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Tweemaandelijkse nieuwsbrief van de cliëntenraad GGZ Rivierduinen,  
Duin- en Bollenstreek/Leiden. September - oktober 2019. 
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Voorwoord 
 

Zoals u misschien gemerkt heeft, 
verschijnt deze nieuwsbrief (veel) later 
dan u van ons gewend bent. Onze excuses 
daarvoor. Het heeft te maken met de 
overige activiteiten van de cliënten-
raadsleden. Na de vakantie moesten deze 
ook weer aan de slag, en dat viel een 
beetje tegen qua workload. Maar 

uiteindelijk heeft u nu voor zich weer een propvolle nieuwsbrief, met als 
belangrijkste topic onze infomarkt van aanstaande donderdag 31 oktober, waarop 
wij u hopen te verwelkomen in de hal van Rijnveste. Tijdens die infomarkt willen wij 
u een kijkje laten nemen in de vele activiteiten van de cliëntenraad, en willen wij 
met name ons bijlesproject promoten onder de cliënten van Rivierduinen. In deze 
nieuwsbrief leest u daar meer over. 
 Ook kunt u iets meer lezen over de nieuwe wet die er in het nieuwe jaar aan 
zit te komen. De wet Verplichte GGZ heeft heel wat consequenties voor de cliënten 
in de GGZ. Wij willen daarom de cliënten wat meer informeren over wat deze wet 
nu precies inhoudt.  
  
Veel leesplezier met de andere vertrouwde rubrieken, en wie weet mogen wij u 
verwelkomen op 31 oktober! Er staan u een heleboel verrassingen te wachten op die 
dag. Tot dan? 
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Infomarkt Cliëntenraad: Rijnveste, donderdag 31 oktober 
 
Op donderdag 31 oktober aanstaande, van 10 tot 17 uur, vindt er in de hal van 
Rijnveste een infomarkt plaats, georganiseerd door de Cliëntenraad Duin en 
Bollen/Leiden. Er zullen een aantal stands zijn waar u als cliënt kennis kunt maken 
met de activiteiten van de cliëntenraad. Zo zullen wij u onder andere kennis laten 
maken met de weggeefwinkel en de Bijzondere Breinen, maar ook de 
ervaringsdeskundigen van Rivierduinen zullen u te woord staan.	   

Een van de stands zal besteed worden aan werving van 
cliënten voor ons meest recente project, namelijk het 
bijlesproject van de Cliëntenraad Duin en Bollen/Leiden. Dit 
project wil jonge cliënten die op dit moment thuis zitten en 
geen of minder lessen kunnen volgen linken aan volwassen 
cliënten die ook thuis zitten en de wens hebben bijlessen te 
geven in bepaalde vakken. Op die manier creëren we een win-
winsituatie doordat jongeren hun leerstof kunnen bijhouden 
of ophalen, en de volwassen cliënten krijgen het gevoel een 
bijdrage te leveren aan de samenleving en ergens toe te doen.  

 Naast de infostands kunt u ook proeven van de bijdragen aan “Heel 
Rivierduinen bakt”, of een gezond mandarijntje eten, en zal er een prijs te winnen 
zijn door te raden hoeveel pillen er in de glazen bol zitten. Kortom, het wordt een 
gezellige dag die u zeker niet mag missen! Kom langs, en als u interesse hebt in het 
bijlesproject, aarzel niet om langs te komen en u op te geven als kandidaat.  
 
 
Gaat Rivierduinen straks cliënten thuis separeren?  
 
Deze bange vraag wordt af en toe aan de cliëntenraad gesteld. Nee, zeggen wij dan, 
Rivierduinen gaat geen cliënten thuis separeren. Maar …. per 1 januari 2020 komt 
een nieuwe wet die dat in theorie wel mogelijk maakt. De Wet Verplichte GGZ.  
Waarom deze nieuwe wet? De oude wet heet Bopz. Dat staat voor Bijzondere 
Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen (inderdaad, heel duidelijk ☹!). De Bopz-wet 
regelt dat mensen die door een psychiatrische stoornis een gevaar voor zichzelf of 
anderen vormen gedwongen kunnen worden opgenomen in een ggz instelling. Dat is 
natuurlijk best heftig en daarom kan dat niet zomaar. De wet zegt dat een psychiater 
de stoornis vast moet stellen en dat er aan allerlei strenge voorwaarden moet worden 
voldaan. Gedwongen zorg mag alleen in het uiterste geval, als het gevaar echt te 
groot is en niets anders lijkt te helpen. Maar met de Bopz kan je niet meer dan dat: 
een client gedwongen opnemen. Deze cliënt kan nog steeds behandeling weigeren.  
Dat moet toch anders kunnen, vond iedereen. Daarom komt er nu een nieuwe wet: 
de Wet Verplichte GGZ. Wat is het grote verschil? Voorstanders zeggen: een zieke 
persoon krijgt veel meer inspraak in wat er met hem gaat gebeuren. De 
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tegenstanders zijn bang dat de dwang veel groter wordt. Voor allebei is wat te 
zeggen.  

Om met de tegenstanders te beginnen. Zij zeggen: straks kan Jan en alleman 
aan het Meldpunt Zorg en Overlast vragen om te onderzoeken of iemand zorg-onder-
dwang nodig heeft. Als buren er last van hebben dat iemand midden in de nacht het 
gras maait, dan kunnen ze gewoon een melding doen en de gemeente is verplicht 
onderzoek in te stellen. Sommige cliënten zijn bang dat ambtenaren zullen denken: 
‘eens een cliënt, altijd een cliënt’. Zodat zij er automatisch van uitgaan dat de 
klager (immers een ‘normale burger’) wel gelijk zal hebben. De cliënt staat dan altijd 
op een achterstand en moet bewijzen dat deze zorg niet nodig is – ga er maar 
aanstaan! 

De voorstanders zeggen: de nieuwe wet verplicht hulpverleners juist om naar 
de cliënt te luisteren. De cliënt krijgt ook direct, verplicht, een eigen advocaat 
toegewezen. Hij hoeft het dus niet meer alleen tegen het systeem op te nemen en 
dat is een heel groot voordeel. Samen met mensen die hij vertrouwt mag de cliënt 
ook een eigen plan van aanpak maken, zodat gedwongen opname kan worden 
voorkomen.  

Tegenstanders zijn bang dat de mogelijkheid van zo’n eigen plan juist tot 
meer dwang zal leiden. Nu moet de psychiater een keuze maken: wel of geen 
gedwongen zorg. Met de nieuwe wet kan de psychiater de bal bij de cliënt leggen. 
Hij kan dreigen met een gedwongen opname, zodat de cliënt uit angst voor die 
opname ‘vrijwillig’ allerlei ingrepen in zijn leven aanvaardt.  
Voorstander zeggen dat dit juist een goede ontwikkeling is, want een opname draagt 
niets bij aan het herstel van de cliënt. Alleen medicatie kan helpen bij een crisis en 
hoe eerder de cliënt die inneemt, hoe beter het is. Bovendien kan de cliënt nu zelf 
bepalen waar en wanneer hij de medicijnen inneemt.  

Want dat is het meest opvallende punt van deze nieuwe wet. 
Waar de Bopz dwang alleen in een ggz kliniek toestaat, maakt de 
Wet Verplichte GGZ ook gedwongen behandeling bij de cliënt thuis 
mogelijk. En dan zijn we terug bij de vraag uit de titel van dit 
stukje: gaat Rivierduinen cliënten thuis in hun eigen kamer 
opsluiten? Als het aan de cliëntenraad ligt beslist niet. Want 
iedereen heeft recht op een veilige plek en als mensen je zelfs in je eigen huis 
kunnen dwingen om dingen te doen die je niet wilt, hoe kan je eigen huis dan ooit 
nog die veilige plek zijn? Gelukkig lijkt het er voorlopig op dat ook de psychiaters 
van Rivierduinen niet willen meewerken aan thuis ‘separeren’. Maar andere 
gedwongen zorg? Bijvoorbeeld bij de cliënt thuis gedwongen medicatie toedienen? 
Daar wordt nog diep over nagedacht en met de cliëntenraad over gediscussieerd.  
 
Misschien heb je zelf goede ideeën over de uitvoering van de nieuwe wet. De 
cliëntenraad wil ze graag van je horen.   
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Op de koffie bij… Madeleen Slingerland! 
 
Nadat Madeleen Slingerland aangesloten had bij een vergadering van de 
Cliëntenraad, leek het ons een goed idee om haar eens uit te nodigen voor een 
interview in onze befaamde nieuwsbrief. Gelukkig stond ze daar voor open, en op 
een donderdagochtend in september was het zover en mocht ik haar even een 
bezoekje brengen op haar kantoor op de vijfde verdieping in Rijnveste.    

Ik wist dat Madeleen nog niet zo lang werkzaam was in de functie die ze op 
dit moment bekleedt. Ze legde me uit: “Ik heb de functie Manager Algemene Zaken 
binnen de wijkgerichte psychiatrie van vier wijkteams in Leiden en omgeving. Ik zit 
hier in deze functie sinds juni 2018, maar binnen Rivierduinen heb ik al diverse 
functies op diverse locaties uitgeoefend. Ik ben in Gouda gestart, heb daar op de 
kliniek gewerkt en ook ambulant. Daarna ben ik naar het wijkteam in Alphen gegaan, 
daar was ik coördinator van het team en ook casemanager en toen heb ik de overstap 
gemaakt naar Leiden.” 

Ik was benieuwd om te weten of ze in deze functie ook in contact komt met 
cliënten of als het meer een kantoorbaan is: “Ik kom weinig in contact met cliënten, 
ik zie ze wel in de wachtruimte zitten, maar heb geen direct inhoudelijk contact. 
Het is absoluut niet alleen een kantoorbaan, ik ga regelmatig naar buiten, langs bij 
gemeenten en externe partners om contacten en samenwerkingsverbanden te 
onderhouden en verbeteren.”  

Nu ik wist dat Madeleen de Manager van de wijkteams is – ook wel FACT-teams 
genoemd – was ik wel benieuwd naar hoe zo’n FACT-team eigenlijk werkt. Madeleen 
vertelde: “Een FACT-team bestaat gemiddeld uit 225 patiënten. Die worden bediend 
door één multidisciplinair team. Dat betekent dat er in zo’n team dus meerdere 
disciplines werken: een psychiater, GZ-psycholoog, verpleegkundig specialist, 
trajectbegeleider, maatschappelijk werk, ervaringsdeskundige, casemanagers, 
SPV’ers. Het is dus een heel divers team dat goed en nauw 
met elkaar samenwerkt. Ze hebben iedere dag een 
digibordoverleg en daar worden de cliënten besproken die 
extra zorg of aandacht nodig hebben op dat moment. Het 
is dan de bedoeling dat het shared caseload is, dus dat 
iedereen op de hoogte is van de situatie en kan inspringen 
bij die patiënt. De cliënten die minder zorg nodig hebben, worden besproken tijdens 
een behandelplanbespreking en hebben altijd een eerste en tweede dossierhouder, 
dus een eerste en tweede coördinerende verpleegkundige en een psychiater. Zij 
krijgen behandeling en die behandeling wordt op- en afgeschaald waar nodig. 
Herstelgericht denken en werken staat op de voorgrond, het is bijvoorbeeld ook erg 
belangrijk dat de ervaringsdeskundige, trajectbegeleider en maatschappelijk werker 
betrokken is bij de behandeling van de cliënt.”  

Ik was uiteraard ook benieuwd om te weten of Madeleen tevreden was met 
hoe de FACT-teams op dit moment werken. Haar antwoord: “Ik vind dat het FACT-
team zeker succesvol is, we moeten wel goed blijven volgen en aansluiten bij de 
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wijk, bij de gemeentes, dus ook wat er gewoon landelijk in ontwikkeling is. We 
werken ook samen met het sociaal wijkteam en hebben diverse pilots lopen hier in 
deze regio. Bijvoorbeeld in Leiden in wijkteam Noord hebben we een pilot, maar ook 
in de andere wijkteams werken we nauw samen met het sociale wijkteam. Ze hebben 
ook een signaleringsoverleg waar de GGZ bij betrokken is. Ik ben heel tevreden over 
de werking van het FACT-team want ik zie dat we stappen maken, maar natuurlijk 
zijn er altijd verbeterpunten. Op een schaal van 0 tot 10 geef ik een 8, ik ben positief 
ingesteld.” 

Vervolgens vroeg ik me af of Madeleen bepaalde verwachtingen had van haar 
wijkteammedewerkers. Die had ze wel degelijk: “Ik verwacht dat iedereen zijn of 
haar bijdrage levert. Ik vind dat iedereen dat echt op zijn of haar eigen manier kan 
of mag doen, wel natuurlijk met de eigen taakfunctieomschrijving in de hand. 
Iedereen heeft een eigen taakfunctieomschrijving, daarop nemen we iemand aan. 
We verwachten dat je doet wat tot je taakfunctieomschrijving behoort en dat je dat 
kan waarmaken. Daarnaast vind ik het belangrijk dat je naar de ontwikkeling van de 
medewerker kijkt, want als iemand met plezier naar het werk gaat en wij sluiten 
aan bij de medewerker, komt dat de patiënt ook ten goede. Het is van essentieel 
belang dat medewerkers hun werk graag doen en met plezier naar het werk komen, 
anders hou je het werk ook niet vol. Uiteindelijk komt dat ook iedereen ten goede. 
Als manager heb je ook een belangrijke taak. Je moet ervoor zorgen dat 
medewerkers hun werk goed kunnen doen. Als je ervoor zorgt dat ze hun werk goed 
en veilig kunnen doen, en dat ze zich veilig en gewaardeerd voelen, dan gaat de rest 
wel lopen.” Ik was het volledig eens met Madeleen. 

Verder wilde ik ook nog graag weten waar voor Madeleen de uitdagingen liggen 
in haar werk. Ze wist me het volgende te vertellen: “Ik word blij en gelukkig als ik 
zie dat de teams goed draaien. Een uitdaging is als het niet zo loopt, om mee te 
denken waar de knelpunten liggen en dit op te pakken. Waar ik ook energie van krijg 
is om extern met de gemeentes te communiceren en om daar GGZ Rivierduinen op 
de kaart te zetten. Ik ben heel blij dat dat ook bij mijn functie hoort. Het externe 
werk geeft mij extra energie.” 

Tot slot praatten we nog even na, en voegde Madeleen nog het volgende toe: 
“We moeten waarderen wat we hier hebben en wat we opgebouwd hebben, en laten 
we vooral op een goede manier mensen binden en verbinden. Het verbinden van onze 
medewerkers draagt enorm veel bij aan de patiëntenzorg. Patiëntenzorg is immers 
het hoogste doel. Als wij de medewerkers goed faciliteren in ontwikkeling en met 
plezier naar het werk laten gaan, komt dat de patiëntenzorg alleen maar ten goede. 
Dat vind ik erg belangrijk.” 
 
	  
In de kijker: Mercurius en de Mercuriusovergang 
 
In deze rubriek heb ik inmiddels al een groot aantal planeten behandeld, maar tot 
nu toe heb ik het nog niet gehad over Mercurius, de kleinste planeet en tegelijkertijd 
de planeet die het dichtst bij de Zon staat. Het kan er dan ook verschroeiend heet 
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zijn, en de temperaturen kunnen oplopen tot om en nabij de vierhonderd graden aan 
de kant waar de Zon schijnt. Anderzijds kan de temperatuur dalen tot ruim onder de 
min honderd graden daar waar de Zon niet schijnt en het dus nacht is op deze 
planeet. Deze enorme temperatuurverschillen hebben te maken met het feit dat 
Mercurius geen atmosfeer meer heeft.  

Inderdaad, niet meer, want ooit 
heeft deze kleine planeet wel 
degelijk een atmosfeer gehad. 
Maar omdat de temperatuur 
zodanig opliep, is deze 
atmosfeer letterlijk verdampt, 
en verloor Mercurius haar enige 
bescherming tegen enorme 
temperatuurverschillen én 
tegen onder andere ook 

inslagen van meteorieten. Inderdaad, als je een foto van Mercurius bekijkt, is de 
gelijkenis met de Maan treffend, al heeft Mercurius minder inslagkraters dan de 
Maan. Dit komt doordat Mercurius ooit wel een atmosfeer gehad heeft, in 
tegenstelling tot de Maan.  
 Zoals eerder gezegd, is Mercurius de kleinste planeet en staat ze het dichtst 
bij de Zon. Mercurius draait in slechts 88 dagen rond de Zon. Omdat ze zo klein is en 
zo dicht bij de Zon staat, is ze een moeilijk waar te nemen object. Ze staat namelijk 
steeds erg dicht in de nabijheid van de Zon. Als Mercurius avondster is, dan staat ze 
links van de Zon en gaat ze iets na zonsondergang zelf ook onder. Als Mercurius 
ochtendster is, dan staat ze rechts van de Zon en is ze net voor zonsopgang zichtbaar. 
Aangezien Mercurius een binnenplaneet is – een planeet die binnen de baan van de 
Aarde om de Zon staat – vertoont ze ook schijngestalten, maar deze zijn erg moeilijk 
zichtbaar doordat Mercurius zo klein is.  
  

Ook al omdat Mercurius een 
binnenplaneet is, kunnen we 
Mercurius soms voor de Zon langs 
zien gaan. Dit verschijnsel noemen 
we een Mercuriusovergang. Alle 
binnenplaneten kunnen voor de Zon 
langs gaan, dus ook Venus kan 
zorgen voor een Venusovergang. 
Venusovergangen zijn zeldzamer 
dan Mercuriusovergangen. De 
laatste twee Venusovergangen 
waren in 2004 en 2012. De volgende 
vindt plaats in 2117. Dat gaan we dus 
niet meer meemaken. Over de 
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Mercuriusovergang heb ik beter nieuws. De laatste vond plaats in 2016. De volgende 
vindt plaats op 11 november 2019, m.a.w. heel binnenkort. De vraag is natuurlijk of 
het weer zal meewerken in november, maar dat zien we dan wel weer. Het leuke 
aan zo’n overgang is dat je dan in real life ziet hoe minuscuul klein de planeet 
Mercurius is ten opzichte van onze ster, de Zon (het kleine zwarte stipje op het 
plaatje hierboven is Mercurius). Ik raad dus aan om, als het weer meezit, een 
sterrenwacht in de buurt op te zoeken en eens een kijkje te gaan nemen door een 
telescoop om het contrast te zien tussen de dwerg Mercurius en de gigant onze Zon. 
Let wel, hou het veilig! Kijk nooit door een verrekijker of telescoop naar de Zon! 
Kijk enkel als er voor de opening of lens van een telescoop een goede zonnefilter zit. 
Kijk ook nooit rechtstreeks met het blote oog naar de Zon of bijvoorbeeld door een 
CD-schijfje, gebruik altijd een eclipsbrilletje. Een andere veilige manier om naar de 
Zon te kijken is door een zogenaamde H alfa kijker, waar enkel rood licht 
doorgelaten wordt.  
 
Column van Richard: Tot ziens 
 
Afgelopen vrijdag had ik een date in Rotterdam. Het was zo’n klassieke afspraak, 
van een luxe diner bestaand uit patat – excusez-moi, patates frites avec une 
croquette, en een bioscoopfilm. Bij het afscheid nemen op het Rotterdam namen we 
afscheid. “Tot ziens” zei ze. “Tot ziens”, zei ik. “Tot ziens” antwoordde ze terug.  
 
Tot ziens is zo’n groet die we zo vaak gebruiken. Het is formeler dan “doei” en 
minder dramatisch dan “vaarwel, het ga je goed”. Het zegt in feite niet zo veel: het 
betekent “tot de volgende keer dat ik je zie.” Maar toch zegt het veel: is het een 
wens, dat we elkaar weer gaan zien? Is het een verzuchting, omdat je elkaar zo vaak 
ziet? 
 
Vorige week was ik bij mijn fysiotherapeut, omdat ik last heb van een knieblessure. 
Na een pijnlijke massagesessie kreeg ik huiswerk mee, en we zeiden elkaar gedag. 
Met een Tot ziens. Het was wel een beetje ongemakkelijk. Dokters in het algemeen, 
samen met advocaten, loodgieters en kabelmonteurs: je wil ze eigenlijk niet nodig 
hebben en daarom ook niet nog een keer zien.  
 
Mijn date, mijn fysiotherapeut. Ik vrees dat ik haar niet meer zie, ik hoop dat ik hem 
niet meer zie, maar allebei tot ziens.  
 
	  
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 
A0.16 op de begane grond in het Rijnveste gebouw. U kan altijd bij de receptie 
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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!  
 
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 november 2019.   
 


