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Bizarre situatie

Roelinde Nolles

Eind februari 2020: het coronavirus steekt de kop op in Nederland. 

Ook binnen GGZ Friesland heeft dit consequenties. Behandelingen en 

huisbezoeken worden geannuleerd, uitgesteld of via de telefoon/beeldbellen 

gedaan. Het is allemaal anders dan anders en iedereen moet wennen in deze 

nieuwe bizarre situatie.

Personeel moet daar waar het kan thuiswerken en de cliënten komen niet of nauwelijks bij de 
dagbesteding. 

Zelf werk ik, als ervaringsdeskundige, ook vanuit huis. Ik bel of beeldbel met cliënten, ik overleg 
met collega’s door middel van beeldbellen, ik app en mail. Ik heb het best wel druk. Maar 
wat ik het meest mis is het ontmoeten van de client. Op afstand mis je toch de emotie in het 
gezicht, je moet afgaan op de stem van iemand en cliënten zijn op een of andere manier toch 
minder open aan de telefoon, wat ik begrijpelijk vind. Toch vind ik op een gegeven moment een 
structuur waarin ik goede contacten opbouw en ondersteun ik daar waar ik kan.

Eind juni  
GGZ Friesland besluit dat je weer op huisbezoek mag, tenzij... er zitten veel regels aan maar ik 
mag weer op huisbezoek. We moeten een vragenlijst invullen of iemand een risicofactor heeft 
en bij jezelf moet je elke keer checken of je je goed voelt en geen coronaverschijnselen hebt. 
De cliënten vinden het erg prettig dat ik weer op bezoek kom, de gesprekken zijn opener en er 
worden weer stappen in het herstel gemaakt. Het is net alsof we weer meer tot leven komen.

Eind augustus 
iedereen is ondertussen wel gewend aan het “nieuwe leven” met de nodige beperkingen maar 
het leven begint weer te stromen. 

Daarom hebben we als redactie besloten om toch een nieuwe Podium te gaan maken, waar we 
heel blij mee zijn. We doen het deze keer niet in gedrukte vorm maar we gaan voor een digitale 
versie. Ook omdat er geen magazines rond gebracht mogen worden en in wachtruimtes mogen 
liggen. 

Podium staat dit keer, hoe kan het ook anders, in het teken van corona. We proberen in deze 
zware afgelopen maanden toch ook een beetje de positieve berichten te brengen.

Veel leesplezier.  
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Adriaan gaf in januari 2018 groen licht om op de locatie Hege 
Wier te gaan schilderen. Bijzonder is dat de groep van toen 
een blijvende groep geworden is, die eens in de twee weken 
samenkomt om te schilderen. Hier is ook het Kleine Panorama 
ontstaan. Binnenkort krijgt deze groep zelfs een eigen atelier, 
zodat mensen zonder indicatie in alle vrijheid terecht kunnen.

Het begon in Februari 2020. Marijn legt uit: ,,We hadden 
het voorbeeld van het grote Panorama erbij. De bedoeling 
was om een aantal herkenningspunten hiervan ook in het 
kleine Panorama te schilderen. Dat was nog wel een ding. Zo 
moesten de kabouter, Grutte Pier en het molletje, de molen 
en de maan een plekje krijgen”. Marijn, Marjan, Marian, 
Johanneke, Gretha en Judith waren de Panoramisten in 
dit project en zij hebben er echt iets heel moois van weten 
te maken. Zij moesten in tweetallen schilderen volgens 
een strakke planning i.v.m. corona. Judith vertelde over de 
achtergrond en betekenis van de afbeeldingen op het doek. 
Natuurlijk was Adriaan helemaal in zijn nopjes toen hij ook de 
kabouter met de Friese vlag ontdekte (red. van Carel). Hij had 
ooit voorgesteld om deze te gebruiken als nieuw logo voor de 
GGZ maar dat was niet gelukt.

Het cadeau krijgt een plekje in Adriaans nieuwe huis. Er werd 
hem gevraagd even afstand te doen van het net gekregen 
cadeau, opdat het een paar weken kan hangen in ‘Beeldend 
Gesproken’, een galerie in Amsterdam. Baukje Spaltro (onze 
artistiek leider) organiseert daar deel 2 van het InsideOut 
Project met o.a. een expositie van 10 van onze Panoramisten.

Jansen zegt dat het Panorama Inside OUT aan de wieg staat 
van de nieuwe GGZ. ,,De klassieke GGZ is toe aan een nieuwe 
benadering. Bejegening blijkt de belangrijkste factor te zijn in 
het herstel van mensen met een psychische kwetsbaarheid. 
Een uur per week praten helpt vaak niet, meedoen in een 
Mienskip des te meer. Samen de verbinding zoeken. Uitgaan 
van respect en samen fantastische dingen maken. Het is mooi 
als je ziet dat je iets gemaakt hebt in een groter geheel, dan 
krijgt het extra betekenis.”

Wij zijn hem dankbaar en wensen hem alle goeds voor de 
toekomst

Thea Gerritsen en Jantsje Walstra.  

Donderdag 27 augustus jl. was het zover: 

in een klein gezelschap konden we Adriaan 

Jansen zijn afscheidscadeau geven: een 

community-art schilderij. Hij kreeg dit 

vanwege de morele en financiële steun die 

hij leverde tijdens de tot stand koming van 

ons Panorama en de expositie daarvan in 

Franeker.
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Adriaan Jansen en 
het kleine Panorama

Afscheid

De foto’s op deze 
pagina ontbraken 
helaas in de vorige 
editie van PODIUM 

(maart 2020).

 Autowerkplaats 
MindUp Heerenveen

Geesje werkt aan een    
 gezonde leefstijl



Terug naar donderdag 19 maart. Kerah 
Ninah, die al thuiswerkte, begon zich 
wat lamlendig te voelen. ‘In eerste 
instantie negeerde ik het, maar toen ik 
aan het einde van de dag een gloeiend 
gevoel in mijn hoofd kreeg lukte dat niet 
meer. Normaliter zou ik mij er weinig 
van aantrekken, maar door de vele 
media-aandacht voor het coronavirus 
pakte ik toch de thermometer maar 
even uit de kast.’ 

Benauwd 
Ze vertelt dat ze al twintig jaar 
geen griep had gehad, bang voor 
het coronavirus was ze niet. De 
thermometer gaf echter verhoging 
aan. ‘Niets schokkends, maar ik besloot 
wel om in thuisisolatie te gaan.’ In de 
dagen die volgden liep de temperatuur 
alleen maar meer op. ‘Tot het 
moment zelfs dat de koorts een week 
hardnekkig rond de 40 graden bleef 
hangen. Het hoesten nam toe, ik kreeg 
ademhalingsproblemen en het steeds 
vaker terugkerende gevoel te zullen 
stikken. Ook was er behoorlijk wat pijn 
en druk op de borst.’ 

Dat laatste was vooral ’s nachts. Het 
was zodanig erg dat Kerah Ninah maar 
besloot om rechtop te gaan slapen. 
‘Liggen maakte dat ik steeds benauwder 
werd’, legt ze uit. ‘Zo heb ik letterlijk en 
figuurlijk heel wat benauwde nachten 
beleefd. Het zó benauwd hebben dat 
je bang bent erin te zullen blijven 
hangen, is niet bepaald prettig. Geluk 
bij een ongeluk was dat ik eind 2019 
gediagnosticeerd ben met eosinofiele 
astma en daar net een herstelproces 
van had doorlopen.’ 

Ze leerde daarvan naar eigen 
zeggen dat ze bij benauwdheid 
of gevoel van stikken bepaalde 
ademhalingstechnieken kon toepassen. 
Ook had ze er medicatie voor. ‘Dat 
heeft me geholpen, ook om niet in het 
ziekenhuis te belanden.’ 

Mentaal zwaar 
Het was mentaal zwaar, zegt ze. ‘Deels 
omdat ik veel moeite heb met toegeven 
aan ziek zijn, maar ook omdat door 
de thuisisolatie mijn hele structuur 
weg was. Daarbij waren mijn nachten 
onderbroken, wat maakte dat de 
vermoeidheid alleen maar groter werd.’ 
Kerah Ninah vervolgt: ‘Ik merkte dat 
depressieve en suïcidale gevoelens weer 
wat de overhand dreigden te krijgen en 
dat ik op het punt stond mijn dag- en 
nachtritme om te draaien. Ik heb toen 
alle zeilen moeten bijzetten: ik zorgde 
ervoor dat mijn moeder me tweemaal 
per dag belde én dat ik elke werkdag 
keurig gedoucht en aangekleed achter 
de werklaptop zat om mailtjes af te 
handelen. Hierdoor hield ik structuur en 
gleed ik niet mentaal af.’  >

Ervaringsdeskundigen, ze zijn er binnen GGZ Friesland volop. Helaas 

is onze collega Kerah Ninah Lap op een heel ander vlak inmiddels 

‘ervaringsdeskundige’; ze viel ten prooi aan het coronavirus. Een 

openhartig én indrukwekkend relaas.

EN ZO HEB JE ZELF 
INEENS CORONA…
Kerah Ninah

Kerah Ninah
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Coronacrisis

Nieuws 
Gedurende de periode van beperkende maatregelen vanwege 
de uitbraak van het Covid-19-virus kan het onderhouden van 
sociale contacten een grotere uitdaging zijn dan voorheen. 
Veel mensen zijn meer op zichzelf aangewezen en hebben 
wellicht vaker contact via de telefoon, beeldbellen of e-mail 
dan iemand daadwerkelijk in het echt te zien en te spreken. 
Gevoelens van eenzaamheid kunnen deze periode sneller op 
de loer liggen. 

Bij mezelf merk ik het ook. Ik werk bij een overheidsbedrijf 
waar beperkingen zijn omtrent de werkzaamheden en het 
samenwerken in teamverband. Veel collega’s werken thuis en 
gezamenlijke besprekingen en ook team building-activiteiten 
zijn opgeschort of vinden plaats via digitale hulpmiddelen. 
Mijn eigen werkzaamheden kan ik niet thuis doen, maar voer 
ik nu wel voornamelijk alleen uit, waar dat voorheen met 
meerdere mensen gebeurde. Gelukkig kom ik toch nog wel zo 
nu en dan collega’s in het pand tegen en kan er een praatje 
gemaakt worden voor een sociaal moment. Ook hebben we 
elke dag een “koffiemomentje” via beeldbellen met collega’s 
die thuis werken. 

Privé spreek ik op een andere manier af dan voorheen. Vaak in 
de tuin, buiten of binnen met zoveel mogelijk afstand tot 

elkaar. Dit kan bijvoorbeeld door niet naast elkaar op de bank 
te zitten, maar wat verder uit elkaar. Ik merk dat ik wat vaker 
een berichtje stuur of even wat van me laat horen.

Gelukkig kan er na de versoepelingen vanuit de regering 
al meer ondernomen worden en spreek ik nu weer wat 
vaker af met mensen en zie je op kantoor ook meer 
collega’s verschijnen die toch graag een dagje op kantoor 
willen werken. Het “leven” lijkt weer wat meer door te 
sijpelen in de wereld. Hopelijk kunnen we ons toch aan de 
regels van afstand en hygiëne blijven houden, ondanks de 
versoepelingen.

GGZ Friesland heeft een aantal tips en adviezen verzameld 
over hoe je met “thuiszitten” om kan gaan en hoe je jezelf kan 
vermaken. Zo bieden ze creatieve tips ( zoals schrijven, oude 
foto’s uitzoeken en iets voor een ander maken), tips om meer 
te bewegen (bijvoorbeeld sportoefeningen via Youtube) en 
ook om contact te houden met elkaar (videobellen, tegelijk 
een film kijken en naderhand via beeldbellen bespreken wat 
je ervan vond of een ouderwetse brief sturen naar een goede 
vriend of vriendin).

Kijk ook eens op https://www.ggzfriesland.nl/informatie-
omtrent-het-coronavirus voor nog meer tips!  

Sociaal contact en 
de Covid-19-crisis

Wat voor invloed heeft de Covid-19-crisis op jouw leven? Voel je wellicht meer 

spanning en onzekerheid of vind je het op sommige momenten misschien juist wel 

prettig? Misschien heb je wat meer persoonlijke rust en tijd voor zelfreflectie? Hoe 

het ook zij, bijna iedereen wordt wel geraakt door de crisis en ook iedereen 

reageert er verschillend op en gaat er anders mee om. lk neem je mee in hoe ik het 

tot nu toe heb beleefd en eindig met een aantal tips waar je misschien wat aan 

hebt bij stress, verveling of als je je eenzaam voelt.

Ervaringsverhaal



Klachten en coronatest 
Fysiek had ze logischerwijs ook klachten. 
‘Grote vermoeidheid, overal pijntjes en 
veel keelpijn door onder meer hoesten. 
Ook had ik vaak hoofdpijn en totaal 
geen eetlust en nauwelijks smaak 
meer. Het was een rare tijd, waarin de 
klachten op zo’n manier toenamen dat 
ik pas achteraf inzie hoe ontzettend ziek 
ik eigenlijk ben geweest.’ 

Ze vervolgt: ‘Ik realiseer me ook nu pas 
dat ik misschien meer had moeten 
aandringen op een coronatest. Ik heb 
na de klachten uit het eerste weekend 
contact opgenomen met de huisarts 
en kreeg via de doktersassistente 
het advies om veel rust te nemen, 
paracetamol in te nemen en bouillon 
te drinken. Oftewel: ‘standaard griep’-
advies.’ 

Als de klachten niet afnamen, moest 
Kerah Ninah aan het einde van de week 
opnieuw contact opnemen. ‘Dat was 
dus die donderdag al, toen de klachten 
alleen maar toenamen en ik het steeds 
benauwder begon te krijgen. Nadat ik 
de doktersassistente de situatie had 

uitgelegd, werd ik zeer snel teruggebeld 
door de huisarts zelf. Het eerste wat hij 
zei was: “Oei, jij klinkt wel heel ziek”. Een 
logische reactie, omdat tegen die tijd 
mijn stem ook al was aangetast en er 
bar weinig geluid uitkwam.’ 

De huisarts legde contact met een 
longarts en deed navraag bij de GGD. 
Enkele uren later hoorde Kerah Nina 
dat “een coronatest geen zin had, 
omdat ze niet met een bewezen patiënt 
in contact was geweest”. Een schril 
contrast dus met anno nu, maanden 
later, een tijd waarin iedereen met 
klachten zich kan laten testen. ‘Destijds 
werd er nog maar mondjesmaat 
getest’, herinnert ze zich. ‘En een 
positieve uitslag zou geen invloed op 
het behandelbeleid hebben, werd er 
gezegd.’ 

Ze kreeg een prednison- en 
antibioticakuur, waarbij op advies van 

de longarts de dosis astmamedicatie 
werd verhoogd en aangevuld met 
een extra medicijn. ‘Ondanks al 
deze medicamenteuze inzet heb 
ik spannende momenten van 
benauwdheid beleefd. Maar uiteindelijk 
heeft het gelukkig wel geholpen’. 

Huidige situatie 
Op maandag 6 april had Kerah Ninah 
voor het eerst een koortsvrije dag. 
‘Pas op 8 april ging ik weer voor het 
eerst echt naar buiten, een blokje om. 
Na 10 minuten was ik helemaal op. 
Toen merkte ik hoe erg ik fysiek en 
conditioneel had ingeleverd. Zuur, want 
na de diagnose van eosinofiele astma 
was ik net weer op mijn ‘oude’ niveau.’

Het was een klap, zegt ze. ‘Want 
ik realiseerde mij op dat moment 
dat ik helemaal opnieuw moest 
beginnen met een herstelproces 
dat wellicht maanden zou duren. 
Gelukkig heb ik ondersteuning van de 
longverpleegkundige en de huisarts. 
Twee personen die, los van elkaar, ervan 
overtuigd zijn dat ik inderdaad corona 
heb gehad.  >

‘Het was mentaal 
zwaar. Deels omdat 
ik veel moeite heb 
met toegeven aan 
ziek zijn, maar 

ook omdat door de 
thuisisolatie mijn 
hele structuur 

weg was’ 
Ze zeiden dat ik het rustig aan moet 
doen en niet mocht verwachten binnen 
een maand helemaal hersteld te zijn.’

Langzaam maar zeker kon Kerah Ninah 
de afgelopen tijd wat meer bewegen. 
Twintig aaneenvolgende minuten per 
dag wandelen, met ook een keertje 
een maximum van een half uur. ‘Daar 
moest ik toen ook echt ruim twee uur 
van bijkomen. Het komt toch op de 
longen aan.’ Of ze longschade heeft 
overgehouden aan corona, hoort ze 
later dit jaar. 

Los van de fysieke klachten en ook 
concentratie- en geheugenproblemen, 
wijst ze op het mentale aspect. ‘Ik 
merk dat het me mentaal niet in de 
koude kleren is gaan zitten. Maar ik 
ben er trots op dat ik mijzelf (met hulp) 
staande heb weten te houden. Wat dat 
betreft heb ik veel geleerd van eerdere 
herstelprocessen die ik door psychische 
kwetsbaarheden heb doorlopen.’ 

Aan het werk 
‘Ik kreeg een telefoontje van Louwra 
Weisfelt, dat wij gezamenlijk de 

opdracht hadden gekregen om 
de Corona Luisterservice van GGZ 
Friesland op te zetten. Gezien het 
feit dat ik zelf net met corona in 
aanraking was gekomen en aan 
den lijve had ondervonden hoe 
thuiszitten, thuisisolatie, de veranderde 
maatschappij en ziek zijn van invloed is 
op het psychisch welbevinden, vond ik 
dit een leuke opdracht.’ 

Het resultaat mocht er zijn. ‘We hebben 
een prachtige Corona Luisterservice 
opgezet waar ook nu nog gebruik van 
gemaakt wordt. En hopelijk kunnen we 
in de toekomst met deze Luisterservice, 
wellicht in een andere vorm, doorgaan. 
We merken dat het in een behoefte 
voorziet.’ 

Thuiswerken bleek voordelen te 
hebben voor Kerah Ninah. ‘Ik reisde 
meerdere dagen in de week door de 
hele provincie. Soms was de geplande 
reistijd tussen afspraken wel wat kort, 
waardoor ik mij weleens zat te verbijten 
achter het stuur. Achteraf gezien heeft 
dit toch wel voor wat stress gezorgd en 
ik merk dat dat is weggevallen.’ 

Ze is naar eigen zeggen productiever 
geworden. ‘Er is minder afleiding, 
geen reistijd en je wordt minder 
“opgehouden” in de wandelgangen 
door collega’s.’ Toch mist ze dat laatste 
ook wel weer. ‘Alle dagen alleen thuis 
zijn, heeft invloed op het scheiden 
van werk en privé en soms heb je in 
de wandelgangen nog snel even een 
overlegje of iets dergelijks. Dat is er 
nu niet en dat maakt de afstand tot je 
collega’s wel een stuk groter.’ 

‘Minder digibeet’ 
Al met al denkt ze erover om in de 
toekomst vaker thuis te werken, 
zegt Kerah Ninah. ‘Bijvoorbeeld door 
selectiever te zijn in naar welke 
afspraken ik daadwerkelijk fysiek toe 
moet en welke via Teams kunnen.’ 
Ze sluit af met een knipoog: ‘Door de 
coronacrisis ben ik op digitaal vlak 
een stuk actiever. Waar ik altijd wars 
was van beeldbellen, ben ik er nu 
noodgedwongen ingerold en begint 
het al zo te wennen dat ik steeds meer 
voordelen zie. Wat dat betreft heeft 
de coronacrisis mij een stukje minder 
digibeet gemaakt.’    

‘Ik merk dat het me mentaal niet in de koude 
kleren is gaan zitten. Maar ik ben er trots 
op dat ik mijzelf (met hulp) staande heb 

weten te houden’
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Sandra Pietersma (werkbegeleider repro: 48 jaar): 
,,MindUp is in deze coronatijd gewoon geopend, dus ook 
het werk op de repro gaat gewoon door, natuurlijk wel met 
enige aanpassingen. De mensen die ambulant wonen (dus 
zelfstandig) komen naar de Marshallweg en de mensen die 
bij ons in de BW wonen krijgen een alternatief programma. 
Dit om te voorkomen dat veel groepen met elkaar in contact 
komen. En vanwege de ander-halve-meter-maatregel die 
ingesteld is tijdens het coronavirus”.

Ook hier geldt: handen desinfecteren bij de entree, bij 
binnenkomst op de (repro-)afdeling, bij de uitgang en 
regelmatig daar tussendoor. ,,We nuttigen de lunch op de 
werkplek, dit mag niet in het restaurant zodat de verplichte 
afstand bewaard kan blijven. Eerst waren er minder mensen 
aanwezig, sommigen waren bang om ziek te worden en 
bleven thuis. Inmiddels komen deze mensen mondjesmaat 
weer binnendruppelen en wordt het weer wat drukker, ook 
op de repro. Mensen zijn het op een gegeven moment wel zat 
om steeds alleen thuis te zitten. Ze komen in een isolement 
terecht. Dát is dan ook de reden dat we de dagbesteding door 
laten gaan. Mensen hebben de structuur en sociale contacten 
nodig om zich goed te blijven voelen.”

,,We proberen er met z’n allen om te denken de afstand te 
houden, de handen te wassen en de dagdelen een beetje 

eerlijk te verdelen onder de mensen. Als mensen verkouden of 
grieperig zijn wordt men gevraagd om thuis te blijven. Het is 
echter een kwestie van blijven praten, uitleggen waarom we 
het zo doen nu.”

,,Ondanks dat we strengere regels hebben en deelnemers 
zich soms moeten aanpassen is er begrip. Het is een lastige 
situatie, maar gezamenlijk hebben we duidelijk afspraken 
gemaakt die er voor zorgen dat deelnemers en personeel 
veilig aan het werk kunnen. Het samen moeten zoeken naar 
oplossingen geeft een mooie dynamiek aan de samenwerking 
tussen deelnemers en begeleiders.”

Niet alle behandelingen bij de GGZ worden aangeboden tijdens de coronapandemie. 
Sommige behandelingen gaan niet door of het contact met de behandelaar verloopt 
via beeldbellen. Er zijn een aantal GGZ-afdelingen waar nog wel face-to-face contact 

plaatsvindt, zoals de opname-afdelingen, de Beschermde Woonvormen (BW’s) en 
bij de dagbesteding van MindUp. Dit is ook het geval bij de Marshallweg. Hier zijn 

verschillende afdelingen gezeteld, zoals: de creatieve afdeling, de houtafdeling, 
de administratie, de productieafdeling, de keuken en de repro.

KOP OP IN 
CORONACRISIS

Coronacrisis

Sandra

Geesje (werknemer repro; 54 jaar):
,,Ik vind het goed dat er maatregelen ingesteld zijn door  
MindUp (en het RIVM), zoals de afstand en het handen 
wassen. Ik raak er al wat aan gewend en heb er geen hinder 
van. Ik vind het fijn dat ik naar de repro kan. Als ik thuis 
blijf heb ik meer last van psychische klachten en ga ik meer 
‘malen’. Het werk op de repro brengt mij afleiding en wat 
gezelligheid. Nu maken we bijvoorbeeld brochures. Eerst 
vouwen we ze, dan nieten en vervolgens bijsnijden. Sandra, de 
werkbegeleider, leert mij ook beter voor mijzelf op te komen. 
Ze moedigt me aan om eerlijk te zeggen wat mij dwarszit.”

Janneke (werknemer repro; 47 jaar):
,,Ik vind het wel heftig, deze crisis met al deze maatregelen. 
Het heeft impact op de mensen. Maar ik denk dat het wel 
noodzakelijk is om rekening te houden met deze regels. 
Mensen spreken elkaar er ook op aan. Het is een hele 
verandering in het leven. Ik betrap mezelf erop dat ik het soms 
ook wel eens even vergeet. Dan word ik er weer aan herinnerd 
door een collega. Soms is het wel moeilijk om constant 
bewust te blijven van die regels.”

Ook Janneke vindt het belangrijk dat ze in deze periode 
gewoon bij de repro terecht kan. Ze vindt de structuur en 
sociale contacten fijn. ,,Ik moet er niet aan denken om hele 
dagen alleen thuis te zitten zonder ergens mee bezig te zijn. 
Eigenlijk vind ik het juist nu prettiger met minder mensen op 
het werk en tijdens de pauzes. De contacten zijn wat intiemer 
hierdoor en ik vind dat prettiger dan in een grote groep.”    

“We proberen er met “We proberen er met 
z’n allen om te denken z’n allen om te denken 
de afstand te houden”de afstand te houden”

Janneke

Geesje

MindUp
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Hokken uitmesten is niet de leukste klus
Nynke werkt hier elke woensdagochtend. Ze voedert de 
dieren, maakt dierenverblijven schoon, laat de honden buiten 
rennen en dollen en soms zijn er ook nog andere klussen. 
,,‘Gewoon’ met de dieren omgaan vind ik het leukst maar de 
andere werkzaamheden horen er ook bij. Ik heb dieren altijd 
leuk gevonden, al van kindsaf aan. Thuis hadden we een hond 
en een kat en soms ook andere dieren. Ik heb daarom de 
opleiding dierverzorging bij het AOC (dit heet tegenwoordig 
Nordwin) gevolgd en ben hiervoor geslaagd. Honden vind ik 
het leukst, maar het is voor mij niet praktisch om er zelf een te 
hebben. Je moet dan genoeg tijd thuis doorbrengen anders is 
de hond zo alleen. En dat is zielig...”

Voldoening
Het vrijwilligerswerk bij de Wissel doet haar goed. ,,Het 
is belangrijk om bezig te zijn, het geeft structuur en het 
omgaan met dieren geeft mij voldoening. Ook het menselijk 
contact met de andere vrijwilligers is fijn en leerzaam.” Haar 
lievelingsdier is een hond. Haar lievelingshond binnen de 
opvang is Lotte, een wat oudere blonde labrador retriever van 
negen à tien jaar oud. Zij is heel aanhankelijk, zoals te zien is 
op de foto.

Coronavirus
Wat ze merkt van het coronavirus in de dierenopvang?
,,Wij als vrijwilligers en ook andere mensen moeten bij 
binnenkomst de handen desinfecteren. Naast het frequenter 
handen wassen moeten we afstand bewaren. Dit betekent 
in de praktijk dat het aantal vrijwilligers dat op een dagdeel 
werkt gehalveerd is.” Daarbij merkt Nynke dat sommige 
mensen nu juist meer werken, soms wel vijf dagdelen. Het 
werkrooster is dus aangepast. Sommigen werken meer, 
anderen minder. Voor haarzelf is er niets veranderd in 
werktijden. ,,Ze weten dat structuur belangrijk voor mij is, 
daar houden ze dan ook wel rekening mee.”

Minder katten
Wat opvalt is dat er momenteel veel minder katten zijn. 
Minder pensionkatten, vanwege de meivakantie die niet door 
ging, waardoor de katten ook thuis bleven. En er worden 
minder zwerfkatten binnengebracht, waarschijnlijk omdat 
mensen minder op straat zijn en andere dingen aan hun 
hoofd hebben. Daarbij komt dat de kittengolf dit jaar nog op 
zich laat wachten. De jaarlijkse collecte ging niet door. Wel 
is er een online collecte gestart, maar de opbrengst is nog 
niet zo hoog als andere jaren. ,,Online doneren kan altijd, elke 
donatie is welkom,” vertelt Nynke ter afsluiting.  

Nynke over haar werk 
bij de dierenopvang

Nynke Zeevenhooven (31 jaar) werkt sinds drie jaar één dagdeel per week 

bij de dierenopvang de Wissel in Leeuwarden. Hier vangt men dieren op 

die geen thuis hebben, die tijdelijk in het pension verblijven of die via de 

dierenambulance binnenkomen. Hondentrainingen worden hier ook gegeven.

Dieren

‘Het is belangrijk 
om bezig te zijn, 

het geeft structuur 
en het omgaan 
met dieren geeft 
mij voldoening’ 

Nynke



Wat er ook komt, laat het komen
Wat er ook is, laat het zijn

Wat er ook gaat, laat het gaan.

Een prij s waar elke cliënt van GGZ Friesland voor in aanmerking kan komen. Houd jij  van 
schilderen, schrij ven, muziek maken, fotograferen, dichten, tekenen of een andere vorm van 
creativiteit? Dan is dit iets voor jou! Doe mee en laat je inspireren door ons motto (boven 
aan de poster).

Waarom deze prĳ s? 
De cliëntenraad vindt het belangrij k dat cliënten een podium hebben om hun creatieve 
kracht te laten zien. Kunst brengt troost, bevordert herstel en is een prachtig middel om met 
elkaar in gesprek te komen en elkaar te inspireren. 

Wat doen we met je inzending?
Met de ingezonden werken organiseren we een reizende expositie langs de verschillende 
locaties van GGZ Friesland. Met aan het einde van de reis een mooie, stimulerende prij s voor 
de winnaars!  Voorjaar 2021 worden de winnaars bekend gemaakt en de prij zen uitgereikt. 
En natuurlij k is meedoen eigenlij k al winnen.

Meedoen? 
Zin om mee te doen? Meld je aan! Je kan je aanmelden via: crinspiratieprij s@ggzfriesland.nl
Je hoeft bij  aanmelding je werk nog niet klaar te hebben. Aanmelden kan alleen of met een 
groep. Heb je liever je naam niet in de publiciteit? Dat is geen probleem.

De inzendingstermĳ n sluit op 31 oktober 2020

Meer weten?  
Kij k op onze website: www.ggzfriesland.nl/over-ons/clientenraad/inspiratieprij s

Doe ook mee! 
We zijn benieuwd naar je inzending, 

Clientenraad GGZ Friesland 

CLIËNTENRAADInspiratieprijsInspiratieprijs

Wat er ook komt, laat het komen

Wat er ook gaat, laat het gaan.


