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Voorwoord 
 

Het is een warme zomeravond eind 
juni wanneer ik het voorwoord voor 
deze nieuwsbrief zit uit te tikken. Ik 
zit lekker op de bank WK voetbal te 
kijken. Uit de vorige nieuwsbrief 
herinnert u zich misschien nog dat ik 
nogal een linkje had met het WK 
voetbal, Belg zijnde en zo J 

Inmiddels mogen we weeral 
beginnen denken aan vakantie, zeker 
met het zonnetje van de partij. De 

studenten zijn aan de laatste loodjes bezig of hebben deze al achter de rug, veel mensen 
zijn aan vakantie toe en enkele bofferds zitten al lekker met een cocktail aan het 
zwembad. Zelf heb ik dit jaar geen concrete plannen. En ik denk dat ik niet de enige 
ben. Veel mensen kunnen het zich financieel of omwille van gezondheidsredenen niet 
veroorloven om op vakantie te gaan. Wij van de Cliëntenraad willen u wel een fijne 
vakantie toewensen en hopen dat u toch kan genieten van kleine dingen: 
zonsondergangen, strand- en boswandelingen, af en toe een ijsje…  

In deze nieuwsbrief krijgt u uw welbekende rubrieken voorgeschoteld. Als 
extraatje krijgt u vanaf nu ook een nieuwe rubriek, namelijk de “App store”. De naam 
zegt het zelf af, het is een rubriek die een handige mobiele app bespreekt die van nut 
kan zijn voor onze cliënten. Rivierduinen is op dit moment ook bezig aan een project 
waarin ze apps vaker willen gaan gebruiken tijdens de behandeling, en wij willen graag 
een bijdrage hieraan leveren. 
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Op de planken: Ik hoor wat jij niet hoort 
 

Op een maandagavond in juni begaf ik me vol verwachting 
naar het buurthuis in de Kooi, niet wetende wat ik te zien zou 
krijgen. Tom Borst, cliëntenraadslid, had me op voorhand al 
gewaarschuwd: “Je zal het voor je kiezen krijgen!” Tom is, 
moet u weten, niet alleen lid van de Cliëntenraad, maar sinds 
kort staat hij ook nog eens op de planken. Hij schittert als 
hoofdpersonage in het stuk “Ik hoor wat jij niet hoort”.  
  “Ik hoor wat jij niet hoort” vertelt het tragische 
verhaal van een – op het eerste zicht – doodgewone veertiger. 
Algauw komt hij echter in de problemen met zijn buren 
wanneer hij geteisterd wordt door de stemmen in zijn hoofd. 
Deze zorgen ervoor dat zijn schijnbaar normale leventje 
dusdanig verstoord wordt dat hij zich in allerlei bochten moet 
wringen om het contact met zijn buren goed te houden. Zo 
biedt hij zijn buurvrouw een bloemetje aan omdat hij tegen 
de stemmen schreeuwde, maar zij dacht dat hij haar 

uitkafferde. En de andere buurvrouw was niet bepaald gediend van de loeiharde muziek 
die maar bleef toenemen in decibels op een moment dat zijn stemmen de werkelijkheid 
overschreeuwden. Op een bepaald moment besloot ons hoofdpersonage om toch maar 
een tipje van de sluier op te lichten over wat er nu precies met hem aan de hand was. 
Hij vertelde een buurman openlijk dat hij stemmen hoorde. Echter, dit pakte niet 
bepaald goed uit. Algauw wisten alle buren dat hij stemmen hoorde, en brak de hel los. 
Hij werd het onderwerp van roddels bij de buren, en men begon zich ernstig zorgen te 
maken over de eigen veiligheid. Het werd uiteindelijk zo erg dat de buren een 
telefoontje pleegden naar de woningbouw, met de eis dat hun buurman eruit gezet 
werd, uit angst dat hij gekke dingen zou doen in de buurt.  
 Het hele stuk duurt slechts 25 minuten en het 
pakt je helemaal in in de wereld van de 
stemmenhoorder. Je leeft echt met hem mee en wil 
dat je zelf zou kunnen ingrijpen wanneer de buren 
niet doorhebben wat er precies aan de hand is. Helaas 
loopt het niet goed af…  
 Na het stuk was er nog ruim de tijd om vragen 
te stellen en opmerkingen te maken. Er kwam zoveel 
reactie uit de zaal dat er niet voldoende tijd was om 
alle vragen te behandelen. Wat duidelijk is, is dat het 
thema leeft onder de mensen. Zoals ook vermeld door de initiatiefnemer van het 
toneelstuk is stemmen horen totaal geen zeldzaam fenomeen. Één op de acht mensen 
zou ooit in zijn/haar leven stemmen horen of gehoord hebben.  
 Het stuk is nu al een aantal keer opgevoerd. Er komen nog meer vertoningen, 
waaronder ook één voor Rivierduinen. Ons cliëntenraadslid Tom heeft er vanaf nu dus 
een nieuwe carrière bij J Break a leg, Tom! 
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Op de koffie bij… Bas Platvoet! 
 

Voor het interview van deze nieuwsbrief ging ik langs bij 
een heel bijzondere vriend van me. Hij is werkzaam bij 
Rivierduinen in een wel heel bijzondere functie, namelijk 
die van ervaringswerker. Om te beginnen vertelde hij me 
een beetje over hoe dat zo gegaan is: 
“Ik vind de omslag die ik heb kunnen maken van hulp 
krijgen naar hulp geven het mooie aan dit vak. Eerst dacht 
ik dat ik niets meer waard was, maar mijn expertise op 
somatisch en psychiatrisch gebied is nu heel waardevol en 
geeft kleur aan het leven.” 
Ik vroeg hem hoe hij in deze functie gekomen was: 
“Het begon met een SPV die mij zei dat het beter voor 

me was als ik zou stoppen met blowen en daarvoor een cursus kon gaan doen. Ik werd 
verwezen naar de dagkliniek. Daar leerde ik mijn huidige teammanager kennen en die 
vroeg me – omdat ze wist dat ik kok geweest was – of ik daar kookclubjes wilde gaan 
begeleiden. Dat wilde ik wel en zo ben ik er eigenlijk in gerold. Ik heb dat vier en een 
half jaar met heel veel plezier gedaan. Ook ben ik precies een jaar lid geweest van de 
Cliëntenraad. Ik ben daar toen mee gestopt omdat ik werknemer werd van Rivierduinen.  
Wederom kwam ik mijn teammanager tegen en die vroeg me of ik geïnteresseerd was 
om in de prachtige keuken van de nieuwbouw van de KIZ aan de slag te gaan. Ik heb lang 
getwijfeld, maar uiteindelijk heb ik op 15 november 2011 mijn contract getekend, ik 
had een betaalde baan! Ik had nooit durven dromen dat ik ooit, na mijn jaren van 
herstel, weer een betaalde baan zou krijgen. Ik had eigenlijk eerst een dubbelbaan: kok 
en ervaringswerker. Het kostte veel energie om dat te combineren en later heb ik de 
switch gemaakt naar puur ervaringswerker. Ik heb vijf en een half jaar op de KIZ gewerkt 
en sinds april 2017 werk ik als ervaringswerker op de HIC in Leiden. Daar kwam ik 
verpleegkundigen tegen die mij nog behandeld hebben toen ik was opgenomen.  
Vervolgens vroeg ik Bas wat hem zo aantrekt in deze functie: 
“De uitdaging is binnen de acute psychiatrie mee te helpen vorm geven aan de 
herstelondersteunende zorg en de herstelvisie. De positie van ervaringswerker is ook een 
pioniersfunctie binnen de acute psychiatrie. Bovendien vind ik Rivierduinen een 
fantastische werkgever. Kortom, het is voor mij echt een uitdaging om op de HIC te 
werken.” 
En ik was ook benieuwd naar wat hij het lastigste vindt: 
“Tot voor kort was dit een solofunctie. Het is pionieren. Je voelt je soms wat eenzaam 
en kwetsbaar. Je moet echt vergevorderd zijn in je herstelproces en stevig in je 
schoenen staan om dit werk aan te kunnen. Het is belangrijk om te kunnen relativeren, 
humor en doorzettingsvermogen te hebben en over een humane zorgvisie te 
beschikken.” 
Tot slot wilde ik graag weten of en hoe Bas andere mensen zou kunnen aanraden om ook 
voor deze functie te gaan: 
“Ik kan het zeer aanraden, maar begin voorzichtig en ga eerst eens kijken of je stevig 
genoeg in je schoenen staat. Ga gesprekken aan, met name in herstelwerkgroepen. Ga 
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kijken of je zelfhulpgroepen leuk vindt. Voorbeelden hiervan zijn: “Herstellen doe je 
zelf” en “Illness, management and recovery”. Ga vrijwilligerswerk zoeken, ga netwerken 
als ervaringswerker, geef presentaties, ontwikkel je als vrijwilliger, maar ga ervan uit 
dat dit alles een behoorlijke tijd kost.” 
Ik vroeg Bas tot slot of hij een cijfer kon plakken op zijn functie en was behoorlijk 
verbaasd (in de positieve zin, uiteraard!): 
“Tussen een negen en een negen en half, met name door de carrièrekansen die me 
geboden worden. Ik voel me hier heel erg goed!” 
 
 
Kunst in Rijnveste 
Eindelijk is het dan zover: Kunst in Rijnveste! 

Het begon in 1999 toen wij in Rijnveste 1 gehuisvest 
werden. Ik vroeg ik mij af of er nog iets van kunst 
op de wanden kwam. Het antwoord van facilitaire 
zaken was negatief: “nee, het moet er steriel en wit 
uitzien”. Hier hebben wij ons als Cliëntenraad aan 
geërgerd.  

Er is in de loop van de jaren toch wel iets 
veranderd. Aanvankelijk was er wel kunst op 
Rijnveste, maar dat was beperkt tot foto’s en 
lampenkappen. Dit vonden wij op zekere hoogte 
best, maar waar blijft 

de kunst van cliënten? Dit hebben wij met diverse directies 
besproken en nu eindelijk hebben wij het voor elkaar 
gekregen. Wij hebben een plannetje gemaakt hoe dit eruit 
moet komen te zien. Samen met facilitaire zaken hebben 
wij dit besproken en iedereen is enthousiast. 

Wij hebben een galerie 
gevonden die met ons wil 
samenwerken. Er is wel in het 
plan iets veranderd. 
Aanvankelijk wilden wij alleen Kunst van GGZ-cliënten, 
maar in het kader van integratie kwamen wij tot de 
conclusie dat we ook Kunst van niet GGZ- cliënten zouden 
exposeren. 

Het is de bedoeling dat de Kunstwerken 3 maanden 
in Rijnveste hangen en als mensen geïnteresseerd zijn is het 
mogelijk tot aanschaf over te gaan. Via de website: 
www.galeriebeeldschoon.nl kan informatie opgevraagd 
worden. 

Deze expositie gaat een vervolg krijgen, zowel in Rijnveste als op andere locaties. 
 
Ans (Cliëntenraad Duin en Bollen/Leiden) 
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Kijk- en leeshoek: Ver Heen  
 
Ver heen vertelt het verhaal van een psychiater die zelf te 
maken kreeg met psychose en depressie. Dokter Kuiper was 
een succesvol psychiater met een indrukwekkend palmares. 
Echter, plots sloeg het noodlot toe en kreeg hij zelf te maken 
met psychische klachten. Hij werd enorm depressief en 
achterdochtig naar zijn eigen mensen toe. Wel had hij nog 
vertrouwen in een collega psychiater, dokter Nolen, die hem 
dan ook met raad en daad bijstond. Kuiper besloot in de 
eerste plaats zijn toevlucht te zoeken in medicijnen, met alle 
gevolgen van dien. Hij kreeg bijvoorbeeld te maken met 
bijwerkingen en ondervond aan den lijve wat medicatie met 
een mens kan doen. Verder probeerde hij zijn depressie ook 
aan te pakken door te schilderen. Schilderen werd zijn 
uitlaatklep.  

 Het hele verhaal vertelt gedetailleerd wat een depressie en psychose met de 
geest van een mens kunnen doen. Het is echter niet bepaald een meeslepend verhaal, 
het is nogal saai geschreven en daardoor is het lastig om lange tijd geconcentreerd te 
blijven lezen. Kuiper herhaalt ook nogal vaak dezelfde dingen, met name op het gebied 
van zijn achterdocht naar andere mensen toe.  
 Persoonlijk had ik moeite om lange tijd na elkaar in het boek te lezen. Ik vond 
het niet zo boeiend. Wel vond ik het fijn om de mijmeringen van een psychiater te lezen 
nu die ook eens de andere kant mocht ervaren. Alleen de schrijfstijl beviel me niet echt.  

	  
 
 

 
App Store: Temstem 
 

Temstem is een app die bedoeld is voor 
mensen die stemmen horen. Hij kan 
gedownload worden in de app store op jouw 
mobiele telefoon. De app is met name 
bedoeld voor als je bijvoorbeeld in de bus of 
bij vrienden bent en je last krijgt van 
stemmen. Temstem gebruikt twee spelletjes 
om het taalgebied in je hersenen te 
activeren. Op die manier heb je minder last 
van stemmen. Als je steeds fanatieker wordt, 

nemen de stemmen meer en meer af en kunnen ze de controle steeds minder van je 
overnemen. Immers, als je taalgebied geactiveerd wordt, kunnen de stemmen, die zich 
in hetzelfde gebied bevinden, er niet meer doorheen komen. Op die manier wordt 
bovendien ook nog eens je werkgeheugen aangesproken en krijg je op de lange duur 
zelfs meer zelfvertrouwen als het aankomt op het “temmen” van je stemmen. 
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  Temstem bevat twee spelletjes: taaltikker en woordlink. Bij taaltikker krijg je 
een aaneensluiting van woorden te zien gedurende één minuut. De bedoeling is dat je 
op het scherm zo snel mogelijk het aantal lettergrepen tikt. Bij woordlink krijg je twee 
kolommen met woorden en moet je zo snel mogelijk naar boven en beneden swipen om 
bestaande woorden te vormen. Persoonlijk vind ik deze laatste een pak moeilijker dan 
de eerste. Beide oefeningen bereiken wel hun doel: je wordt dermate afgeleid van de 
stemmen in je hoofd, dat ze in kracht afnemen of zelfs helemaal verdwijnen. Bovendien 
ben je niet snel uitgespeeld. Temstem heeft meerdere niveaus.  
 Kortom: ik kan temstem zeker aanbevelen bij stemmenhoorders! Uiteraard werkt 
het bij iedereen anders, maar het valt zeker te proberen!  

 
 
In de kijker: Mars 
 

De planeet Mars is een buur van onze eigen planeet Aarde. 
Het is de vierde planeet vanaf de Zon en de eerste 
buitenplaneet (= planeet die verder van de Zon 
verwijderd is dan onze eigen Aarde). Mars is makkelijk 
terug te vinden aan de hemel door zijn rode kleur. Die 
rode kleur is te wijten aan ijzeroxiden in de bodem. Mars 
is ongeveer half zo groot als onze Aarde, maar kan toch 
aan de hemel als een heldere “ster” gezien worden.  
 Mars komt ongeveer om de twee jaar in oppositie. Dat 
betekent dat de Zon, de Aarde en Mars dan op één lijn 
staan. Dit jaar op 27 juli is het zover. Oppositie betekent 

ook dat Mars dan op zijn best is om waargenomen te worden. Echter, niet iedere twee 
jaar is Mars even groot wanneer we hem waarnemen. Dat komt omdat de baan om de 
Zon geen mooie cirkel is, maar eerder een ellips vormt. Vandaar dat Mars bij de ene 
oppositie groter lijkt dan bij de andere. En dit jaar hebben we geluk! Mars is dit jaar op 
z’n grootst en dus ideaal om waar te nemen met een telescoop.  
 Mars staat op dit moment in het sterrenbeeld Steenbok, redelijk laag aan de 
hemel dus. Nog een opmerking: hij is op dit moment zo helder dat hij in juli en augustus 
zelfs helderder is dan de planeet Jupiter! 
 Met een (grote) telescoop – zoals die aanwezig zijn 
op de Leidse Sterrewacht – kunnen er enkele details 
waargenomen worden op de planeet. Met name de 
sneeuwwitte poolkappen kunnen makkelijk onderscheiden 
worden. Er kunnen ook donkere en lichte gebieden 
onderscheiden worden.  

Het is echter niet altijd makkelijk om details of 
structuren te zien op Mars. Dit komt doordat er op Mars af 
en toe helse zandstormen woeden. Deze overheersen de 
hele planeet en benemen ons het zicht op de planeet.  
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Column door Richard: Later wil ik zo’n oma zijn 
 
Het was warm. Puffend en ademend liep ik op het midden van de weg. Het mocht, want 
links en rechts liepen mensen over de hele breedte van de weg met me mee. Voor en 
achter mij liepen ze ook, dus of ik wilde of niet, ik liep met ze mee. Stilstaan zou 
betekenen dat degene achter mij op me botste, degene daar weer achter zou erover 
struikelen en zo zouden we een levend dominospel zijn.  

Bovendien, de Singelloop in Leiden is heel gezellig, en je ziet ook heel veel van 
de stad, maar uiteindelijk wil je toch het doel halen, de finish op 6,7 kilometer. Deze 
hardloopwedstrijd is overigens geen prestatieloop, er is ook geen officiële 
tijdsregistratie, maar het is een feest van iedereen: bij de start waren er sponsoren, 
overal langs de kant van de weg stonden mensen te kijken en aan te moedigen. Om de 
zoveel meter waren er mensen met toeters en klappergeluidsmakers, die ik lenig moest 
ontwijken als ik over de stoep rende. Er waren ook veel muzikanten: sommigen speelden 
instrumenten, anderen zongen volenthousiast mee en weer anderen zaten in de auto 
met open ramen en de cd-speler aan op maximaal volume. Reddende engelen waren er 
ook – halverwege waren er tafeltjes waar je bekertjes water kon halen, en voor sommige 
woningen deelden mensen ook water uit.  

Zo rond de derde kilometer was er een opstopping aan een kant van de weg. Het 
was geen nauwe scherpe bocht van de weg, het was ook geen waterput. Aan de 
linkerkant kon je gewoon doorrennen, maar ik sloot aan bij de rij aan de rechterkant. 
In een langzaam jogtempo bewogen we verder en ik was benieuwd wat komen ging.  

De weg ging omhoog, het was een brug over een gracht. En heuvelaf kon ik weer 
snelheid maken en daar zag ik haar. Vol energie en met een grote lach stond ze met 
haar dunne arm mensen high fives te geven. Zij hield haar hand hoog, en de lopers 
hielden hun hand tegen de hare aan. Is dit nu alles waarvoor iedereen in de rij staat? 
Maar goed, ik volgde de stroom en liep ook door. Zij keek mij aan, onvermoeid lachend, 
sterk haar hand hoog houdend. Ik lachte terug en sloeg heel voorzichtig tegen haar hand, 
want ze zag er breekbaar uit. En dóór ging ik, rennend naar de finish.  

Enkele keren tijdens het rennen dacht ik nog terug aan haar. Onvermoeibaar, 
vrolijk, mensen inspirerend, en door te geven aan anderen genoot zij ook vol van het 
leven, en dat op haar leeftijd. Het gaf me perspectief op hoe ik ouder word en ik nam 
mij voor: later wil ik ook zo’n oma zijn.  
	  
	  
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! 
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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!  

 
Herstel voor beginners: Persoonlijke Groeicursus. Samen met lotgenoten werken aan 
je herstel. Heel laagdrempelig, géén behandeling. Om de week (even weken) op dinsdag 
van 14.00-16.00u. Aanmelden: Annelies Dorrenboom, tel: 06 28 32 40 12.   
 
Spaanse lessen voor beginners bij Vrouw Kind Centrum de Spiegeling 
Vanaf eind augustus aanstaande starten er weer een cursussen Spaans bij het Vrouw 
Kind Centrum de Spiegeling aan de Langegracht in Leiden. De cursus bestaat uit 10 lessen 
van anderhalf uur en zijn bedoeld voor beginners en mensen met een beetje voorkennis. 
De lessen vinden plaats op dinsdag van 11u30 tot 13u (absolute beginners) en van 13u30 
tot 15u (pre-intermediate). Kosten: 22,50 euro + 7,50 euro voor kopieerkosten. (U moet 
wel nog een werkboek aanschaffen.) U kan voor meer info mailen naar 
info@vkcdespiegeling.nl (het centrum is door vakantie gesloten van 15 juli tot en met 
26 augustus).  
 
 
CONTACT 
  
Wilt u contact opnemen met ons, dan kan dat! 
 
Cliëntenraad GGZ Duin- en Bollenstreek/Leiden 
Sandifortdreef 19, 2333 ZZ Leiden, kamer A0.18 
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 2018.   
 


