voornemens, maar kunnen wij u alvast beloven dat wij in 2018 met de hele Cliëntenraad 
eraan zullen werken om meer in de kijker te komen bij onze achterban. We zullen 
bijvoorbeeld meer afdelingen bezoeken en aangezien de Anti-stigma avond een succes 
was, zullen wij ook dat pad verder bewandelen.  
 Verder hopen wij dat u in 2018 kunt werken aan uw stabiliteit en herstel. Wij 
zullen ons best doen om uw belangen te behartigen en wij hopen dat het nieuwe jaar u 
alles zal brengen wat in 2017 niet gelukt is. 

In deze nieuwsbrief kunt u o.a. een uitgebreid artikel lezen over de nieuwe HIC. 
Deze moet een pareltje worden voor GGZ Rivierduinen, en daarom besteden we er ook 
veel tijd en ruimte aan. Verder komen ook onze bekende rubrieken weer aan bod! 
 
Deze nieuwsbrief komt door de feestdagen iets later dan u van ons gewend bent. Onze 
excuses hiervoor! 
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De nieuwe HIC is een feit! 
 

Het heeft een tijdje geduurd, maar uiteindelijk was het dan 
zover: op maandag 18 december werd de nieuwe HIC op 
Rijnveste voor het eerst in gebruik genomen. Wij als 
Cliëntenraad kregen een officiële “sneak peek” de 
donderdag daarvoor. Zorgmanager Yvonne Winkelmolen 
leidde de cliëntenraadsleden exclusief rond op de nieuwe 
afdeling. Bij het betreden van de afdeling kwam de geur 
van verf ons tegemoet, hier en daar moest nog een 
gordijntje opgehangen worden of een bank op de juiste 
plaats geschoven worden, maar het was duidelijk dat de 
nieuwe HIC klaar was voor gebruik. Van de 36 beschikbare 
bedden kunnen er 33 permanent bezet worden. De overige 
3 bedden dienen als noodbed voor wanneer mensen vanuit 
de PEH komen of slechts kort opgenomen dienen te 
worden, dus bijvoorbeeld wanneer duidelijk is dat iemand 
de volgende dag alweer naar huis kan.  
 

Op de nieuwe HIC hangt een huiselijke 
sfeer. Zo zijn er meerdere woonkamers die 
knus en gezellig ingericht zijn, met 
comfortabel zittende banken en mooie 
verlichting die zelfs gedimd kan worden. 
Misschien is dat een beetje vreemd voor 
een gesloten afdeling, maar Yvonne 
Winkelmolen is van mening dat, als mensen 
dan toch noodgedwongen op een gesloten 
afdeling opgenomen zijn, er dan evengoed een goede, huiselijke sfeer kan hangen in 
plaats van een kille, ongezellige ziekenhuissfeer.  
 

Er is ook een eetkamer waar de maaltijden 
genuttigd kunnen worden, maar anders dan 
op de vorige gesloten afdeling zullen cliënten 
niet meer gedwongen worden om alle 
maaltijden te gebruiken in de eetkamer. Als 
cliënten het prettiger vinden om op hun 
kamer te eten of in een andere ruimte op de 
afdeling, dan vindt Yvonne Winkelmolen dat 

dat mogelijk moet zijn. Mensen die opgenomen zijn hebben het al moeilijk genoeg, laat 
staan dat ze dan ook nog eens gedwongen worden te eten met een heleboel onbekenden 
én terwijl ze niet lekker in hun vel zitten. De mogelijkheid om samen te eten blijft 
bestaan voor mensen die dat wel fijn vinden, maar dit is niet langer verplicht. Zo is er 
voor iedere cliënt wat wils! 
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Voor cliënten die even behoefte hebben 
om zich terug te trekken en te rusten in 
een aparte ruimte anders dan hun kamer, 
is er de comfortroom. Daar staan twee 
comfortabele banken, er is een TV en het 
licht kan geregeld worden. Op die manier 
kunnen cliënten zich even afzonderen 
van hun medecliënten. Bovendien is er 
vlakbij de comfortroom een werkplek 
voor een verpleegkundige. Op die manier 
kan er constant een verpleegkundige bij de cliënt zitten die dan een oogje in het zeil 
houdt.  
 

Over werkplekken gesproken, het is zo 
geregeld dat er geen afgesloten kantoor 
meer is voor de verpleegkundigen. Deze 
maken vanaf nu gebruik van werkplekken 
te midden van de cliënten. Yvonne 
Winkelmolen vindt het belangrijker dat 
verpleegkundigen zich mengen met de 
cliënten dan dat ze zich terugtrekken op 
kantoor. Wij van de Cliëntenraad juichen 

dit perspectief alleen maar toe. Op deze manier kunnen verpleegkundigen meer tijd 
besteden aan de begeleiding van cliënten. Zo zijn er werkplekken verspreid over de 
afdeling waar verpleegkundigen 
rapportages kunnen invoeren op een 
laptop en is de ruimte waar de 
verpleegkundigen samen zitten om 
bijvoorbeeld medicatie uit te delen 
aangepast. Deze ruimte lijkt bijna op een 
bar: er is een toog met barkrukken 
waarop cliënten plaats kunnen nemen om 
even te kletsen met de verpleging.  
 
Na onze rondleiding op de nieuwe HIC kwamen we tot de conclusie dat we heel tevreden 
zijn met de vernieuwde afdeling. Alle cliëntenraadsleden waren meer dan tevreden met 
de nieuwe aanpak van zorgmanager Yvonne Winkelmolen. We hopen uiteraard dat ook 
de cliënten die nu uit Voorhout en Alphen aan de Rijn komen even tevreden zijn op de 
nieuwe HIC. Uiteraard horen we graag wat u als cliënt vindt van de nieuwe afdeling! 
Commentaar kan gemaild worden naar ons emailadres:  
cliëntenraad.leiden@rivierduinen.nl) 
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Op de koffie bij… Jan Biemans! 
 
Op een koude maandagmiddag begin januari begaf ik me lopend van mijn huis in Leiden 
naar het terrein van Endegeest in Oegstgeest. Na zo’n vijftig minuten goed doorstappen 
kwam ik toch ietwat verkleumd aan bij het Kruispunt. Daar hing een briefje op de deur: 
“Debbie, ben zo terug. Groet, Jan.” En inderdaad, na luttele minuten wachten, kwam 
Jan Biemans op zijn vouwfiets aangefietst. We hadden elkaar nog nooit eerder ontmoet. 
Ik was ook al heel lang niet meer in het Kruispunt geweest, mede doordat alle zorg al 
lange tijd op Rijnveste geconcentreerd is. Na handjes geschud te hebben, stelde ik me 
even voor. Dat is wel zo fijn. Maar daar kwam ik uiteraard niet voor. Veel interessanter 
vond ik het om Jan aan het woord te laten. Dus pakte ik al gauw mijn oude vertrouwde 
laptop erbij, en stelde ik mijn eerste vraag, die zowat bij iedereen die ik tot nu toe 
geïnterviewd heb dezelfde is. Ik vroeg Jan naar zijn functie binnen Rivierduinen. Hij 
vertelde mij het volgende:  

“Ik ben al sinds september 1998 geestelijk verzorger.” 
(Ik wees hem erop dat er dit jaar dus een jubileum aan 
zat te komen!) In 1998 begon ik in Noordwijkerhout, om 
in 2005 ook naar Endegeest te komen. Terwijl ik eerst 
veel op het Sancta en het Bavo terrein werkte, en later 
ook op Endegeest, werk ik nu ook ambulant, bij de 
mensen thuis, en dat voor zo’n 30 uur per week.” 

Jan vertelde mij dat hij oorspronkelijk na zijn 
middelbare school had gekozen voor de opleiding tot 
verpleegkundige, en zelfs psychiatrisch verpleeg-
kundige – al heette dat toen anders. Hij volgde de 
Inservice-opleiding. Jan vertelde: 

“Na in Twente mijn opleiding gevolgd te hebben, 
ben ik in Poortugaal gaan werken, binnen het Delta 
ziekenhuis. Ik heb daar als leerling gewerkt. Echter, 
toen kreeg ik het idee dat ik heel graag priester wilde 
worden en ben toen naar het seminarie gegaan. Ik heb 

de opleiding gevolgd, maar ben geen priester geworden, want toen ik verkering kreeg 
en trouwde, hield de mogelijkheid om priester te worden op. Ik moest toen een ander 
beroep kiezen. Na een heleboel omwegen kwam ik uiteindelijk bij Rivierduinen terecht 
als geestelijk verzorger. Daarnaast ben ik ook lid van de Onderdeelcommissie van Duin 
en Bollen/Leiden en de Ondernemingsraad van Rivierduinen.  
 Toen ik Jan vroeg naar wat hij het mooiste vond aan zijn werk, vertelde hij me 
het volgende:  
“Ik houd heel veel van mensen en vind het erg mooi dat je zo ontzettend veel 
verschillende mensen mag ontmoeten en dat ze je hun vertrouwen geven, en dat je 
samen op weg gaat en veel mag ontdekken. Dit is eigenlijk de kern van mijn werk. Het 
sluit ook aan bij de herstelgedachte: dat je mensen leert ontdekken waar ze nu zijn en 
waar ze op dit moment staan.” 
 Er zijn echter ook dingen die Jan moeilijk vindt aan zijn werk: 
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“Ik vind het lijden dat ik tegenkom erg moeilijk. Ik heb mezelf de opdracht gegeven het 
dan niet weg te praten of te zeggen dat het een hoger doel heeft. Als ik naast iemand 
zit die het moeilijk heeft, dan raakt me dat echt. Als iemand wanhopig is, dan voel ik 
dat ook. Als ik contact heb met een cliënt, ben ik er ook helemaal voor hem of haar. Na 
zo’n moeilijk gesprek heb ik best wat tijd nodig om me er overheen te zetten. Dat vergt 
een bepaalde vaardigheid. Je laten raken maar zo dat je het toch niet mee naar huis 
neemt.  
 Ik was ook benieuwd of Jan als geestelijk verzorger ook wel eens samenwerkte 
met de Cliëntenraad. “Ja”, zo vertelde hij, “Zo zocht de Cliëntenraad een ruimte voor 
de weggeefwinkel. Deze ruimte hebben ze nu in het Kruispunt. Ik heb ook kledingrekken 
gekocht, stellingen gemaakt en heb het idee bedacht om het 1-jarig bestaan te vieren 
met een heuse modeshow. Toen het Theehuis verdween, heb ik met de Cliëntenraad 
gezocht naar een geschikte plek waar mensen naartoe kunnen komen voor een bakje 
koffie en een praatje. In het Kruispunt hebben we ons best gedaan om een alternatief 
te creëren, maar ik vond het Theehuis persoonlijk een betere ontmoetingsplek.  
 
Toen ik na ons interview een blik op de klok wierp, waren we ruim anderhalf uur verder. 
Jan noemt zichzelf “een man van veel woorden”. Wat mij duidelijk geworden is, is dat 
Jan een gepassioneerd man is, met het hart op de juiste plaats voor de cliënten. Om af 
te sluiten vertelde hij nog een anekdote over een cliënt van het terrein. De ene dag 
schold deze hem nog uit, om de volgende dag weer het contact op te pakken door te 
zeggen: “U bent zo’n goede pastor, want gisteren had ik een psychose, en u reageerde 
daar wijselijk niet op.”   
 
 
Kijk- en leeshoek: Sint Bavo: 100 jaar psychiatrie in Noordwijkerhout (1914-2014). 
Door Miek Smilde. 
	  

Het doek is gevallen voor het Sint Bavo terrein in 
Noordwijkerhout. Met de ondertekening van het 
verkoopcontract, eind 2017, gaat het terrein nu dezelfde weg 
als “Sancta” in Noordwijk bijna 10 jaar eerder. Dat betekent 
dat een projectontwikkelaar er ‘iets heel moois’ van gaat 
maken en binnenkort herinneren alleen nog wat naambordjes 
aan het krankzinnigeninstituut dat hier zo’n 100 jaar heeft 
gezeten.  
In die 100 jaar van haar bestaan heeft ‘de Bavo’ roerige tijden 
meegemaakt en dankzij het zorgvuldige historische onderzoek 

van auteur Miek Smilde komen die tijden, inclusief oude foto’s en documenten, weer 
tot leven. De geschiedenis van de Bavo blijkt in België te beginnen. De Broeders van 
Liefde uit Gent wilden hun werkterrein uitbreiden naar Nederland, waar boven de grote 
rivieren nog geen psychiatrische inrichting van Rooms-Katholieke signatuur bestond. 
Voor 45.000 gulden kochten ze een stuk grond in de duinen van Noordwijkerhout en bij 
Koninklijk Besluit van 15 november 1913 werd de oprichting van het 
krankzinnigengesticht Sint Bavo goedgekeurd. In korte tijd werden een kapel, 
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verschillende paviljoens, een boerderij, watertoren etc. uit het zand gestampt. Miek 
Smilde vond een aantal brieven en rekeningen waaruit valt af te leiden dat de begroting 
van 626.350,00 gulden voor de bouw direct flink werd overschreden (een traditie die tot 
op heden door haar rechtsopvolgers in ere wordt gehouden). En er werd een hek van 
maar liefst 1,25 meter hoog om het terrein geplaatst! Blijkbaar verwachtte men in- noch 
uitbraak.  
De eerste broeders arriveerden op 16 november 1914, de eerste patiënten op 14 
december van dat jaar.  
De eerste wereldoorlog was toen al losgebarsten. Nederland bleef neutraal, België 
echter niet. Toezicht vanuit België ontbrak daardoor en de broeders hadden de vrijheid 
om de zorg naar eigen idee in te vullen. In feite tekent dat de hele eeuw geschiedenis 
van de Bavo: eigenwijs. Soms hield men te lang vast aan verouderde ideeën, soms liep 
men ver voor de troepen uit. Door de chronologische opbouw van het boek, leest het 
ook als een eeuw ontwikkelingen in de psychiatrie. Van noeste arbeid en regelmaat voor 
steeds meer bewoners van steeds grotere instellingen, via nare medische ingrepen, de 
eerste werkzame medicatie en de losbandigheid van de antipsychiatrie, naar 
experimenten met “gemengde wijken” vanuit steeds kleiner wordende instellingen. 
Miek Smilde constateert: “Wie eerst een duivelskind was, werd een patiënt, later een 
cliënt en nog weer later een bewoner.”  
Miek Smilde las niet alleen alles wat er ooit over de Bavo is verschenen, zij sprak ook 
met een groot aantal, deels stokoude, cliënten, ex-cliënten, medewerkers, familie en 
omwonenden. Zowel cliënten als medewerkers zijn soms al generaties verbonden met 
de Bavo. En men is loyaal aan de oude instelling. Tussen de regels door klinkt nog wel 
verbazing over de oude manieren, de seksuele uitspattingen van de jaren 1960 en het 
botte machtsmisbruik, dat in andere publicaties nog wel eens de boventoon voert. Maar 
voor de geïnterviewden lijkt de tijd het meeste gladgestreken te hebben. Vaak klinkt 
het: “toen ging dat nu eenmaal zo”.  
Het boek leest als een trein en roept bij iedereen herkenning op. Een dikke aanrader.  
 
In de kijker: Orion en de Orionnevel 

De wintermaanden bieden ons altijd prachtige 
sterrenhemels. Één van de beroemdste winter-
sterrenbeelden is het sterrenbeeld van de jager Orion. 
Aan de hemel is hij gemakkelijk te herkennen aan de 
drie middelste sterren op een rijtje die de gordel van 
de jager aanduiden, met twee sterren erboven en 
twee eronder die dan grofweg het sterrenbeeld Orion 
vormen. Orion kan in januari en februari aan het begin 
van de avond in het oosten gevonden worden. Later 
op de avond staat Orion in het zuiden en valt dit 
sterrenbeeld erg op omwille van de heldere sterren 
die het heeft.  
 
De heldere, roodachtige ster linksboven heet 
Betelgeuze. Betelgeuze is een zogenaamde rode 
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reuzenster. Dit is een hele grote ster die op het punt staat te ontploffen. Neem dit “op 
het punt staan” met een korreltje zout. Dit kan als het ware morgen, volgende week of 
volgende maand gebeuren, maar evengoed pas over 20 jaar.  
 
Onder de gordel van Orion staat de Orionnevel. Zelfs 
met het blote oog is deze zichtbaar als een zwak, 
nevelig wolkje. De Orionnevel staat pal onder de drie 
sterren die de gordel vormen. Met een verrekijker zie 
je al de nevelachtige structuur en met een telescoop is 
die niet meer te missen. Met een grote telescoop zie je 
zelfs de vier sterretjes in de nevel die het Trapezium 
genoemd worden. De Orionnevel is een wolk van gas 
waarin nieuwe sterren geboren worden. Een prachtig 
beeld door een telescoop! 
 
 
Column door Richard: Passie 
	  
Al een week loop ik rond met een soort honger. Het komt van een verlangen naar wat al 
veel te lang niet geweest is. Ik werk, ik ontmoet vrienden, maar de gedachten komen 
op verwachte en onverwachte momenten altijd even langs. Met de afwezigheid kan ik 
leven, maar de wereld is gewoon saaier, minder kleurrijk, en kouder. Ik denk niet meer 
aan of ik het doe, maar wanneer, hoe vaak en hoe ik het in mijn agenda kan passen. Het 
is mijn passie, een enorm houden van. Maar passie komt oorspronkelijk uit het Latijn, 
en daar betekende het lijden. En als ik niet aan schrijven toekom, dan lijd ik inderdaad.  
 Passies kan je voor van 
alles hebben. Je kan houden van 
chocola, van familiediners en 
van fantastische films en mooie 
muziek. Anderen raken in vuur 
en vlam van wandelingen op de 
hei, van uitgebreid een sjaal 
haken, of van gewoon met je +1 
(indien voorradig) op de bank een serie kijken.  

Na de drukke feestdagen heb ik eindelijk meer tijd. Meer tijd voor mijzelf, voor 
mijn hobby’s en voor minder leuke dingen, zoals het schoonmaken van mijn huis. Want 
ja, als ik niet regelmatig stofzuig, ga ik vanzelf ook lijden. Stofzuigen kan je dus best 
mijn passie noemen.  

Het leven draait natuurlijk om meer dan alleen je passies. 
Verantwoordelijkheden, drukte en soms zit het gewoon niet mee. Maar in 2018 ga ik 
mijzelf aanmoedigen om zo veel mogelijk mijn passie te volgen.  Ga heen, zing, dans, 
ontmoet mensen of juist niet, doe waar je gelukkig van wordt. Wat je ook doet, doe het 
met passie.  
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Nieuwtjes 
 
Multifunctioneel Herstelcentrum het Kruispunt op terrein Endegeest, Oegstgeest  
Inloop: Iedere vrijdagmiddag 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!  
 

 
Spaanse lessen Vrouw- en Kind Centrum de Spiegeling. 

In de derde week van januari 2018 beginnen bij VKC de 
Spiegeling (Langegracht, Leiden) weer een beginnerscursus en 
een intermediate cursus Spaans voor vrouwen. Hebt u nog 
helemaal geen voorkennis, dan is de beginnerscursus iets voor 
u. Kunt u al een mondje Spaans spreken, dan kunt u aansluiten 
bij de intermediate groep. Beide cursussen duren 10 weken en 

duren anderhalf uur per week. Ze vinden plaats op dinsdagochtend (beginners) en 
dinsdagmiddag (gevorderden). Kosten: € 22,50 voor de cursus en eenmalig € 7,50 
kopieerkosten. Meer informatie? info@vkcdespiegeling.nl 
  
 
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 maart 2018.   
 


