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Tweemaandelijkse nieuwsbrief van de cliëntenraad GGZ Rivierduinen,  
Duin- en Bollenstreek/Leiden. Maart-april 2018. 
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Voorwoord 
 

Een plaatje zoals dat hiernaast 
is helaas weeral verleden tijd. 
Koning Winter wordt namelijk 
langzaam maar zeker weer de 
deur uitgewerkt, waarmee ook 
de grote hoop en wens op een 
Elfstedentocht vervaagt. Het 
jaar 2018 is inmiddels ook 
alweer ruim twee maanden 
oud, en wij van de 
Cliëntenraad Duin en 
Bollen/Leiden zitten niet stil. 

Zo blijven we onder andere tijd en moeite investeren in het Bijzondere Breinen project 
en gingen we in februari op bezoek in Alphen aan den Rijn voor een avond over stigma, 
dat laatste met de gedachte om zelf ook weer een bijeenkomst over stigma te 
organiseren in de maand mei. Meer daarover leest u uiteraard in onze nieuwsbrief! Wat 
u ook kunt verwachten in deze nieuwsbrief is een interview met Yvonne Winkelmolen. 
Wij hebben haar enkele vragen gesteld over de PEH, een hot topic dat vaak aan bod 
komt tijdens de vergaderingen van de Cliëntenraad.  
 
Verder krijgt u ook de vertrouwde rubrieken voorgeschoteld. Ik bekeek voor u de film 
Girl Interrupted in onze kijk- en leeshoek en heb een stukje over de Maan geschreven in 
onze astronomische rubriek “In de kijker”. Richard heeft bovendien weer een 
fantastische column verzorgd. Kortom: er liggen weer 8 pagina’s leesvoer voor u klaar!  
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Stigma avond in Alphen aan den Rijn: Wij waren erbij! 
 

“Hé broer, niet zo dicht bij Els gaan zitten, anders 
wordt zij ook depressief!”  
Een avond lang over stigma 
 
 
 

De meeste GGZ-cliënten krijgen met stigma te maken. Van terloopse rotopmerkingen 
bij de bushalte tot jarenlange vernedering, mishandeling en kleinering; door familie, 
klasgenoten, leerkrachten, collega’s en volslagen vreemden. Stigma maakt de put 
waarin cliënten zitten steeds dieper, de eenzaamheid steeds groter.  
De Cliëntenraad van Alphen/Gouda heeft het organiseren van voorlichtingen over de 
gevolgen van stigma na vier keer inmiddels aardig in de vingers. In samenwerking met 
Samen Sterk Zonder Stigma richtte men zich deze keer op de gemeenteraadsleden van 
Alphen aan den Rijn. Heel toepasselijk in de raadszaal van het stadhuis, een 
fantastische, lichte ruimte, met overal beeldschermen en een microfoon voor alle 
aanwezigen. Deze avond kregen zo’n 30 mensen een afwisselend programma 
voorgeschoteld met filmpjes, ervaringsverhalen, deskundige voorlichting en zelfs een 
lied. 

De professional van Rivierduinen legde vooral 
de nadruk op het feit dat herstel zo’n 
langzaam proces met vallen en opstaan is. De 
buitenwereld ziet eerst de diagnose, dan pas 
de persoon. Cliënten worden soms al hun hele 
leven voor ‘gek’ uitgemaakt. Ze zijn een 
makkelijk mikpunt geweest van pesterijen op 
school en later op het werk, als ze al werden 
aangenomen. Sommigen durven al jaren de 

deur niet uit. Hun zelfvertrouwen is helemaal weg. En vertrouwen komt te voet en gaat 
te paard – zoals het spreekwoord luidt. Dat geldt helaas ook voor zelfvertrouwen. Er is 
een enorme dosis moed voor nodig om tegen alle vooroordelen in weer hoop te krijgen.  
Daarna durfden vier krachtige mensen in deze 
grote zaal hun persoonlijk herstelverhaal te 
vertellen. Hoe ze uit een diepe put zijn 
geklommen, naar een wereld waarin ze nog 
steeds niet welkom lijken te zijn. Soms kregen 
ze goede hulp, soms ondervonden ze alleen 
maar tegenwerking – en toch gingen ze door. 
Een jonge vrouw vertelt van discriminatie 
thuis en op school, en de kreet “eens een 
borderliner, altijd een borderliner” die haar 
tot op heden blijft achtervolgen. Een ander hoorde zo vaak van zijn naasten dat hij niets 
kon, dat hij het bijna is gaan geloven. Vijftig keer per dag solliciteren vond een 
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ambtenaar heel normaal voor GGZ-cliënten, want die beginnen toch met een 
achterstand.  
 

De aanwezige raadsleden waren bijzonder onder de indruk van alle 
verhalen. Zij stelden vragen waaruit vooral de bereidheid bleek om zoveel 
mogelijk obstakels weg te nemen door bijv. gemeentelijke regelgeving 
aan te passen. Het loont dus om te gaan stemmen!!  
Kersje op de taart was een opa die glimmend vertelde dat hij heel blij is 

dat zijn zoon zich niets van zijn vooroordelen heeft aangetrokken, want anders had hij 
nooit een kleinzoon gehad! 
 
De cliëntenraad van Duin- en Bollen/Leiden organiseert binnenkort ook weer een 
voorlichtingsavond over stigma. U komt toch ook? Datum (onder voorbehoud) is 17 mei! 
 
 
 
Op de koffie bij… Yvonne Winkelmolen! 
 

Op een vrijdagochtend begin maart ging ik op bezoek bij Yvonne 
Winkelmolen. Ik zou haar een heleboel interessante vragen 
kunnen stellen, bijvoorbeeld naar wie er achter de persoon 
Yvonne Winkelmolen schuilt. Zo zou ik haar kunnen vragen op 
welke partij ze op 21 maart gaat stemmen, of wat haar 
favoriete film is. Ik zou kunnen vragen of ze kleinkinderen heeft 
en of ze wel eens naar de sauna gaat. Maar er zijn zoveel 
interessantere dingen die ik aan Yvonne zou kunnen vragen. 
Yvonne runt namelijk de HIC en de PEH en gezamenlijk met een 

collega de BIKA, ADB, HDB en IHT. En in onze vorige nieuwsbrieven hebben we het al 
uitgebreid over zowel de HIC als de PEH gehad, dat kunt u gerust teruglezen mocht u 
het zich niet meer helemaal herinneren. Dus dan moeten we kiezen: wordt het de HIC 
of de PEH? Met een beetje onderling overleg bij de Cliëntenraadsleden kozen we voor 
de PEH. Deze is inmiddels 9 maanden operabel. Dus mijn eerste vraag aan Yvonne:  
 
Hoe loopt het nu? 
“Vanaf de opening op 13 juni 2017 is er vanuit de politie relatief weinig toeleiding naar 
de PEH, gemiddeld zo’n twee personen per dag. Dat verbaast ons. De inschatting was 
namelijk anders, zo’n vier à zes personen per dag. Echter, niet iedereen gaat naar de 
PEH. Met de politie hebben we afspraken dat personen met een justitieel verleden en 
mensen die een dermate hoge graad van agressie vertonen alsnog naar een politiecel 
gaan. Wat je wel kunt stellen is dat er vanuit de politie een hele hoge mate van 
positiviteit is. Ze zijn erg blij met de PEH, met name met de goede samenwerking. De 
politie blijft bijvoorbeeld in sommige gevallen langer voor als het uit de hand loopt. We 
proberen ook laagdrempelig en gastvrij te zijn. De familie wordt vrij snel betrokken in 
het traject voor de beoordeling. Vaak wacht deze in de gesprekskamer, daar wordt veel 
gebruik van gemaakt.” 
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Hoeveel mensen die door de politie worden gebracht gaan weer naar huis en hoeveel 
worden er opgenomen? 
“60% van de personen die door de politie gebracht worden, wordt opgenomen. De 
overige personen gaan naar huis of worden doorverwezen naar een policontact in de 
regio waar ze vandaan komen.” 
 
Worden de insluitkamers van de PEH vaak 
gebruikt?  
“Er zijn twee insluitkamers, maar die 
worden zelden of niet gebruikt. Op de 300 
verwarde personen die binnen zijn 
gebracht zijn de kamers misschien vijf of 
zes keer gebruikt. In eerste instantie willen 
wij ervoor zorgen dat wij personen gastvrij 
ontvangen in een van onze spreekkamers. Daarnaast zijn er op de PEH nog twee veilige 
kamers.  In principe is de veilige kamer een open ruimte. Vaak zit er dan ook een VZO 
(Veilig Zorg Ondersteuner) bij. Of de deur open of dicht is, hangt af van de situatie. Als 
het niet veilig is om er een VZO in te zetten, dan is er vaak iets aan de hand. Als je echt 
iemand ziet met een gesloten deur, dan is er wellicht sprake van een pre-IBS fase, anders 
gaat de deur niet op slot.”  
 

Hoe denk je dat cliënttevredenheid op de 
PEH het beste gemeten kan worden? 
“Ik zou dit heel graag willen meten, maar de 
vraag is wanneer? Je kunt dit heel moeilijk 
meten bij mensen die heel erg in de war 
zijn. In principe gaat iedereen vrijwillig mee 
naar de PEH. Dit wil niet zeggen dat 
iedereen graag meegaat. Er is weleens 

verzet in de politieauto uiteraard, maar een verwarde persoon die niet graag meegaat 
zit waarschijnlijk in de pre-IBS fase. Het liefst zou ik hebben dat je een tijdje later, 
wanneer iemand weer in rustiger vaarwater terechtgekomen is, iemand opzoekt en zijn 
of haar mening vraagt. Als iemand nog in de war is, heeft dit geen zin. Soms is iemand 
dan al uit beeld, maar we kunnen bij mensen die opgenomen zijn bijvoorbeeld twee 
weken later vragen naar hun ervaringen. Dat hebben we al gedaan. Sommige mensen 
zitten dan nog hoog in hun boosheid, anderen waren dan weer blij dat ze hier 
binnengebracht werden en niet in een politiecel.” 
 
Zijn er extern of intern klachten bekend? Zo ja, van wie en waarover? 
“Hangt ervan af wat je onder een klacht verstaat? Als het gaat om onderlinge 
communicatie intern, communicatie met politie? Als daarover een klacht bij mij 
binnenkomt wordt deze klacht opgepakt. Met politie wordt wekelijks geëvalueerd en 
intern doe ik er alles aan om direct het contact te zoeken met betrokkenen.” 
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Wat kan er nog veranderen of verbeteren aan de inrichting of de procedure?  
“Waar ik heel blij van zou worden, is van een goed uitgeruste telefooncentrale voor de 
triagisten. Die werken nu met twee mobieltjes. Als je goed wilt werken als triagist, wil 
je je handen vrij hebben zodat je gelijk het dossier kunt openen. We moeten goed 
bereikbaar zijn en dat zijn we nu niet altijd. Ook moeten we de functie van triagist 
aantrekkelijker maken. Daarover wordt nagedacht met betrokken triagisten, manager 
BIKA en externe partij.  Ook zou ik heel graag nog een spreekkamer willen in de plaats 
van een insluitkamer.” 
 
Is er nog iets dat je graag wilt toevoegen? 
“Ik ben er welgemeend trots op dat we een PEH hebben in deze regio en dat ik daar 
leiding aan mag geven samen met collega M. Michiels, psychiater. Niet alleen omdat het 
nieuw is, maar ook omdat ik me probeer voor te stellen dat als ik zelf in de war zou zijn, 
ik naar een plek als deze zou komen in plaats van naar een politiecel. Ik heb onlangs zelf 
een politiecel gezien en ik was erg onder de indruk van een dergelijke kleine betonnen 
ruimte zonder raam. Dan is deze optie veel menselijker!”  
 
 
Kijk- en leeshoek: Girl interrupted 
	  

De jonge Susanna Kaysen wordt na een zelfmoordpoging 
opgenomen in Claymoore, een psychiatrische instelling die bij 
de meeste mensen bekend staat als een “gekkenhuis”. Ze komt 
terecht op een afdeling voor vrouwen, waar een medepatiënte, 
Lisa, de hele afdeling terroriseert. Aanvankelijk vindt Susanna 
het allemaal maar eng en heeft ze geen vertrouwen in de 
behandeling. Ze krijgt de diagnose Borderline 
persoonlijkheidsstoornis en hoewel ze dat eerst onzin vindt, kan 
ze er uiteindelijk wel wat mee. Maar er gebeurt heel wat op de 

afdeling. De patiënten moeten onderling met elkaar zien te overleven, en er worden 
heel wat situaties geschetst die iedereen die ooit opgenomen geweest is wel zal 
herkennen: het uitdelen van de medicijnen, de therapieën, en ook de separeer. Het zijn 
alledaagse situaties op een opnameafdeling. Wanneer uiteindelijk Lisa samen met 
Susanna ontsnapt van de afdeling en ze samen bij een ex-cliënte, Daisy, onderdak 
zoeken, loopt dit volledig uit de hand. Lisa gaat helemaal over de rooie bij Daisy, 
waardoor Daisy uiteindelijk zelfmoord pleegt. Susanna is er helemaal kapot van en keert 
daarna terug naar de afdeling, maar Lisa slaat op de vlucht. Het is na dit moment dat 
Susanna inziet dat het zo niet verder kan, en dat ze met haar therapeut Melvin gaat 
werken omtrent haar gevoelens en gedachten. Het loopt voor Susanna uiteindelijk goed 
af. Na ruim een jaar op de afdeling mag ze naar huis als een “herstelde Borderliner”.  
 
Een erg aangrijpende film, bij momenten moest ik toch even slikken. Bepaalde situaties 
worden erg realistisch weergegeven. De hoofdrollen worden erg goed vertolkt, met 
name de rol van Susanna en Lisa.  
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In de kijker: De Maan (deel I) 
 
Over onze Maan valt heel wat te zeggen, te veel om in één keer te vertellen. In deze 
nieuwsbrief zal ik u er iets over vertellen, en ik vervolg mijn verhaal in de volgende 
nieuwsbrief, dit alles met het oog op de maansverduistering van 28 juli aanstaande.  
 
Als we met het blote oog naar de Maan kijken, zien we donkere en lichte vlekken. 
Sommige mensen zien een mannetje in de Maan. Een verrekijker en zeker een telescoop 
laat duidelijk de donkere “zeeën” en het met kraters bezaaide oppervlak zien. De zeeën 
hebben een verraderlijke naam. Ze waren nooit gevuld met water, maar bestaan uit 
gestold lava, afkomstig van vulkaanuitbarstingen van miljoenen jaren geleden. De vele 
kraters zijn het gevolg van meteorietinslagen, eveneens van enorm lang geleden. Ook 
zijn door een telescoop bergketens zichtbaar.  
 

 
 
De Maan vertoont schijngestalten. Dat komt doordat deze een rondje rond onze Aarde 
maakt en daarbij verschillende posities inneemt en steeds belicht wordt door de Zon. 
De vier schijngestalten zijn: Nieuwe Maan (de Maan is helemaal niet zichtbaar vanaf de 
Aarde), Eerste Kwartier (de rechterhelft is zichtbaar), Volle Maan (we zien de hele Maan) 
en Laatste Kwartier (de linkerhelft is zichtbaar vanaf de Aarde). Wanneer de Maan tussen 
Nieuwe Maan en Eerste Kwartier in is, is het andere onverlichte deel van de Maan vaag 
zichtbaar als een vaag schijnsel. Dit wordt het asgrauw licht genoemd. Dit wordt 
veroorzaakt door de weerkaatsing van het licht van de Aarde op de Maan.  
 
Alle maanzeeën en maankraters hebben namen. De grootste kraters op de Maan zijn 
Copernicus en Kepler. De meeste kraters zijn vernoemd naar beroemde wetenschappers.  
 
De Maan komt elke dag ongeveer een uurtje later op en doorloopt in circa 29 dagen de 
vier schijngestalten alvorens weer bij Nieuwe Maan uit te komen. In volgend tabelletje 
ziet u de data in maart en april 2018 waarop de Maan haar schijngestalten vertoont. 
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Volle Maan 2 maart  
Laatste Kwartier 9 maart 8 april 
Nieuwe Maan 17 maart 16 april 
Eerste Kwartier 24 maart 22 april 
Volle Maan 31 maart 30 april 

 
 
Column door Richard: Afko’s 
	  
Een poster van een naakte man keek me aan. Aan de linker kant zag ik hem van voren, 
en op de rechterkant zag ik hem van achteren. Elke gespierde spier was duidelijk 
zichtbaar.  
“Ja, dat is de Muscular obliquus externus abdominis, zeg maar Moea” zei K. toen ze zag 
waar ik naar keek.  
“Sorry, ik wilde niet staren.” 
“Geen probleem, dat is juist waarom ik hem in huis heb gehaald. Het is niet raar toch? 
Alleen bijzonder.” 
“Hoe heet hij?” 
“O, Opa Jasper.” 
 
Ze leidde me verder in haar huis. Het was de eerste keer dat ik er was, dus er viel een 
hoop te zien. De vloer in deze kamer, de houten toog in de woonkamer, rondslingerende 
Ikea-bonnetjes, paaseitjes (van dit jaar), de gastsloffen voor de gasten, een mok van 
Pride en Prejudice. Toen dat allemaal achter de rug was gingen we zitten waarvoor we 
hadden afgesproken: het terugkijken van de afleveringen van De Luizenmoeder.  
 
Al bij de eerste minuten vlogen de afkortingen ons om de oren. Aan het eind van de 
afleveringen hoorden we over DSM5, ELI5, ADD, ADHD, ADH, HSP, PDD-NOS, NOS-
Teletekst, PTT-POST, PHPD, POP, PTSS, ParticiPTSA, PTSD, OBS, XYZ, en ga zo maar 
door. Al zitten er misschien een paar foutieve bij, het waren gewoon teveel letters in te 
weinig tijd. K. vond dat ik niet moest klagen en pakte mijn werkdossier erbij.  
“Dus op grond van de Wm en de Awb heeft je klant ongelijk, ook al haalt hij het 1e EP 
EVRM, de Bor, de Mor, Gw en ECLI:NL:RVS:2017:151 er bij?” 
“Ja, maar die afkortingen kan ik uitleggen.” 
“Zet dat maar op je Fb, Insta of Wa-status.” 
“Als ik alles voluit moet schrijven, dan is het te lang voor mijn Instagrampost.” 
“Precies, en daarom gebruiken we afkortingen. Anders zijn we uren bezig met het 
uitspreken van een zin.” 
 
Toen ik haar huis verliet, liep ik weer langs de gespierde man.  
“Waarom heet hij eigenlijk Opa Jasper?” 
“Deze medische poster heet voluit Open Plaatje Algemeen: Jouw Algemene Spieren en 
Raarnamigheden. Ik kort het maar af tot Opa Jasper. Stuk beter te onthouden.” 
Ik gaf toe dat afkortingen wel handig konden zijn en ik vertrok naar huis. ETD 2200 en 
ETA 2230, over en uit.  
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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!  

 
Agenda  
 
Bijzondere Breinen: 22 maart 2018 
Op donderdag 22 maart van 15u tot 18u vindt een interactieve denksessie plaats van 
Bijzondere Breinen. Bijzondere Breinen is een erkende social enterprise met als ambitie: 
collectieve denkkracht, innovatie en creatie te versterken door de denkkracht van 
mensen met een bijzonder brein in te schakelen. Ben jij of ken jij een bijzonder brein 
die zich wil inzetten om een betere samenleving te creëren? Kom dan een kijkje nemen 
op 22 maart. Er staat heel wat op het programma. We komen samen in het restaurant 
van Rijnveste. Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de website: 
bijzonderebreinen.org. Toegang gratis! U bent van harte welkom! 
 
 
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 mei 2018.   
 


