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Voorwoord 
 

 
Laat mij deze nieuwsbrief beginnen met mijn allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. 
Wanneer ik dit voorwoord schrijf, hebben we het jaar 2019 al met open armen mogen 
ontvangen. Wij als Cliëntenraad kunnen tevreden terugblikken op 2018. We hebben het 
afgelopen jaar met name veel adviezen gegeven aan de directie, in de hoop de belangen 
van de cliënten van Rivierduinen te behartigen en een stem te hebben wanneer en waar 
dat mogelijk was. 2019 begint met de reorganisatie binnen Rivierduinen in termen van 
de kanteling naar de verschillende zorgfuncties. In de nieuwsbrief van september-
oktober hebt u daar meer over kunnen lezen. Wij buigen ons nog steeds over het 
vraagstuk hoe wij ons als Cliëntenraad mee kunnen omvormen. Dat is geen makkelijke 
opgave, daar moeten we eerlijk over zijn. We houden echter wel steeds het doel voor 
ogen dat we moeten kunnen functioneren binnen de medezeggenschap. Dat staat voor 
ons voorop. U leest alles over onze goede voornemens voor 2019 in deze nieuwsbrief! 
 Door omstandigheden verschijnt deze nieuwsbrief wat later dan u van ons gewend 
bent. Onze excuses hiervoor, en alvast veel leesplezier!  
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De Cliëntenraad presenteert… 
 
Het nieuwe jaar is net een paar dagen oud, en voor vele mensen is dat het moment 
bij uitstek om een aantal goede voornemens te formuleren. De Cliëntenraad kan dan 
natuurlijk niet achterblijven. Wij hebben in onze afgelopen vergaderingen over een 
aantal actuele thema’s gebrainstormd, en willen graag met onze achterban delen 
wat hoog op de agenda staat in het jaar 2019. Onze ambities zijn groot, en wij zijn 
dan ook nog steeds op zoek naar nieuwe leden die van aanpakken weten. Bent u die 
ene cliënt die wij nog zoeken om ons team te versterken, aarzel dan niet om contact 
met ons op te nemen! Onze contactgegevens vindt u op de laatste pagina van deze 
nieuwsbrief. 
 

Om te beginnen willen we de 
verveling op de HIC aanpakken. Vaak 
zijn mensen die opgenomen zijn op de 
HIC belemmerd in hun vrijheden en 
mogen zij voor een beperkte tijd de 
afdeling niet verlaten. Uiteraard 
wordt er gekeken of cliënten kunnen 
deelnemen aan therapieën: sport of 
creatieve therapie zijn dan vaak de 

enige twee opties die er aangeboden worden. Er wordt ook zo snel mogelijk gekeken 
naar vrijheden. Maar vele cliënten zijn beperkt in hun vrijheden en met name in de 
avonden en de weekenden kan de verveling dan ook aardig toeslaan. De 
verpleegkundigen hebben dan vaak hun handen vol, waardoor er niet veel tijd 
overblijft voor meer dan een kort praatje. Wij van de Cliëntenraad willen graag 
kijken of wij iets kunnen doen aan de verveling op de HIC. Zelf dachten wij aan meer 
gezelschapsspelen of filmavonden, maar misschien ook korte cursussen of workshops 
op de afdeling. Hebt u een briljant idee, aarzel niet om het in te dienen via een van 
onze contactadressen. 
 
Een tweede goede voornemen is het 
oprichten van een spreekuur van de 
Cliëntenraad. Vanaf februari zullen wij 
iedere donderdagmiddag spreekuur houden 
op Rijnveste. Twee cliëntenraadsleden 
zullen u met raad en daad bijstaan. Zij zijn 
van 13u tot 14u te vinden in kamer A 0.16, 
dat is op de begane grond, bij de liften, waar 
ook het stiltecentrum zich bevindt. U kunt altijd aan de receptie vragen waar u de 
Cliëntenraadsleden kunt vinden. Hebt u bijvoorbeeld een vraag of klacht over uw 
behandeling of behandelaar? Of wilt u meer weten over een bepaalde behandeling? 
Of hebt u een lumineus idee voor Rivierduinen? Dan horen wij dat graag!  
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Een ander project waar wij dit jaar heel veel 
aandacht aan willen besteden, moet nog 
helemaal van de grond komen. We willen een 
bijlesproject gaan starten voor niet-
schoolgaande (jeugd)cliënten. Heel vaak komt 
het voor dat jongeren met een psychiatrische 
aandoening niet langer naar school kunnen gaan 
om hun reguliere lessen te volgen. Daardoor 
komen ze op achterstand en in veel gevallen 

missen ze zoveel lessen dat ze hun jaar moeten overdoen. In enkele gevallen missen 
ze op die manier zelfs de kans om bijvoorbeeld het VWO af te maken en naar de 
Universiteit te gaan. Wij van de Cliëntenraad merken bovendien ook dat er meerdere 
volwassen cliënten zijn bij Rivierduinen die het talent hebben om bijles te geven op 
die gebieden die een knelpunt zijn voor scholieren. Vandaar dat wij het idee hadden 
om een bijlesproject op te starten en daarmee een win-winsituatie te creëren: 
volwassen cliënten van Rivierduinen die bijles willen geven (en daartoe in staat zijn 
omdat ze al zo ver in hun herstel zijn) willen wij gaan combineren met scholieren 
die graag hun vakken willen afmaken, maar dat in hun eentje zonder bijles niet voor 
elkaar krijgen. Voelt u zich aangesproken, aarzel dan niet om ons te contacteren! 
 

Goed nieuws ook van het Bijzondere 
Breinen-front! We hebben subsidie 
gekregen! We gaan dus ook in 2019 door 
met de Bijzondere Breinen. In onze 
volgende nieuwsbrieven kunt u er meer 
over lezen, beloofd! 

 
Ook dit jaar gaan we weer door met het organiseren van activiteiten in het Kruispunt. 
Om de week kunt u schaken op woensdagmiddag en op zaterdagen (eerste en derde 
van de maand) is de weggeefwinkel geopend. U vindt er steeds vrijwilligers van de 
Cliëntenraad die zich met hart en ziel inzetten voor cliënten van Rivierduinen.  
 
Met de kanteling bij Rivierduinen willen wij ons ook gaan reorganiseren. Wij willen 
de obstakels wegwerken in de route van en voor de cliënt in de gekantelde 
organisatie. Ook hier moet nog meer over nagedacht worden. Verder willen wij als 
cliëntenraad ook een visie formuleren op de medezeggenschap en een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst. Wordt vervolgd.  
 
Tot slot hebben we ook een aantal speerpunten waar nog aan gesleuteld wordt: 
stigma en de privacywet en zorg (AVG).  
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Op de koffie bij… Jacky Dost! 
 

Na een cliëntenraadvergadering had ik een afspraak 
met Jacky Dost op de HIC in Rijnveste. Gelukkig had 
ze even tijd voor me, want het was rustig op de 
afdeling. Jacky werkt nog niet zo heel lang op de HIC 
– sinds 1 juni 2018 – en is een collega van Bas Platvoet. 
Bas werd al eerder geïnterviewd in een van onze 
vorige nieuwsbrieven. Jacky is net zoals Bas 
ervaringswerker. Ik was benieuwd naar wat haar 
ertoe gebracht had om de opleiding tot 
ervaringswerker te volgen: 
“Ik heb hiervoor allerlei cursussen gevolgd zoals 
“Herstellen doe je zelf”, “Werken met eigen 
ervaring” en de “WRAP”. Uiteindelijk heb ik de TOED 
gedaan, dat staat voor Traject Opleiding 

Ervaringsdeskundigheid. Dat is een cursus die vijf maanden duurt, in Amsterdam, 
waar je elke week een hele dag een opleiding volgt. Van opleiding ben ik eigenlijk 
woonbegeleider. Ik heb Sociaal Pedagogisch Werk gestudeerd. Tijdens die studie ben 
ik vastgelopen. Ik werd toen geholpen door een ACT-team (soort FACT-team voor de 
jeugd tot en met 23 jaar). Ik had toen al gesproken met een ervaringswerker van dat 
team. Die vroeg me of ervaringswerk niets voor mij was. Die persoon heeft me in 
aanraking gebracht met de cursus “Werken met eigen ervaring”. Vanaf daar is het 
balletje eigenlijk gaan rollen. Maar dat was niet het enige. Ook tijdens mijn opleiding 
werd ik door mijn mentor op school gewezen op ervaringswerk. Toen ben ik me erin 
gaan verdiepen en ik dacht ook dat het een mooie kans was om weer rustig te gaan 
integreren. Uiteindelijk heb ik de TOED gedaan in Amsterdam. Daarna stootte ik op 
de AD social degree HBO ervaringsdeskundigheid. Die werd in Eindhoven aangeboden. 
Ik dacht dat dat wel iets voor mij was, om meer verdieping te vinden. Die verdieping 
miste ik namelijk op het MBO.” 
 
Ik vroeg Jacky vervolgens naar de samenwerking met de verpleging en met haar 
collega Bas Platvoet: 
“De afdeling is natuurlijk gebaseerd op het HIC-model, er is een stukje medische 
zorg en een stukje herstelondersteunende zorg. Bas en ik werken nu samen met een 
verpleegkundige om meer herstelondersteunend te werken. Er zijn al een aantal 
dingen in verandering. Zo bijvoorbeeld kunnen mensen hier eerst “landen” voordat 
medicatie toegediend wordt. Er is ook veel openheid omtrent herstel en 
herstelondersteunende zorg. We zijn wel nog zoekend in de samenwerking: hoe 
moeten we het vorm geven? Er gebeuren veel mooie dingen. Zo merk je dat Bas en 
ik bij bepaalde casussen gevraagd worden, ook in gesprek met de artsen. Maar aan 
de andere kant kan er ook nog veel behaald worden, bijvoorbeeld in de aanwezigheid 
op de afdeling. Bas en ik hebben een folder ontworpen en een visitekaartje. Wel 
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moeten we hard aan de bak: we draaien diensten op de HIC en de MC, soms is dat 
een beetje veel.” 
 
Ik was ook benieuwd naar wat Jacky het mooiste vindt aan haar werk: 
“Het allermooiste is dat je mensen kunt ondersteunen bij het herstelproces, dat 
mensen aan het herstellen zijn en dat echt merken, dat iemand leert leven met zijn 
aandoening bijvoorbeeld. Ook als iemand die nooit buiten is geweest plots buiten 
komt, dat is een groot herstel. Als cliënten weer naar huis gaan, is dat heel mooi, 
maar tegelijkertijd is het wel jammer, vind ik, want ik kan ze daarna niet meer 
volgen, terwijl ik denk dat je daarna nog meer resultaat kunt bereiken, bijvoorbeeld 
als ze naar huis gaan met een FACT-team.”  
 
Er zijn natuurlijk ook dingen waar Jacky moeite mee heeft, of die ze wil veranderen. 
Ik vroeg haar wat ze zou veranderen als zij het voor het zeggen had. Haar antwoord: 
“Uiteraard meer ervaringswerkers. Bas en ik zijn eigenlijk met te weinig om de 
herstelondersteunende zorg te implementeren. Daarnaast is de zorg hier erg gericht 
op medicamenteuze behandeling, stabiliseren en psycho-educatie. Wat ik hier heel 
erg mis, zijn therapeuten. We hebben wel een psychomotorisch therapeut, maar ik 
mis psychotherapeuten en traumatherapeuten. Het argument is vaak dat mensen 
heel ver weg zijn, maar ik denk dat, ook al is iemand nog zo ver weg of verward, je 
altijd kan starten met behandeling. Therapeuten hebben toch altijd een ander 
perspectief, een andere invalshoek. Ik denk dat je er wel degelijk iets mee kan 
bereiken, dat er wel degelijk winst te behalen valt.”  
 
 
App store: Daylio 
 

In deze editie van de nieuwsbrief 
bespreken we de app Daylio. Daylio is 
een gratis app waarmee je met name je 
stemming kan tracken, maar ook je 
dagelijkse activiteiten kunt bijhouden. 
Daylio vraagt je iedere dag je stemming 
weer te geven via een smiley symbool: 
je kunt kiezen tussen super, goed, oké, 
slecht of vreselijk. Een leuk extraatje is 
dat je de kleuren kunt wijzigen. 

Daarnaast kun je ook aangeven welke activiteiten je op een dag allemaal gedaan hebt. 
Daylio geeft je een aantal vaste activiteiten die je kunt aanklikken, maar het mooie van 
de app is dat je zelf ook activiteiten kunt toevoegen. Een aantal vaste activiteiten zijn 
voor veel mensen geldig: werk, relax, winkelen, goede maaltijd, om er maar een paar 
op te noemen. Andere vind ik wat minder van toepassing, waaronder date en 
videospellen spelen. Gelukkig bestaat de mogelijkheid om deze vaste activiteiten te 
wissen, en andere toe te voegen. Zo heb ik bijvoorbeeld familie, studeren en 
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sterrenkunde toegevoegd, drie activiteiten die bij mij regelmatig op het programma 
staan.  
 Ik vind de app erg fijn om mee te werken. Steevast om acht uur hoor ik het 
welbekende deuntje van Daylio dat aangeeft dat het tijd is om de activiteiten aan te 
klikken. Je kan zelf bepalen of en wanneer je dit alarmpje wilt instellen. Ik ben er nog 
geen twee minuten mee bezig en de app werkt ongelooflijk overzichtelijk. Bovendien 
bestaat er ook de mogelijkheid om de app te delen met anderen. Daarmee zou je de 
app prima kunnen inzetten bij een (deeltijd)behandeling. Ook kun je doelen stellen, 
weekrapporten opstellen en weken vergelijken met elkaar. Kortom, het is echt een 
aanrader, of je de app nu gewoon voor jezelf gebruikt, of in combinatie met een 
behandeling.  
 
 
In de kijker: Volledige maansverduistering: 21 januari  
 

In de vroege ochtend van 21 januari was het 
zover: we konden weer genieten van een 
zogenaamde “bloedmaan”. Zo wordt de 
Maan genoemd tijdens een volledige 
maansverduistering omdat ze dan een 
donkerrode kleur heeft. Maar wat is een 
maansverduistering nu eigenlijk?  
 Als het goed is kun je minstens om de 
twee jaar een volledige maans-verduistering 
meemaken. Daarmee is een 

maansverduistering dan ook bijlange niet zo zeldzaam als een zonsverduistering. Bij een 
maansverduistering staat de Aarde tussen de Zon en de Maan in. De schaduw van de 
Aarde valt op de Maan doordat het zonlicht geblokkeerd wordt door de Aarde. Toch is 
de Maan niet helemaal bedekt tijdens dit fenomeen. Doordat het licht van de Aarde 
gereflecteerd wordt door de Maan, krijgt de Maan een rode gloed. Hoe donkerder onze 
atmosfeer is – bijvoorbeeld door een vulkaanuitbarsting – hoe donkerder de Maan 
gekleurd zal zijn.  
De maansverduistering van 21 januari 
was er wel eentje voor vroege vogels. 
Om 4u34 ’s morgens begon de Maan de 
kernschaduw binnen te treden. Een 
maansverduistering duurt uren. Pas 
tussen 5u41 en 6u43 was de Maan 
volledig verduisterd. De verduistering 
duurde tot 7u51, toen de Maan de 
kernschaduw weer verliet. 
Het is wel even wachten op een nieuwe 
gelegenheid: pas in 2025 zullen we weer een volledige maansverduistering kunnen 
meemaken!  
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Column van Richard: Pinguïns 
	  
Stapje voor stapje loop ik de steile heuvel op. Als het kraakt onder mijn schoen ben ik 
tevreden. Dat betekent namelijk dat ik een stukje verse sneeuw heb gevonden, en dat 
betekent dat ik een heel klein beetje grip heb. De meeste stappen zijn een stuk gladder, 
want dan loop ik op vastgevroren sneeuw – zeg maar gewoon ijs. Een man, gekleed in 
dikke winterkleding, loopt de heuvel juist af. Hij stapt mis, verliest zijn balans en 
waggelt nu mijn kant op. Ik heb geen tijd om hem te ontwijken. Bovendien, als ik snel 
een stap opzij zou zetten, zou ik waarschijnlijk zelf uitglijden. Ik zet mij schrap en vang 
hem op. Gelukkig blijven we allebei staan. Hij mompelt een dankwoord en schuifelt 
weer voorzichtig verder.  
 
Ik kijk om, naar beneden. Een hele stoet aan mensen volgt mij, ook de berg op. Ik moet 
niet uitglijden, anders rollen we allemaal naar beneden als een menselijke sneeuwbal 
(mensbal?) die steeds groter wordt. We worstelen allemaal. De een komt boven met 
dank aan stevige winterschoenen, anderen klampen zich aan elkaar vast en weer iemand 
loopt van boom naar boom en houdt elke tak vast.  
 
Het kost een half uur, maar als ik bovenkom weet ik gelijk dat dit het waard was. Vilnius, 
de hoofdstad van Litouwen, ligt onder mij. Boven mij schijnt de maan te staan tussen 
alle sterren. Kilometers ver kunnen we in de heldere nacht kijken. We zien lampen, 
mensjes, en allerlei versieringen. Ik loop nog iets verder, zodat de klimmers achter mij 
ook van het uitzicht kunnen genieten. Het is proppen: in de zomer zou er ruimte genoeg 
zijn op de heuvel, maar door de sneeuwval zijn maar een paar plekken veilig om te 
staan.  
 
Meer en meer mensen komen er bij, en we staan nu als een groep pinguïns uit een 
natuurdocumentaire naar de stad te kijken. Uitglijden gaat niet meer, want we vangen 
elkaar op. Bewegen gaat overigens ook niet meer, maar het is wel lekker warm. Dan 
wordt de grootste kerktoren van de stad verlicht. De getallen in het licht tellen af. 3… 
2… 1… Het is zo ver! Gelukkig Nieuwjaar, roepen we in het Litouws, Engels, Duits, Frans, 
en vast ook iemand in het Russisch. Sterretjes worden uitgedeeld, een fles champagne 
gaat rond. Boven de stad barst de vuurwerkshow los. De stad wordt verlicht door blauwe, 
groene en rode schitteringen, en elke pijl heeft een nieuwe verlichtende verrassing.  
 
Een half uur later is het Nieuwjaarsmoment voorbij. In pinguïnstijl waggelen we de ijzige 
heuvel af. Het zal gevaarlijk zijn, maar het nieuwe jaar kunnen we aan, als we samen 
elkaar helpen.  
 
 
Nieuwtjes 
Spreekuur Cliëntenraad 
Vanaf 7 februari houdt de Cliëntenraad Duin en Bollen/Leiden een spreekuur op 
Rijnveste. Dit vindt plaats op donderdagen van 13u tot 14u. U vindt onze 
cliëntenraadsleden in de ruimte A.016 op de begane grond in het Rijnveste gebouw. Dat 
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is naast het kantoor van de Cliëntenraad, 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 maart 2019.   
 


