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nieuw jaar, nieuwe

kansen

Allereerst willen wij als redactie van PODIUM jullie een gezond 2019 wensen
op allerlei levensgebieden. De feestdagen zijn achter de rug, het nieuwe
jaar is begonnen en iedereen gaat zijn eigen gang weer. Ook doen we weer

vertraging voor
BW Adelaarkerk

gezond en vaak gedijen we daar goed op.
Januari vind ik eerlijk gezegd altijd maar een lange maand, ik weet niet of meer mensen dit zo
ervaren? Vaak is het weer maar grijs en nat of koud, de dagen zijn nog kort de avonden lang,
de feestdagen zijn geweest en de kerstboom en de lichtjes zijn weer opgeborgen. En dan?
Ik probeer het altijd daarna dan zelf maar gezellig te maken. Zo ga ik wat vaker naar vrienden,
doe wat meer gezelschapsspellen, ga eens naar de bioscoop, koken voor vrienden of pak weer
eens een hobby op, zoals ouderwets een puzzel maken.
Wellicht zit hier iets tussen aan ideeën om te gaan doen als je een dag hebt waarop je denkt:
‘Wat zal ik eens gaan doen?’
In deze editie van PODIUM staan weer een aantal rubrieken, zoals een ‘Kijkje in de keuken
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Het belang van
zelfhulpgroepen

van’ en ‘Hobby van…’. Ook is er aandacht voor de stand van zaken aangaande de bouw van
beschermde woonvorm Adelaarkerk en het belang van zelfhulpgroepen.
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Bij onze vorige redactievergadering is de Cliëntenraad aangeschoven om te kijken of zij ook iets
zouden kunnen betekenen voor PODIUM. Dit is positief uitgepakt en een van de deelnemers
van de cliëntenraad heeft een stuk geschreven wat haar geholpen heeft in het herstelproces.
Verder komt er een advertentie vanuit de cliëntenraad in het blad met een oproep voor nieuwe
deelnemers. Wellicht iets voor jou als lezer?
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10 EEN KIJKJE IN DE KEUKEN VAN: WIETSE

‘Ik wil nog even kwijt dat de heer Pepijn Hofstede stopt met ondersteuning van de redactieraad.
Pepijn stuurde de ervaringsdeskundigen aan die werkzaam zijn binnen Herstelcentrum
Friesland, maar hij gaat GGZ Friesland verlaten en wij wensen hem veel succes met zijn nieuwe
uitdaging’.
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Afdeling Marketing, Communicatie & Innovatie Druk: Repro MindUp Contact: info@herstelcentrumfriesland.nl

Wij wensen jullie veel leesplezier en tot de volgende PODIUM.

Roelinde Nolles
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MindUp

Het hoe en waarom van vertraging

BW Adelaarkerk

In Leeuwarden worden de beschermde woonvormen Eewal en Oldegalileën
van MindUp samengevoegd tot één grote beschermde woonvorm in de
wijk Bilgaard. Door beperkte uitbreidingsmogelijkheden binnen de oude
locaties en de toenemende vraag naar dergelijke zorgwoningen is gekozen
voor nieuwbouw. Hoe is de stand van zaken?

Na de zomer van 2017 is volgens plan gestart met

heeft plaatsgevonden. ‘De bouwproductie stokt vooral

de bouw van het zorgcentrum Zorghuis in en om

door de overspannen situatie in de bouwsector. De

de Adelaarkerk. Dit is in de directe nabijheid van de

levertijden van bouwproducten zoals heipalen en

Ludingawaard, waarin ook verschillende zorgfuncties

isolatiemateriaal rijzen de pan uit. Daarnaast is er

zijn ondergebracht. Naast 25 zorgappartementen

ook een tekort aan vakbekwaam personeel. Deze

voor dementerende ouderen zal er in Zorghuis ook

combinatie heeft geleid tot vertraging op de planning

een beschermde woonvorm met 44 woningen

en levering van het zorgcentrum.’

voor mensen met een psychische kwetsbaarheid
gerealiseerd worden.

Een exacte datum voor oplevering en ingebruikname
van het zorgcentrum is lastig aan te geven, aldus

Tijdens de ontwikkeling van het plan tekenden

Johan. ‘Dat is op dit moment moeilijk te zeggen.

omwonenden protest aan tegen de bouw, vanwege

Naast de redenen voor de vertraging zijn er ook

het in hun ogen massale bouwvolume waardoor

andere cruciale factoren die invloed hebben op de

het gebied te vol zou worden. Omdat er elders in de

opleverdatum. Voorbeelden zijn het weer, zoals een

stad lastig een geschikte plek was te vinden voor

mogelijke vorstperiode,, en het aansluiten van de

deze doelgroepen, heeft de politiek toch groen licht

nutsvoorzieningen (gas, water en electra). MindUp is

gegeven.

nauw betrokken bij het bouwproces en zal waar nodig
invloed uitoefenen om het bouwproces te versnellen.’

Helaas verliep de bouw niet volgens planning en heeft
het plan een behoorlijke vertraging opgelopen. De

Als laatste geeft Johan aan dat cliënten van de BW’s op

oorspronkelijke opleverdatum lag in mei 2018, maar is

de Eewal en aan de Oldegalileën hier nog onbezorgd

tot nader orde uitgesteld.

kunnen blijven wonen totdat BW Adelaarkerk, zoals
die gaat heten, daadwerkelijk gebouwd is.

Johan Brandsma, teamcoach van de BW aan de Eewal
en de Oldegalileën, legt uit waarom dit oponthoud
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Column

Rubriek

De hobby van...
Catharinus van der Werf
Van de clientenraad

herstellen
Kan werken bij de cliëntenraad een onderdeel zijn van

een werkvloer. Samenwerken bleek toch

je herstelproces? Als ik kijk naar mijn eigen ervaring is

wel degelijk iets anders te zijn en voor

het antwoord: zeker weten!

mij een uitdaging, toen en ook nu nog.

Voordat ik in de cliëntenraad van MindUp ben gestapt,

Vertellen wat er in me omgaat en

heb ik lang geaarzeld. Kan cliëntenraadswerk bijdragen

waarom ik iets belangrijk vind, laten weten waar mijn

aan mijn persoonlijk herstelproces? En zo ja, hoe kan

grens ligt, luisteren naar de ander en kijken waar je

ik eruit halen wat voor mij belangrijk is? Ben ik straks

elkaar kan vinden. Het zijn allemaal zaken waar ik bijna

niet alleen heel hard voor anderen aan het werk in

dagelijks mee mag oefenen binnen de cliëntenraad en

plaats van om mezelf te denken? Vragen waar ik lang

die ervoor zorgen dat ik me steeds sterker en steviger

over nagedacht en mee geworsteld heb.

voel. En dat allemaal terwijl ik me mag inzetten voor

Catharinus is agronoom, dat is een agrarisch econoom en heeft
als hobby het schrijven van stukjes in de Leeuwarder Courant.
PODIUM stelde hem een paar vragen.

mensen, waarvoor ik me ook graag in wíl zetten.
De realiteit bleek anders. Zeker, samen met mijn

Hoe ben je ertoe gekomen om stukjes in de Leeuwarder

Buitenhof over het gebruik van insecticiden in de landbouw,

collega’s zet ik me in voor cliënten. Maar daarnaast

Het mooie binnen de CR is, dat we van elkaar weten

Courant te schrijven?

waardoor in de laatste 25 jaar 80 procent van de insecten,

heb ik veel ruimte om aan mezelf te werken. We

dat we allemaal een rugzakje hebben met unieke

‘Ik lees de Leeuwarder Courant en ben erg betrokken bij

waaronder bijen, is verdwenen. En bijen zorgen voor de

werken binnen de cliëntenraad in een semi-zakelijke

inhoud. Soms eist de inhoud van het rugzakje

Leeuwarden, Friesland en de landbouw. Ik heb bij de provincie

bestuiving van bloemen en zijn dus onmisbaar voor het

omgeving, waarin ik nieuwe dingen tegenkom.

aandacht op en daar hebben we als collega’s onderling

gewerkt op het terrein van landbouw en milieu en vanuit

voortbestaan van bloemen, gewassen en bomen en dus het

Het ene moment spreek je met cliënten over hun

begrip voor. We steunen elkaar en pakken waar nodig

dat vakgebied maak ik mij zorgen over de milieudruk door de

leven. Ik ergerde mij aan één van de gasten, iemand van de

ervaringen, het volgend moment moet je dat in

het stokje van elkaar over, zodat ons werk door kan

steeds intensievere manier van landbouw. Ik ben erg bezorgd

VVD, die alles aan de kant veegde wat de andere gast, Jantine

gesprek met beleidsmakers en -uitvoerders vertalen

blijven gaan.

over het milieu, vooral omdat hierover de laatste tijd steeds

de Boer, een journaliste van de Leeuwarder Courant, zei. De

meer verontrustende berichten verschijnen. En daar schrijf ik

VVD-er zei dat zoiets nou eenmaal gebeurt als je landbouw

af en toe over in de LC.’

bedrijft en daar moeten we maar mee leren leven. Daar heb ik

naar organisatiebeleid. Die veelzijdigheid maakt dat er
voor mij genoeg te leren en ontwikkelen valt.

Als ik waar ik nu sta in mijn herstel(traject) vergelijk

toen een boos stukje over geschreven.’

met waar ik stond toen ik begon bij de cliëntenraad,
De eerste stap was al dat ik voor ik begon met mijn

ben ik dankbaar voor de mogelijkheden die ik heb

Was het moeilijk de LC voor je stukjes te interesseren?

behandelteam heel goed heb gekeken naar de plussen

gekregen voor mijn persoonlijke ontwikkeling en de

‘Mijn stukjes komen onder de rubriek ‘ingezonden’ of ‘te

Krijg je weleens een reactie op je stukjes?

en minnen. Nu bespreek ik in mijn behandelteam de

warme omgeving waarin ik dat heb mogen doen.

gast’. Tot nu toe zijn negen stukjes geplaatst, bijna alles dat ik

‘Zeker! Ik word vaak op straat aangesproken door mensen

dingen waar ik in het raadswerk tegenaan loop en

Ik wens iedereen, die in dit soort werk geïnteresseerd

instuurde. Blijkbaar kan ik wel aansprekend schrijven. Ik heb

hierover en één keer had ik een stukje geschreven over het

hoe ik daarmee op een gezonde manier om kan gaan.

is en wil kijken hoe dat haar afgaat, zo’n goede

nooit een cursus gevolgd. Op de middelbare school vond ik

feit dat het geluid van de tv opeens harder is bij reclames. Ik

Binnen de raad kan ik oefenen met dit nieuwe gedrag.

oefenomgeving toe. En dan ook nog eens weten, dat

schrijven al leuk en ik schrijf ook wel verhalen.’

werd toen opgebeld door een man van 81 jaar uit Damwoude

Daarbij kan ik op de steun en raad van mijn collega’s

we met zijn allen fantastisch mooi werk doen voor

en de coaches van de cliëntenraad rekenen. Een leuk

cliënten, dat maakt het dubbel de moeite waard.

voorbeeld is ‘samenwerken’. Ik was namelijk niet
gewend om echt samen te werken met mensen, maar
mijn werk te doen in aanwezigheid van anderen op
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Teresa

die dat ook vond. Hij had mijn telefoonnummer opgezocht in
Waar schrijf je zoal over in de LC?

het telefoonboek en vroeg of ik er wat aan kon doen. Toen ik

‘Ik heb twee stukjes over het Zaailand geschreven, één over

zei dat dat soort dingen helaas boven mijn macht gaat en in

fietsendiefstal en een aantal keren over het milieu. Er was

Hilversum geregeld worden was de man natuurlijk een beetje

afgelopen zomer een uitzending van het tv programma

teleurgesteld.’
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Zelfhulp

Het belang van
zelfhulpgroepen

‘men inspireert elkaar
doordat men voorbeelden ziet
van lotgenoten die hun leven
op een mooie manier hebben

Helaas zijn heel veel mensen niet op de hoogte van het bestaan van

ingericht, ondanks hun

zelfhulpgroepen gebaseerd op verschillende geestelijke problemen. Zo is er een

psychosegevoeligheiD’

Angst Dwang en Fobiestichting, een ADHD-café, een Alzheimer-café en een
ManischDepressieVereniging.
Jantsje Walstra

Welke zelfhulpgroepen er nog meer zijn, kun je

Vaak vraagt men een kleine eigen financiële bijdrage

psychiatrische stoornis, die vaak chronisch blijft sluimeren.’

zien op de website van Steunpunt Zelfhulp

voor deelname aan activiteiten van de zelfhulpgroep.

Volgens haar kan het voor iemand prettig zijn om ervaringen

(www.zelfhulpfriesland.nl). Dit is een project van de
stichting AanZet en dus tevens cliëntgestuurd.

uit te wisselen met lotgenoten, zodat men (h-)erkenning
Steunpunt Zelfhulp Friesland is een informatiepunt

vindt.

en maakt naast een overzicht van de verschillende
Al zolang als de mensheid bestaat zijn er al

groepen deze ook zichtbaarder. Hulp kan men

Ze vervolgt: ‘Dat is iets wat bij de buitenwereld vaak niet

lotgenotencontactgroepen. De jagers en verzamelaars

krijgen bij het opzetten van een eventuele nieuwe

het geval is. Dat is ook een reden dat voorlichting over

groepeerden zich al in de prehistorie. De eerste

zelfhulpgroep. Ook helpt men bij het geven van

psychosegevoeligheid nodig is, om het taboe te doorbreken

officiële zelfhulpgroep ontstond in Amerika in de

voorlichting voor professionele zorgverlening en

dat er heerst op het hebben van deze stoornis.’

veertiger jaren. Dit was de AA oftewel de Anonieme

studenten, en bij PR.

Alcoholisten.

‘Verder inspireert men elkaar doordat men voorbeelden
Naast de eerdergenoemde website kan men het

ziet van lotgenoten die hun leven op een mooie manier

Mensen konden zich anoniem aanmelden of alleen

Steunpunt ook bereiken via telefoon 058 284 90 20 of

hebben ingericht, ondanks hun psychosegevoeligheid. Ze

met de voornaam. Anonimiteit is wel een voorwaarde,

via de mail steunpuntzelfhulp@st-aanzet.nl.

hebben alsnog een bul gehaald of zijn afgestudeerd aan de

vooral binnen groepen die veslaving als thema hebben.
In 1948 kreeg de AA ook een afdeling in Nederland

Kunstacademie. Anderen hebben een gezin of een rijk sociaal
Voorbeeld van een lotgenotencontactgroep is Anoiksis,

leven. Er ontstaan vaak ook weer nieuwe sociale contacten

één van de lotgenotencontactgroepen die ook in

onderling.’

Inmiddels zijn er vele andere lotgenoten-

Fryslân een afdeling heeft. Anoiksis betekent open

contactgroepen bijgekomen. Veel voorkomende

geest in het Grieks, waarmee men een psychose

Ook zijn er mensen die alleen lid zijn omdat ze graag het

kenmerken van deze groepen zijn dat ze allemaal

weergeeft. Dan staat je hoofd ‘open’ zodat je verkeerde

cliëntenblad Open Geest willen ontvangen, zonder dat ze mee

geleid worden door ervaringsdeskundigen, men

verbanden legt tusen alle prikkels en wanen en

doen aan de georganiseerde activiteiten.

erkenning en herkenning ervaart, men ervaringen

hallucinaties kunnen ontstaan.

WIL JE MEER WETEN OVER ANOIK
SIS?
Neem dan contact op met het land
elijke
kantoor 088 - 755 6368 of stuur een
mailtje
naar anoiksis@anoiksis.nl

uitwisselt en eigen kracht en herstel bevordert. Verder
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zijn er zowel thema - als gezelligheidsbijeenkomsten

Stiny, de regiocoördinator van deze groep zegt hierover

en zijn er regionale en landelijke zelfhulpgroepen.

het volgende: ‘Psychosegevoeligheid is een ernstige

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met AanZet.
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Rubriek

Een kijkje in de
keuken van:

Wietse

In onze rubriek ‘kijkje in de keuken van’ besloten we om ditmaal op bezoek
te gaan bij Wietse Hummel. Die naam komt je misschien bekend voor. Wietse
is namelijk de fotograaf van PODIUM. Maar hij is ook bedreven in koken. Hij
volgt een natrium-arm dieet.

‘Ik heb met een paar maten
een kookclub, dan koken
we om de beurt’
Favoriete
van Wiet recept
se

Hoe vind je het om te koken?
‘Ik vind het leuk om te koken en om te variëren met aardappelen, rijst, pasta en peulvruchten
zoals bijvoorbeeld onderstaand recept.’

Kook je ook voor jezelf?
‘Ik kook voornamelijk voor mezelf, maar ook wel voor anderen.’

Jonge kapucijners met prei

Of kook je liever voor/met anderen?
‘Ik heb met een paar maten een kookclub, dan koken we om de beurt. Ik vind het gezellig om

Jonge kapucijners in pot of blik (450 gram

met anderen te eten, alleen door mijn natrium-arme dieet is dit soms een beetje lastig.’

uitlekgewicht)
6 stengels prei

Wat kook je meestal?

Boter

‘Ik kook over het algemeen sobere gerechten. Ik zal bijvoorbeeld niet zo snel een sausje over de

Azijn

bloemkool doen, omdat hier vaak veel zout in zit.’
Bereidingswijze:

Wat kook je als je snel moet koken?

Laat de jonge kapucijners uitlekken. Maak de prei

‘Sinds kort heb ik een combi-magnetron, hiermee warm ik soms kant-en-klare maaltijden op.

schoon en snijd in stukjes. Kook de prei ongeveer 12

Zoals nasi-goreng met babi-pangang.’

minuten in een bodempje water. Als de prei bijna
klaar is, warm je de kapucijners op in eigen vocht. Giet

Let je op je gezondheid met koken?

vervolgens de prei af en voeg naar smaak azijn en

‘Zoals ik eerder heb gezegd, moet ik vanwege mijn gezondheid het zout beperken. Verder

boter toe aan de prei. Giet de kapucijners af en schep

probeer ik gevarieerd te koken en niet altijd vlees te eten.’

ze samen met de prei op een bord. Smullen maar!!

Vegetarisch of andere diëten?
‘Ik heb een vochtbeperking, Zo neem ik zelden of nooit soep.’

Wat doe je als vleesvervanger?
‘Ik eet als vleesvervanger regelmatig eieren of kaas in plaats van vlees.’

Eet je wel eens bij de snackbar/haal je chinees/pizza?
‘Ik haal bijna nooit fastfood en laat ook bijna nooit iets bezorgen. Maar wel eet ik
thuis soms poffertjes of babi-pangang. Ik ben gek op de saus van babi-pangang.’

10

11

jaargang 8, nummer 3, september 2014

Ben jij in 2019 toe aan een nieuwe stap?
Wil jij je ervaring inzetten en je mogelijkheden uitbreiden?

Kom werken bij de Cliëntenraad!
WAT WE VRAGEN:
• Je hebt ervaring met de behandeling en begeleiding door GGZ Friesland of één van haar onderdelen*)
• Je bent in staat vanuit het standpunt van de cliënt te kijken naar het algemeen belang van cliënten
• Je gaat met een open, respectvolle instelling het contact aan met (andere) cliënten, collega-raadsleden,
medewerkers, bestuurders en andere partijen
• Je bent gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan beleid, waarin de cliënt als persoon centraal staat
• Je hebt eigen ideeën en initiatieven, maar je werkt die graag samen met anderen uit
• Je wilt hier minimaal 4 uur per week aan besteden...
• ... en bent bereid er iets bij te leren als dat voor het cliëntenraadswerk van belang is.

DIT BIEDEN WE:
• Betekenisvol werk waarbij je ervaring binnen de psychiatrie geen last maar een pré is
• Een werkomgeving, waarin we elkaars kwaliteiten zo goed mogelijk proberen te benutten, elkaars
beperkingen accepteren en, waar mogelijk, gezamenlijk opvangen
• Vergoeding voor gemaakte kosten
• Scholingsmogelijkheden
• Ondersteuning door professionele coaches

Personeelsblad van GGZ Friesland

*) MindUp, Van Andel Ouderenpsychiatrie, Kinnik en FACT.

Ben jij het
puzzelstukje
die wij zoeken?
zoeken?

Iets voor jou? Meld je aan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Je kunt de cliëntenraad bereiken op telefoonnummer 058 - 284 86 33
of per mail clientenraad@ggzfriesland.nl.

Cliëntenraad GGZ Friesland
Jouw Zorg, Ons Werk

Let op: de cliëntenraad is geen vervanging voor een therapeutische omgeving en/of dagbesteding.
Het kan onderdeel zijn van een hersteltraject.

