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Voorwoord 
 

Nu Koningsdag en 

Bevrijdingsdag weer achter 

de rug zijn, wordt het weer 

wat rustiger in de stad en in 

het land. De dagen worden 

weer een stuk langer, en als 

het goed is, krijgen we de 

zon weer wat vaker te zien. 

Tijd om een wandelingetje 

te maken, even naar het 

strand te gaan of een 

terrasje te pakken. Of om, 

net zoals ondergetekende, 

een rondje hard te gaan lopen in het park. Mensen groeten elkaar wat vaker als het 

mooi weer is, dat merk ik ook op mijn hardlooprondjes.  

 Bij de Cliëntenraad blijven we druk in de weer. In deze nieuwsbrief kunt u 

bijvoorbeeld heet van de naald een verslag lezen over een denksessie van de 

Bijzondere Breinen. Daarnaast zijn we achter de schermen bezig met het op poten 

zetten van een onderwijstraject voor thuiszittende scholieren en houden we ook het 

project rond antistigma warm. In deze nieuwsbrief onder andere een interview met 

de Patiënten Vertrouwens Persoon Annita Deen en een overweging rond ‘verwarde 

personen’ – hoe weet je eigenlijk van jezelf dat je niet verward bent? Veel leesgenot! 
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De Nieuwe GGZ komt eraan!  

 

Dinsdag 7 mei verzamelde zich een 

twaalftal mensen bij Stichting Lumen 

aan de Hooigracht in Leiden. Onwennig 

stonden ze naar elkaar te kijken rond 

een tafel met daarop een lang stuk 

papier. Ze hadden gereageerd op een 

oproep van de Bijzondere Breinen om 

nu eens echt werk te gaan maken van 

De Nieuwe GGZ. En je voelde ze 

denken: “moet ik met die mensen de 

problemen in de GGZ oplossen? De helft is zelf cliënt.” Dat laatste klopte ook wel, 

maar dat was natuurlijk ook de bedoeling. De Nieuwe GGZ wil immers een beweging 

zijn die luistert naar de cliënten zelf. De gebruiker bepaalt, de klant is koning – dat 

soort dingen.  

 De Bijzondere Breinen (Geo van Dam en Ido van der Waal) zijn ingehuurd door 

de Cliëntenraad van Rivierduinen. Deze Bijzondere Breinen hebben namelijk een 

manier bedacht om allerlei verschillende mensen te laten ‘samendenken’® in de 

‘denksessie’®. De cliëntenraad had al een paar denksessies bijgewoond en vond dat 

een heel geschikte manier om mensen met een verschillende achtergrond en 

verschillende ervaring met de GGZ met elkaar na te laten nadenken over een 

probleem. Die dinsdag was het probleem dus De Nieuwe GGZ.  

 Een denksessie begint altijd met de vraag: HOE denk je? Tsjonge, wat een 

lastige vraag. De meesten hebben hier nog nooit over nagedacht. Nou gewoon, 

eeeeh…., tsja.... Iemand weet al iets: “ik denk snel, tenminste sneller dan anderen. 

Ik ben al bij stap 10, als een ander nog bij stap 3 is.” Met één schaap over de dam, 

durven anderen ook. Een volgende denkt ‘in oplossingen’, iemand denkt 

‘verbindend’ en weer een ander ‘analytisch’. Ho even, dát is interessant: ‘analytisch 

denken’ betekent immers dat je problemen systematisch uit elkaar haalt en 

hoofdzaken van bijzaken onderscheidt. Dat botst toch gruwelijk met de ‘verbindend 

denker’, die juist zaken aan elkaar vast wil knopen? Goh, nog nooit over nagedacht 

dat mensen op een ‘andere manier’ kunnen denken.  

 De Bijzondere Breinen hebben daar gelukkig al wel over nagedacht. Ze leggen 

uit dat deze ‘neuro diversiteit’ juist helpt als je een lastig probleem moet 

aanpakken. De een breekt het probleem in stukjes, maar daarmee heb je nog geen 

oplossing. De ander plakt die stukjes op een heel nieuwe, onverwachte manier weer 

aan elkaar. Misschien is dat dan wel een oplossing? In de denksessie hebben ze dan 

ook expres ruimte gemaakt voor verschillende manieren van denken, zodat iedereen 

op zijn eigen manier kan bijdragen aan de oplossing van de vraag.  

 Maar welke vraag dan? De Nieuwe GGZ klinkt leuk, maar wat is dat dan? Er 

ontstaat een discussie. In 2016 kreeg De Nieuwe GGZ zijn eigen congres met boek, 

een eigen website en een eigen Facebookgroep, maar verder? Niemand weet het 
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precies en vult het op haar/zijn eigen manier in. Maar 

dat is juist geen probleem bij een denksessie. Iedereen 

krijgt een stift in de handen gedrukt en wordt 

uitgenodigd de eigen ideeën op het papier te schrijven. 

Na enig aarzelen, vloeit het papier langzaam vol. Mensen 

lopen rond de tafel en lezen wat anderen hebben 

opgeschreven. En dan gebeurt het: als mensen na een 

paar minuten zijn uitgeschreven, ontstaan er spontaan 

tweetallen van mensen die met elkaar in discussie gaan. 

De Bijzondere Breinen laten het even gebeuren en vragen 

dan weer aandacht voor het lange vel papier: wie wil zijn 

punt toelichten? Nu durft iedereen wél. Er wordt goed 

naar elkaar geluisterd en opvallende punten worden aan 

het papier toegevoegd. Vanzelfsprekend is er na twee uur nog geen oplossing, maar 

iedereen neemt zich plechtig voor om de volgende week weer aanwezig te zijn. En 

in de tussentijd goed na te blijven denken over de vraag.  

 Spontaan zegt een cliënt: “jullie zouden iedere maand bij ons op de afdeling 

een denksessie moeten doen!” YES!!! De cliëntenraad is hem enorm dankbaar. Wij 

zoeken namelijk naar manieren om de ‘denkkracht’ van cliënten niet verloren te 

laten gaan en denken dat de denksessie daar iets in kan betekenen. Dit soort 

samendenken geeft iedereen weer een stukje zelfvertrouwen en dat kan enorm 

herstel-bevorderend werken. Om te onderzoeken of de denksessie inderdaad dit 

herstel-effect heeft, heeft de cliëntenraad een onderzoeksbureau gevraagd om een 

korte vragenlijst in elkaar te knutselen. “Zucht! Weer een vragenlijst!” – Maar het 

blijkt een uiterst kort lijstje te zijn, dat iedereen makkelijk op zijn mobiel in kan 

vullen. Beetje schuiven met een bolletje, paar dingetjes aankruisen, klaar! Nu maar 

hopen dat er “bewijs” uitkomt.  

Een denksessie bestaat uit een drieluik van 

drie bijeenkomsten waarin naar een concrete 

oplossing wordt toegewerkt. Op naar het 

volgende deel, weer bij Stichting Lumen.  

Geïnteresseerd geraakt? Stuur een mail naar: centraleclientenraad@rivierduinen.nl  

 

 
Op de koffie bij… Annita Deen! 

 

Op een mooie vrijdagmiddag in mei begaf ik me naar Rijnveste voor een afspraak 

met Annita Deen, Patiëntenvertrouwenspersoon (vanaf nu: PVP) voor de regio Duin 

en Bollen/Leiden. Bij aankomst had Annita al een aantal foldertjes en een krantje 

voor me klaargelegd waarmee ik al een inkijkje kreeg in de taken van de PVP en de 

Stichting PVP. Ik had een paar vraagjes voorbereid en het werd een vlotte babbel 

over het doen en laten van de PVP.  

mailto:centraleclientenraad@rivierduinen.nl
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 Als eerste wilde ik graag weten wat een PVP eigenlijk doet. Ik had namelijk 

begrepen dat de PVP niet werkzaam is voor Rivierduinen, maar in dienst is van de 

Stichting PVP. Annita vertelde het volgende: “Een PVP is er voor de cliënt. Die werkt 

binnen de instelling en is daar aanwezig voor de cliënt. Een PVP is er om de cliënten 

te ondersteunen als ze vragen of klachten hebben over de behandeling of het verblijf 

binnen de instelling. De lokale PVP is er in eerste instantie voor de opgenomen 

cliënten, voor de mensen in de klinieken. Voor ambulante cliënten is er in principe 

de telefonische helpdesk. Echter, voor ambulante cliënten met een voorwaardelijke 

machtiging of cliënten die met voorwaardelijk ontslag zijn – cliënten die dus onder 

de wet BOPZ vallen – zijn wij er ook. En daaruit voortvloeiend verlenen wij ook 

ondersteuning aan vrijwillig opgenomen cliënten.” 

Vervolgens was ik erg benieuwd naar de reden waarom Annita gekozen had 

om PVP te worden. Ze lichtte haar keuze toe: “Eigenlijk vooral omwille van het 

contact met mensen. Je bent een korte periode betrokken bij een cliënt en je 

probeert die zo goed mogelijk te helpen. Ik vind het altijd leuk dat je wat van het 

levensverhaal van zo’n cliënt hoort. En ook dat je de cliënt helpt om op te komen 

voor zijn of haar rechten en uitleg te geven over die rechten, dat je cliënten 

ondersteunt als ze klachten hebben.” 

Mijn volgende vraag was of er ooit gevallen zijn geweest die zo bijzonder 

waren dat ze die nooit meer zou vergeten. Annita’s 

antwoord was positief, maar het antwoord op mijn 

vraag of ze er eentje kon toelichten was negatief, 

omwille van de privacy. Dat is ook begrijpelijk. 

Annita vertelde: “Dat zijn zulke specifieke verhalen 

dat ik ze niet kan vertellen. Wel jammer, want dat 

zijn zulke mooie verhalen. Wel vaak heel triest, 

maar ik kan er helaas niets over zeggen.” Ik vroeg 

haar of het zo was dat ze soms zo geraakt was dat 

ze het niet makkelijk van zich af kon zetten of dat 

ze het gevoel wel van zich af kon zetten als ze naar 

huis gaat. Haar antwoord: “Het is niet zo dat ik het 

helemaal niet van me af kan zetten, maar ik merk 

wel dat sommige dingen meer impact hebben dan 

andere. Sommige dingen zijn nu eenmaal lastig. Het 

kost soms tijd om het van je af te zetten. Daarom is het ook belangrijk dat je tijdens 

je werk voldoende pauze neemt en dat je jezelf ook de tijd gunt om bepaalde dingen 

een plekje te geven. Onderweg op de fiets naar huis blijf je soms wel aan iets 

denken. Het is zo dat wanneer iemand met een klacht komt, ik vaak niet onmiddellijk 

een kant-en-klare oplossing heb. Het is soms een soort puzzel, en dan duurt het even 

voordat je de beste strategie hebt bedacht om een bepaalde klacht op te lossen.” 

Ik was benieuwd naar het contact met collega’s. Annita vertelde: “Wij 

vergaderen één keer per maand samen met wat team West heet. Dat is ongeveer 

Zuid-Holland. Dat zijn dan zo’n 18 à 20 PVP’en. Op die teamdag worden allerlei 
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organisatorische dingen besproken. Onze leidinggevende is daar ook bij. Daar worden 

soms ook casussen besproken, wanneer je bijvoorbeeld niet goed weet wat je met 

een bepaalde casus aan moet. Dat gebeurt uiteraard anoniem. Maar ook als je 

bepaalde dingen lastig vindt, als je iets dwars zit of zo, kun je dat ook daar 

bespreken. Dat is natuurlijk maar één keer per maand. Als ik daarbuiten een vraag 

heb of ik wil even iemand laten meedenken, dan kan ik een collega bellen.” 

Mijn volgende vraag was wat Annita het mooiste vindt aan het werk als PVP. 

Haar antwoord: “Het mooiste is het contact met de cliënten, het vertrouwen dat je 

dan vaak krijgt. Ik vind het fijn dat je iets voor mensen kan betekenen. Je bent er 

natuurlijk om de rechtspositie van cliënten te verstevigen, maar als je een gesprek 

hebt en je merkt dat dat voor iemand fijn is geweest om erover te praten, dan is dat 

van waarde. Wat ik ook mooi vind is dat je telkens weer geconfronteerd wordt met 

het feit dat je snel een oordeel klaar hebt, maar dan toch vaak verrast wordt. Mijn 

oordeel blijkt dan vaak helemaal niet te kloppen.” 

Daarna wilde ik ook graag weten wat ze het moeilijkste vindt aan haar werk 

als PVP. Ze legde uit: “Het moeilijkste is dat, wanneer mensen contact met je 

opnemen en je vaak voor hen een laatste strohalm bent, je niet altijd een oplossing 

kunt bewerkstelligen. Ik kan er niet voor zorgen dat iemand naar huis kan als hij met 

een IBS is opgenomen. Ik kan bij iemand langsgaan, ik kan iemand informatie geven, 

maar ik kan niet zeggen “kom maar mee, ik doe de deur open en je mag naar huis”. 

Dat hopen mensen soms wel. Je kan lang niet aan alles voldoen, dus je kan niet 

voorkomen dat je mensen teleurstelt. Dat is best weleens lastig. Wat ook weleens 

moeilijk kan zijn, is dat je vaak trieste verhalen hoort van mensen die heel ziek zijn, 

die heel veel verloren hebben in hun leven, die telkens weer een hele strijd moeten 

leveren. Dan heb ik echt wel te doen met die mensen, en dan zou je hopen dat je 

iemand echt kon helpen, dan heb je echt het verlangen dat je een echte oplossing 

kon bieden. Maar dat kan natuurlijk heel vaak niet.”  

We sloten het interview af met de afspraak dat ik iets zou vermelden over de 

vacatures bij de Stichting PVP. Op de website www.pvp.nl staat meer informatie. De 

opleiding tot PVP is een interne opleiding waarvoor minimaal HBO-niveau vereist is 

en duurt ongeveer een jaar. Er worden behoorlijk veel nieuwe PVP’en aangenomen 

want volgend jaar komt er een nieuwe wet en onder die wet krijgt de PVP een andere 

rol. De werkzaamheden van de PVP gaan veranderen en de verwachting is dat er dan 

meer mensen nodig zullen zijn. Er moet nog gekeken worden hoe dat precies vorm 

gaat krijgen en de Stichting PVP is nu heel hard bezig om dat allemaal voor te 

bereiden. In het kader daarvan worden er dus nieuwe PVP’en aangenomen.  

 
 
Docu: Verward 

 

Verwarde personen: het is een heet hangijzer. Wanneer is iemand verward? Waar 

ligt de grens? En wat als iemand beweert dat hij gestalkt wordt door al zijn buren, 

maar die buren juist weer beweren dat zij door hém gestalkt worden? Het overkwam 

de 55-jarige Will. Op een bepaald moment wilde hij vastleggen dat alles en iedereen  

http://www.pvp.nl/
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een complot tegen hem vormde, hem 

afluisterde en stalkte. Om dat te doen liep hij 

constant rond met een camera op zijn borst, 

waarmee hij de reacties van iedereen – buren, 

politie, woningbouw en anderen – digitaal 

vastlegde. Het liep zo erg uit de hand dat hij uit 

zijn huis gezet dreigde te worden. Maar Will was 

van één ding overtuigd: hij was niet verward, 

met hem was niets aan de hand, alle anderen 

hadden een complot tegen hem bedacht. Op den 

duur pikte niemand nog het feit dat ze constant 

gefilmd werden. Er liepen meerdere klachten 

tegen Will, maar deze vond van zichzelf dat hij geen psychische aandoening had. 

Meer nog, hij vond zelf dat hij het slachtoffer was van zijn omgeving. Het liep af en 

toe uit de hand in de buurt: er werd veel geschreeuwd, en Will zocht achter iedere 

poster die opgehangen werd iets dat tegen hem gebruikt werd. Ook was hij ervan 

overtuigd dat zijn buren er alles aan deden om hem ’s nachts wakker te houden zodat 

hij niet kon slapen. Daarnaast wist hij zeker dat zijn buren hem 24/7 afluisterden.  

 Deze zaak is uiteraard erg gecompliceerd. Wat doe je met iemand die volgens 

zichzelf niet verward is maar wel erg die indruk maakt bij de hele buurt? Zolang er 

geen strafbare feiten gepleegd worden, kan zo iemand niet tegen zijn zin behandeld 

worden. De buurt was radeloos omdat het alsmaar erger werd. Na vijf jaar alle 

reacties van zijn omgeving gefilmd te hebben, gaat Will namelijk op een bepaald 

moment zelfs met zijn “bewijsmateriaal” naar de rechter.  

  

Deze documentaire toont een schrijnend beeld van de realiteit: er zijn veel mensen 

in onze maatschappij die van zichzelf vinden dat ze niet verward zijn, maar die wel 

– ongewild – overlast veroorzaken in hun omgeving. Ook al doen deze mensen in 

principe niemand kwaad, toch zorgen ze voor onrust in de buurt en maken hun 

naasten zich zorgen. Moet er dan ingegrepen worden of juist niet? Waar kan de 

maatschappij hier helpen? Moeten we toestaan dat deze mensen zoveel overlast 

veroorzaken? Of moeten we deze mensen juist laten opnemen en behandelen met 

medicijnen zodat ze van deze “waanideeën” verlost worden? Waar zouden ze 

gelukkiger van worden? Deze vraag zullen we ooit moeten beantwoorden, want het 

aantal verwarde mensen in onze maatschappij neemt helaas toe, jaar na jaar. Om 

een beeld te schetsen, afgelopen jaar waren er ruim 90.000 verwarde mensen. Het 

aantal verwarde mensen is in de afgelopen acht jaar verdubbeld. Op een bepaald 

moment zal er dus toch wel actie ondernomen moeten worden. Wat dat precies 

wordt, dat zullen we nog moeten zien.  

 

Deze documentaire kan online bekeken worden op de website van de NPO.  
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Column van Richard: De schaal van autisme 

 
“Op een schaal van 1 op 10, hoe autistisch ben jij?”  

Ik zat met E. op een grasveld aan de 

gracht, samen met honderden andere 

mensen te genieten van de eerste 

voorjaarszonnestralen. E. zei dat ze altijd 

heel direct is, en ook vandaag bleek dat 

weer. Het was geen slecht bedoelde 

vraag. Autisme is niet iets slechts, of 

goeds, zei ze vaker. Ze was 

autismebegeleider, en haar motto was dat 

we allemaal uniek zijn, de een hooguit meer uniek dan de ander.   

Maar ja, hoe autistisch ben ik? Ik kan koppig vasthouden aan een plan, ook al 

zijn er goede redenen om ervan af te wijken. Ik kan ook heel flexibel zijn, als ik me 

daar eerder op heb ingesteld.  Dan kan ik mij bijvoorbeeld juist ergeren aan als mijn 

reisgenoten op vakantie die dag maar op een plek willen blijven.  

Verder heb ik natuurlijk ook een set van rituelen. De lamp op de eerste 

verdieping moet op een bepaalde manier aan worden gezet, zodat ik van de begane 

grond weet of hij aan of uit is. Kruiden moeten op een bepaalde manier staan in mijn 

kast: voorin de kruiden die ik vaak gebruik, achterin de vergeten kruiden zoals 

gedroogde laurier en een bus met zout (gelukkig blijven die lang houdbaar). En de 

koelkastmagneten zijn in een bepaalde manier gerangschikt, zodat ik weet hoe vaak 

ik de was al heb gedaan met mijn bolletjes met wasmiddel.  

Als ik deze kenmerken buiten de context zie, ben ik misschien een beetje 

autistisch. Aan de andere kant heb ik voor de meeste dingen wel een goede reden. 

Het heeft geen zin om mijn meest gebruikte kruiden helemaal achterin te 

verstoppen, om eens wat te noemen. Misschien hebben we allemaal wat kenmerken, 

en misschien ook niet.  

Ik kijk E. weer aan, die geduldig wacht. Wanneer zij antwoord wil, kan ze het 

over geen ander onderwerp hebben, dus ik antwoord.  

“Nou, ik denk op een schaal van 1 op 10… ben ik mijzelf.” 

 

 

Nieuwtjes 

Spreekuur Cliëntenraad 

De Cliëntenraad Duin en Bollen/Leiden houdt 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 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 bij ons terecht voor vragen over bejegening, 

voor klachten en voor algemene informatie over GGZ Rivierduinen. U bent van harte 

welkom!  
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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 juli 2019.   
 
 
De 
W 
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