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Voorwoord 
 

Wanneer ik dit schrijf is de 
herfst officieel het land 
binnengetreden. Regen, wind, 
en de duisternis overheersen 
de dag. Sommige van onze 
cliënten hebben misschien last 
van de herfst- of winterdip. Wij 
hopen dat wij u met deze 
nieuwsbrief een beetje kunnen 
afleiden en van wat vertier 
kunnen voorzien. U krijgt weer 
uw gebruikelijke rubrieken 
voorgeschoteld. Blikvanger in 

deze nieuwsbrief is het interview met verpleegkundige Leen de Jong van de HIC in 
Leiden. Ook Richard heeft deze nieuwsbrief weer voorzien van een voortreffelijke 
column. Verder hebben wij ook een uitmuntend boek uitgekozen en van een recensie 
voorzien. Misschien een suggestie voor in de schoen of onder de kerstboom? 
 Dit is tevens de laatste nieuwsbrief van 2018. Wij willen onze cliënten dan ook 
alvast een fijn eindejaar toewensen. Wij van de Cliëntenraad Duin en Bollen/Leiden zijn 
erg druk in de weer met de kanteling bij Rivierduinen (zie voor meer details onze vorige 
nieuwsbrief). Daardoor blijft er minder tijd over voor andere dingen en komen overige 
activiteiten op de lange baan te staan. Het is voor ons ook een kunst om ons een weg te 
banen tussen de vele bouwgroepen die opgericht worden per zorgfunctie. Wij blijven 
echter altijd paraat om onze cliënten bij te staan wanneer dat nodig is!  
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In de media: drugs als medicijn 
 
Wat als je zo depressief bent dat geen enkele therapie aanslaat? Wat als noch 
antidepressiva, noch psychotherapie, noch elektroshocks helpen? Wat als je ten einde 
raad bent en alleen maar kunt denken aan er dan maar een einde aan te maken? En stel 
dat er dan toch nog een strohalm blijkt te zijn, maar dat die niet echt een conventionele 
vorm van behandeling is? Ik heb het over een compleet nieuwe aanpak voor de meest 
hardnekkige depressies, namelijk de toediening van Ketamine. Onlangs zag ik in het 
programma “Dokters van morgen” een reportage over een vrouw die echt alles al 
geprobeerd had en eigenlijk van plan was er een einde aan te maken, maar die toch nog 
een allerlaatste middel wilde een kans wilde geven. Ketamine is een partydrug, een 
harddrug zelfs. Maar wat blijkt nu? Het lijkt enorm effectief te zijn voor de behandeling 
van zware depressies. De vrouw in kwestie had na een aantal behandelingen haar leven 
terug op de rails. In plaats van een einde aan haar leven te maken, pakte ze alles weer 
op: ze knapte een huisje op voor zichzelf en ging haar studie afmaken met de bedoeling 
als verpleegkundige aan de slag te gaan. In de reportage werden ook een aantal andere 
aandoeningen met harddrugs aangepakt, en wat blijkt? Deze lijken enorm effectief te 
zijn waar andere geneesmiddelen falen.  

 De vraag rijst natuurlijk wat de 
gevolgen zijn van de toediening van 
Ketamine. Immers, het is niet allemaal 
rozengeur en maneschijn, ondanks de 
positieve berichten. De bijwerkingen zijn 
niet min. Er kunnen allerlei gevolgen zijn 
voor de lever- en nierfunctie, om het maar 
niet te hebben over de afhankelijkheid die 
na een poosje kan optreden. Het blijft 
natuurlijk een drug, al wordt er uiterst 

nauwkeurig op gelet dat de patiënt de goede dosis krijgt. Voorzichtigheid geboden dus, 
maar patiënten die anders gedoemd waren tot een echte lijdensweg kunnen nu alsnog 
geholpen worden. Uiteraard moet uit verder onderzoek blijken of de resultaten 
veralgemeend kunnen worden. En vaak wordt deze vorm van behandeling nog niet 
vergoed. Er is dus nog een lange weg te gaan! 
 
Op de koffie bij… Leen de Jong! 
 
Het was een barre herfstmiddag toen ik langs ging bij Leen de Jong op zijn werkplek, 
de HIC (gesloten afdeling) in Rijnveste. We gingen in een spreekkamer op de afdeling 
zitten, en de deur moest even op slot, omdat Leens populariteit op de afdeling erg 
groot is J. Leen is verpleegkundige op de HIC, en dat al sinds 2012. Hij draait er alle 
diensten: vroeg, laat, weekend en zelfs nachtdiensten. Ik vroeg Leen waarom hij 
eigenlijk voor de HIC gekozen heeft: 
“Als ik mezelf een compliment mag geven, ik ben goed in de-escalerend werken. Ik 
vind dat ik goed ben in mensen behandelen die in crisis komen, om dat pratend op 
te lossen en om te voorkomen dat mensen in de separeer belanden. Ik wil een 
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luisterend oor bieden, er echt voor de mensen zijn. Ik ben goed in het eerste contact, 
dus iemand geruststellen, laten zien dat je er voor ze bent, het gevoel geven dat, 
ondanks alles wat je meemaakt, je toch nog een mens bent. Ik wil gewoon altijd 
proberen om mensen menselijk te benaderen. Dat vind ik op de HIC een uitdaging, 
omdat er zoveel ziektebeelden voorkomen. Voorheen had je misschien alleen maar 
psychotische mensen en depressieve mensen, en nu zit alles bij elkaar. Mijn kracht 
is ervoor zorgen dat het rustig blijft. Daar liggen mijn kwaliteiten. Dat maakt het 
voor mij zo aantrekkelijk om hier te mogen werken.”  
 
Het werd mij al snel duidelijk dat Leen enorm veel van dit werk houdt. Ik vroeg hem 
wat hij het mooiste vindt aan zijn werk: 
“Het mooiste vind ik dat, ondanks de vervelende situatie dat je bent opgenomen – 
want de meeste mensen komen hier met een maatregel, tegen hun wil – dat je ze 
toch het gevoel kan geven dat je ze wilt helpen en dat ze niet alleen zijn hier. En 
als ze zich onveilig voelen of als ze achterdochtig zijn, dat je ze toch een luisterend 
oor biedt en toch probeert hen in te laten zien dat het een tijdelijk iets is waarbij 
je te allen tijde beschikbaar bent voor ze om ze zo snel mogelijk te laten herstellen.”  
 
De HIC komt natuurlijk vaak in de media de laatste tijd. Ik vroeg Leen wat hij daarvan 
vindt: 
“De HIC-gedachte is een mooie gedachte. Dat is dat de patiënt meer centraal staat, 
dat je meer kijkt naar wat de patiënt nodig heeft om zo snel mogelijk te herstellen. 
Daarbij hoort ook zo min mogelijk separeren, het liefst niet. Dat betekent dat je 
goed moet kunnen observeren zodat je tijdig kunt ingrijpen, en ook moeten je 
gespreksvaardigheden goed zijn. De-escalerend werken is een must, als je dat niet 
in je hebt, dan kan je hier eigenlijk niet werken, vind ik. Dat klinkt misschien een 
beetje hard, maar dat vind ik gewoon. Wij proberen niet te separeren en tijdig in te 
grijpen, en als iemand toch gesepareerd wordt, dan kijken we hoe snel die persoon 
er weer uit kan. Het is wel zo dat de regering nog niet genoeg geld heeft waardoor, 
als we toch iemand 1-op-1 moeten gaan begeleiden, dat nu van onze bezetting af 
gaat. Dat betekent dat andere collega’s er patiënten bij moeten nemen. Dus 
opschalen, zoals beloofd was, dat is nog niet aan de orde. Dat zou nog een groter 
pluspunt zijn om niet meer te separeren. Maar meer personeel, dat blijft moeilijk…  
Bovendien merk je wel dat, nu de regio best groot geworden is, er een enorme druk 
op de bedden is komen te staan en dat de behandelaars keuzes moeten gaan maken. 
Wie is er geschikt om naar Medium Care te gaan of zelfs met ontslag? Want de 
volgende staat alweer te wachten. Er zit een gevaar in dat je mensen te vroeg met 
ontslag stuurt, die er nog niet aan toe zijn. Het komt wel eens voor dat mensen snel 
terugkomen, dat kwam vroeger minder voor. Aan de andere kant is het soms ook 
beter om mensen eerder met ontslag te sturen om te voorkomen dat ze op de 
afdeling gaan decompenseren als ze stabiel zijn. Dat zien we nu een stuk minder.”  
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Ik vroeg Leen ook naar de PEH (opvang voor personen met verward gedrag): 
“Ik denk dat voor de patiënten de PEH beter is. Nu zitten patiënten in een ruimte, 
en de deur van die ruimte is gewoon open. Er komt een verpleegkundige de eerste 
vijf minuten kijken hoe het gaat, die biedt je een kopje koffie aan en doet 
somatische controles in plaats van dat je moet wachten in een hokje bij de politie. 
Binnen de vier uur komt de crisisdienst om je te beoordelen en aan de hand daarvan 
gaat iemand/ga je weer met ontslag of wordt eventueel opgenomen. Dus dat is 
korter dan dat de hele rompslomp bij de politie moet gaan plaatsvinden.” 
 
Ik was ook wel eens benieuwd naar wat Leen zou veranderen als hij het voor het 
zeggen had op de HIC.  
“Ik zou zeker meer personeel aannemen voor de kwaliteit van zorg voor de 1-op-1 
zorg. Je hebt minder bedden, dus je krijgt de meest zware patiënten opgenomen. 
De rest wordt toch een beetje afgehouden of er wordt gekeken of de thuiszorg het 
kan opvangen. Je krijgt dus heel intensieve zorg. Als je 1-op-1 zorg kan leveren, kan 
je veel beter observeren en rapporteren en veel sneller aan herstel werken. Ik ben 
van mening dat als je iemand aandacht geeft, die persoon sneller herstelt, bij welk 
ziektebeeld dan ook. Dat is één puntje. Ik zou ook nog een meer gemengd team 
willen. Nu hebben we veel jonge mensen, met name jonge vrouwen. Ik zou het fijn 
vinden als we ook wat oudere vrouwen en mannen in het team zouden hebben. Ik 
kan ook leren van de jonge mensen, maar voor de balans en de rust is het fijn als er 
ook wat oudere mensen in het team zitten, zeg maar moeder- en vaderfiguren.”  
 
Mijn laatste vraag was of Leen nogmaals voor deze richting zou kiezen mocht hij 
opnieuw mogen studeren. Het antwoord verbaasde me! 
“Totaal iets anders! Ik zou lekker gaan varen op de grote vaart. Ik vind het werk wel 
heel leuk, het is echt een passie, ik ga voor patiënten door het vuur, ik doe echt 
alles voor ze. Ik kan ook alles goed naast me neerleggen, privé en werk gescheiden 
houden gaat heel goed. Alleen de administratieve rompslomp, daar maak ik me soms 
druk om. Soms is het ook wel teleurstellend dat je je werk niet goed kunt doen. Met 
die HIC-gedachte had ik echt gehoopt dat er opschaling zou komen, en dat is een 
beetje een teleurstelling. Vroeger moest de patiënt luisteren naar de 
verpleegkundige en de arts en gebeurde dat niet, dan was er geen samenwerking en 
ging de patiënt in de separeer. Toen met de HIC-gedachte dacht ik, dit is echt mijn 
manier van werken, ik was echt helemaal blij, maar toch ben ik een klein beetje 
teleurgesteld dat het nog niet zo van de grond komt. En dat is gewoon een financieel 
plaatje waardoor het niet lukt. We hebben gelukkig wel een heel fijn team en onze 
neuzen staan dezelfde kant op. Maar als ik echt alles overnieuw zou mogen doen, 
zou ik niet meer voor de zorg kiezen. Ik zou schipper worden – ik wees Leen erop dat 
hij de baard al heeft. Leen zei: “Precies, Captain Iglo” J - of een patatzaak starten. 
Iedereen staat er altijd vol plezier bij, of je nou een slecht humeur hebt of een goed 
humeur, je komt altijd voor patat omdat je er trek in hebt. Ik denk niet dat ik dit 
nog een keer zou doen, ondanks dat ik patiëntenzorg fantastisch vind.” 



	   5	  

Kijk- en leeshoek: Onthoud dit als je verdrietig bent 
 
Dit zelfhulpboek is niet een doorsnee zelfhulpboek, maar 
eentje dat met veel humor doorspekt is. Als lezer word je 
overstelpt met allerlei lijstjes waarin de schrijfster haar 
gedachten probeert te ordenen. Zo stelt ze op ludieke wijze 
allerlei lijstjes op voor leuke situaties – voor als je seks hebt, 
voor als je verliefd bent – maar ook en vooral voor minder 
prettige situaties – denk aan jezelf willen beschadigen of als je 
je eigen lichaam haat. In die lijstjes probeert ze de lezer tips 
te geven voor wat je kunt doen mocht je je ook zo voelen of 
ook in zo’n situatie terecht komen. Daarbij legt schrijfster 
Maggy van Eijk erg de nadruk op het zoeken van hulp en het 
daarbij inschakelen van vrienden, lotgenoten en (goede, 
begripvolle) hulpverleners. Ze is doodeerlijk bij het erkennen 

en herkennen van de symptomen van met name haar borderline 
persoonlijkheidsstoornis. De lezer krijgt een inkijk in het leven van de schrijfster, en 
met name in de heftige strijd die ze heeft moeten voeren en nog steeds voert, tegen 
zichzelf en haar aandoening, tegen de mensen die haar lichamelijk en psychisch pijn 
gedaan hebben, tegen onhandige hulpverleners. Met een flinke portie humor relativeert 
ze haar ernstige aandoening en probeert ze dit ook over te brengen op haar lezers. Het 
is niet alleen maar kommer en kwel, ook in haar leven is ze enorm waardevolle mensen 
tegengekomen die een belangrijke en levensreddende rol gespeeld hebben.  
 Dit boek is een prachtig voorbeeld voor iedereen die te kampen heeft met een 
ernstige psychiatrische aandoening. Maggy van Eijk bewijst namelijk dat er voor 
iedereen hoop is, als je maar de juiste mensen op je pad tegenkomt en het nooit, maar 
dan ook nooit, opgeeft. En vooral, als je maar wat humor kan opbrengen.  

	  
 
 

 
In de kijker: De Andromedanevel 
 
De Aarde is “een” planeet in “een” sterrenstelsel, de Melkweg. Maar mag ik u vertellen 
dat er in het heelal heel veel planeten en heel veel sterrenstelsels zijn? Ja, miljoenen 
sterrenstelsels zelfs? In deze rubriek heb ik het eerder al uitgebreid gehad over andere 
planeten in ons eigen zonnestelsel, maar deze keer wil ik even buiten ons zonnestelsel, 
en zelfs buiten ons eigen melkwegstelsel stappen. Ik wil een bezoekje brengen aan de 
Andromedanevel. Dit is een ander sterrenstelsel, dat samen met onze Melkweg en nog 
een aantal andere sterrenstelsels deel uitmaakt van de Lokale Groep, een cluster van 
sterrenstelsels.  

De Andromedanevel is onze dichtstbijzijnde buur. Ik kan me nog goed herinneren 
toen ik voor de eerste keer door een telescoop naar dit sterrenstelsel keek. Het was een 
magisch moment. Immers, ik besefte toen dat ik twee en een half miljoen jaar terug in 
de tijd keek. De Andromedanevel staat namelijk op een afstand van twee en een half 
miljoen lichtjaar. Het licht doet er dus zo lang over om ons oog te bereiken. Stel dat er 
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in de Andromedanevel intelligent leven is dat met een telescoop naar onze planeet 
Aarde kijkt, dan zien ze dus het leven op Aarde zoals dat er twee en een half miljoen 
jaar geleden uitzag! Toen liepen er zelfs nog geen mensen rond op Aarde!  

De Andromedanevel is net 
zoals onze Melkweg een 
spiraalvormig sterrenstelsel. De 
Andromedanevel lijkt dus erg veel 
op onze eigen Melkweg. Daardoor 
kunnen we heel wat leren over ons 
eigen sterrenstelsel. Door een 
telescoop is de heldere kern van 
de Andromedanevel erg goed 
zichtbaar. Grotere telescopen 
laten ons een wazige vlek zien 
rond de heldere kern. Verwacht 

dus niet die mooie spiraalarmen met bijhorende structuur en stofwolken zoals zichtbaar 
is op plaatjes van onder andere de Hubble Space Telescoop! Veel mensen zullen 
misschien wat teleurgesteld zijn als ze de Andromedanevel voor het eerst door een 
telescoop zijn, met de grote verwachting om spiraalarmen en structuur te zien. Toch is 
het een bijzondere gewaarwording als je dit sterrenstelsel voor het eerst door een 
telescoop ziet. Een ander sterrenstelsel! Zo ver van ons vandaan, en toch kunnen we dit 
zien vanop Aarde! Met heel veel geluk is vanop een donker plekje op aarde de 
Andromedanevel zelfs zichtbaar met het blote oog als een “wolkje” in het sterrenbeeld 
Andromeda. Met een telescoop is het sterrenstelsel onmiskenbaar. Zeker de moeite 
waard om eens te zien! 
 
Column van Richard: OK 
	  
“Are you alright? All the sudden you went away. Are you alright?” Ben ik ok? 
Vandaag heb ik dit liedje van Lucinda Williams in mijn hoofd. Mijn hoofd is wel vaker 
een cd die op repeat staat, dus ik neurie maar mee. Het is ook het enige stukje van 
mijn leven dat van mij is vandaag, want voor de rest word ik geleefd.   

Het is mijn laatste werkdag. Na deze week stap ik over naar een andere 
werkgever. Ik doe hetzelfde werk, maar in een andere omgeving met andere 
uitdagingen. Voor ik vandaag weg mag wil iedereen nog persoonlijk afscheid nemen. 
Ik hou een toespraak en trakteer op speciale croissants. Ik ruim mijn dossiers op en 
ik draag wachtwoorden over. Het is gek, maar ik voel er niks bij. Als mijn baas binnen 
zou lopen en zou zeggen dat het een vergissing was, dat ik geen andere baan heb en 
dat ik volgende maandag weer mag verschijnen op deze werkplek, dan zou ik het zo 
geloven. Een collega komt nog een laatste werkvraag stellen. Ik ben heel slecht in 
afscheid nemen, dus de meeste gesprekken gaan wat ongemakkelijk. We hebben 
elkaar heel wat jaren meegemaakt, soms wel acht uur per dag, we wensen elkaar 
het beste toe en we zullen elkaar vast nog wel zien. Maar we weten allebei dat we 
elkaar vast niet meer zien. Mijn naam zal achterblijven in het archief, we blijven 
verbonden via LinkedIn, en verder… Doei?  
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Rond vier uur gaan de eerste collega’s weg. Om vijf uur begin ik met het 
opruimen en inpakken van mijn persoonlijke spullen. Koekjes, mokken, koffiebonen, 
een groepsfoto, een persoonlijke pen. Herinneringen flitsen voorbij, maar zonder 
emoties ga ik verder. Hoort dit? Moet ik niet wat voelen, verdriet, melancholie, 
spanning voor de nieuwe baan? Zes uur. Er werken nog maar een paar mensen. Zeven 
uur gaat het gebouw dicht, dus ik moet nog even opschieten. Chocolaatjes waar ik 
geen trek in heb leg ik op het bureau van een collega. Even met stoffer en blik over 
mijn bureau. De lachende stressbal, ooit gekregen van een collega die zelf vier jaar 
geleden wegging, gaat in mijn tas.  

Half zeven. Ik weet zeker dat ik de laatste ben. De een-na-laatste collega heb 
ik vanaf mijn raam uitgezwaaid. Ik loop naar het printerhok om een handboek terug 
te brengen in onze mini-bibliotheek. En dan raakt het me. Deze stille gangen, waar 
ik maf heb gedanst toen ik moest overwerken. De koffiemachine die een paar jaar 
geleden nieuw was, en waarvan ik nog steeds de enige ben die er gesprekken mee 
kan voeren. De printer waar ik vaak een kwartier wachtte, als een collega weer eens 
een bestand van 200 pagina’s aan het uitprinten was. De plafondplaat waar een 
propje achter bleef hangen toen we op vrijdagmiddag propjes gingen schieten. De 
bocht waar ik meerdere keren tegen een collega bijna botste, als hij heen en weer 
rende om zijn deadline te halen. Mijn gevoelens raken me als een deur waar ik 
tegenaanloop.  

Vijf voor zeven. Met een doos vol spullen loop ik naar de uitgang. Ik kijk nog 
een laatste keer om. Lege gangen en stille kamers. Ik voel verdriet, ik denk terug 
aan mooie tijden, jaren aan geschiedenis en alle leuke collega’s die ik nu al mis.  
Ik voel vanalles.  
I’m alright.  
Ik ben ok. 
 
 
Agenda 
 
Nieuwe kunstronde 
De eerste kunstronde op Rijnveste was een groot succes. De kunstwerken zijn drie 
maanden blijven hangen, zoals was afgesproken. In januari 2019 komt er een nieuwe 
kunstronde.  
 
Enquête tijdschriften wachtkamers 
De Cliëntenraad is van plan een enquête af te nemen in verband met de tijdschriften in 
de wachtkamers. Wij zijn namelijk geïnteresseerd in wat u als cliënt graag wilt lezen als 
u plaats neemt in één van de wachtkamers op de verschillende locaties van Rivierduinen. 
Met de resultaten van die enquête kunnen wij beter tegemoet komen aan uw wensen. 
Wordt vervolgd.  
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Nieuwtjes 
Spreekuur Cliëntenraad 
Vanaf november houdt de Cliëntenraad Duin en Bollen/Leiden een spreekuur op 
Rijnveste. Dit vindt plaats op donderdagen van 12u30 tot 13u30. U vindt onze 
cliëntenraadsleden Ralph en Erik in de ruimte A.016 in het Rijnveste gebouw. Dat is 
naast het kantoor van de Cliëntenraad op de begane grond, vlakbij de liften. U kan altijd 
bij de receptie vragen waar u ons kunt vinden. Tijdens dit spreekuur kunt u terecht voor 
vragen over bejegening, voor klachten en voor meer informatie in het algemeen. U bent 
van harte welkom!  
 
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!  

 
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.   
 
 
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 januari 2019.   
 


