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wat voor weer 
zal het worden?

Roelinde Nolles

Het heeft even geduurd, maar hier is weer een nieuwe editie van Podium. De reden 

dat deze wat langer op zich liet wachten is dat er wisseling is geweest binnen 

de redactie. Er is een redactielid vertrokken en er is een redactielid bijgekomen. 

Inmiddels hebben wij een eindredactie gevormd om één en ander wat soepeler te 

laten verlopen. 

Ondertussen is de herfst ingevallen en zit de winter eraan te komen. Wat voor weer zal het worden? Een 
strenge winter waarin we kunnen schaatsen, een witte kerst of wordt het zulk ‘net niks weer’ waarin je 
net niet kan schaatsen, of van die natte sneeuw die niet blijft liggen. Wat het ook wordt, we moeten ons 
maar aanpassen en meebewegen. Net als in ons dagelijks leven moeten we ook meebewegen met wat het 
leven ons brengt, hoe moeilijk of lastig dit soms ook is. Al zou je bepaalde dingen willen veranderen waar 
je geen invloed op hebt, soms moet je het accepteren. De enige die je kunt veranderen ben je zelf. Als je dit 
kunt toepassen kan dat veel innerlijke rust opleveren, waardoor je weer energie kunt krijgen voor andere, 
voor jou belangrijke dingen die wel energie geven. Zelf heb ik dat dit jaar ondervonden en geleerd dat je je 
beter kunt focussen op het positieve. 

In dit blad staan weer mooie gevarieerde artikelen: ‘leven met een diagnose’, waarom een dagboek 
bijhouden goed voor je kan zijn, een herstelverhaal van één van onze redactieleden en een nieuw 
redactielid stelt zich voor. Maar ook de vaste rubrieken ontbreken niet: een kijkje in de keuken inclusief 
recept en nieuws vanuit de Cliëntenraad.  

Wij van de redactie hopen dat jullie dit blad weer met veel plezier zullen lezen. Hebben jullie zelf nog op- 
of aanmerkingen, een idee/suggestie of wil je zelf een keer een artikel schrijven laat het dan weten via het 
mailadres dat in de colofon staat. 

Een ieder alvast hele fijne feestdagen en tot in 2020.  

Voorwoord
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Een dagboek bijhouden:
goed voor je hoofd en…Dagboeken, eventueel met een slotje, zijn niet alleen 

voor meisjes op de basisschool. Maar waarom zou je 

een dagboek bijhouden als niemand anders het leest?

Mijn dagboek helpt mij om meer zelfinzicht te 

ontwikkelen, meer te ontspannen en minder vol in 

mijn hoofd te zijn, de boel op een rijtje te krijgen en 

het zorgt voor rust in mijn hoofd.Tekst: Wietse Hummel
Gebaseerd op een bericht van Facebook-pagina SoChicken

Je kunt je hoofd leegmaken
Door op te schrijven schrijf je van je af. Het komt op papier (of 
beeldscherm) te staan. Je krijgt daardoor meer ruimte in je 
hoofd. En je kunt het nog eens nalezen. Je gedachten blijven 
daardoor niet steeds malen. Het vermindert zo ook stress.
 
Het schept orde
Met een vol hoofd (vol met gedachten en gevoelens) voel ik 
mij meestal negatiever, is het mij (te)veel en ben ik meer in de 
war. Ik kan mij minder richten op dingen buiten mij. Als je dan 
in je dagboek gaat schrijven kun je je gedachten meer uit de 
knoop halen. Ik krijg meer rust, zie het (meestal) weer meer 
zitten en het geeft mij meer duidelijkheid over hoe ik verder 
kan gaan. Door orde en rust kan ik ook alle losse dingen waar 
ik aan denk meer tot één geheel krijgen. 
 
Beter omgaan met je emoties  
Negatieve emoties kunnen intens zijn. Door ze op te schrijven 
worden ze minder heftig doordat je meer gericht bent op het 
schrijven. Je gaat je afvragen waarom je je zo voelt en je gaat 
er vaak wat anders tegenaan kijken. Je komt wat meer tot 
jezelf.

Je krijgt meer zelfinzicht  
Je kunt kijken hoe je je ontwikkeld hebt door je dagboek van 
een jaar of van een maand geleden terug te lezen. Ik lees 
soms terug wat ik een paar weken of paar dagen geleden 
opschreef. Waardoor voelde ik mij toen goed? Dat wil ik graag 
weer bereiken. Dingen dóen in plaats van aldoor denken doet 
mij ook meestal goed, samen met positiever denken.

Basis om je verder te stimuleren
Een dagboek kun je ook gebruiken om langzamerhand 
psychisch sterker te worden en meer zelfvertrouwen te 
krijgen, bijvoorbeeld door te kijken wat er tijdens de dag goed 
en slechter ging. Zo kun je jezelf steeds wat bijschaven naar 
wat je voor ogen hebt. Maar wel steeds met kleine stapjes.

Soms kom je moeilijke dingen uit het verleden tegen die 
je door het op te schrijven iets rustiger kunt gaan bekijken 
en eventueel kunt verwerken. Dat geldt ook voor angsten 
of erg moeilijke dingen die je, door het op te schrijven, iets 
kunt verminderen en waar je een plan van aanpak voor kunt 
maken.

Dagboek als zelftherapie
Je hebt niet steeds de mogelijkheid om in therapie te zijn en 
je spreekt je therapeut niet dagelijks. Dan is het schrijven van 
een dagboek, als het je lukt, aan te raden.

De kwaliteit ervan is niet belangrijk. Het is belangrijker dat je 
wat je delen wilt uit je hoofd kwijt bent.

Je kunt er een app voor gebruiken. Ik schrijf het nog gewoon 
in blocnotes op.

Succes ermee!

Het is niet nodig om dagelijks in je dagboek te schrijven. Ik schrijf er 

vaker in als ik mij niet zo goed voel en steun nodig heb, als ik niet zo 

goed met mezelf weet om te gaan, het vol is in mijn hoofd en als ik 

niet zo weet te functioneren of niet veel durf.

Wat je kunt bereiken met het schrijven in een dagboek:

Dagboek



Sinds ruim een jaar ben ik werkzaam op de polikliniek 
eetstoornissen van GGZ Friesland. Ik heb altijd veel van 
schrijven, taal en creativiteit gehouden, wat maakt dat ik het 
erg leuk vind om deel te uit te maken van de eindredactie van 
Podium.   
 
Naast schrijven is muziek een belangrijke uitlaatklep voor mij 
geweest in mijn herstelproces. Nog steeds haal ik hier veel 
voldoening uit. In 2014 behaalde ik mijn bachelor-diploma 
klassieke zang aan het ArtEZ conservatorium. Ik treed zo nu 
en dan op en ben sinds kort begonnen met het schrijven van 
eigen muziek. 

Mijn vrije tijd breng ik het liefst door met mijn (bijna 
tweejarige) zoontje Samuel en goede vrienden. 
 
Ik ben benieuwd naar alle verhalen en foto’s die de komende 
tijd ingezonden zullen worden en hoop dat het blad zal blijven 
bijdragen aan (h)erkenning, ontspanning en inspiratie!  

even voorstellen...

Manon
Mijn naam is Manon Bergstra. Ik ben drieëndertig jaar. Een tijdje 

geleden heb ik de opleiding ‘Ervaringsdeskundige in de zorg’ aan de 

Hanzehogeschool Groningen afgerond. 

Van FACT-loket naar 
Cliëntenraadsloket

Leven met een diagnose - door Klaske
Diagnostiek... Ik heb de diagnose ‘bipolair’ gekregen. Voorheen werd ik ook wel 
gediagnosticeerd als manisch depressief. Maar ‘bipolair’ vindt de wetenschap een 
vriendelijker woord dus vandaar de nieuwe nuance, is mij verteld. Daarnaast ben ik 
gevoelig voor psychoses. Er staan er inmiddels twee op mijn ervaringslijstje en ik heb er 
veel van geleerd, anders dan op de universiteit en mijn werk. Tijdens mijn studie heb ik 
wel veel kennis op gedaan, maar levenswijsheid moet je toch zelf ontdekken. Wat ook wil 
zeggen dat ik me heb laten inspireren door de mensen om me heen, het lot, het toeval, 
de omgeving, de aard van het hele gebeuren; het is allemaal van onschatbare waarde 
geweest. Nu is mijn laatste terugval bijna een jaar geleden. De medicatie is helemaal afgebouwd, een dagboek vol onzekerheden 
en een hoopvolle toekomst wachten op mij. En ondertussen denk ik: NU! Nu is wanneer ik leef, ‘zijn met wat er nu is’ en met 
kleine stapjes is het besef gekomen dat ik nu gelukkig ben. Ondertussen maak ik me nog steeds druk, ik voel ook nog angst 
over mijn toekomst en die angst ben ik aan het helen. Angst voor de psychose ís de psychose, is mijn hypothese. Mijn plan van 
aanpak: ademkracht, liefdevolle zelfdiscipline, ik volg mijn intuïtie/innerlijke wijsheid en ik zeg tegen mezelf: ‘relax, je bent oké, 
je bent veilig, je hebt zelfvertrouwen en je kunt jezelf vertrouwen’ en ook: ‘je bent niet alleen!’  

‘Ik hoop dat het blad zal blijven ‘Ik hoop dat het blad zal blijven 
bijdragen aan (h)erkenning, bijdragen aan (h)erkenning, 
ontspanning en inspiratie!’ ontspanning en inspiratie!’ 
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‘Jouw zorg, ons werk!’ zo luidt ons motto. Logisch, als je 
bedenkt dat de cliëntenraad opkomt voor de belangen 
en de medezeggenschap van cliënten. Om dit zo goed 
mogelijk te doen, onderhouden we zoveel mogelijk 
contact met de ‘achterban’. Vroeger bezochten we 
vooral de cliënten in de klinieken. De verschuiving van 
‘bedden’ naar ‘stoelen’ in de afgelopen jaren stelde 
ons voor een uitdaging. Hoe maken en houden we 
contact met al die cliënten buiten de muren van de 
instelling? Zo ontstond het idee voor het FACT-loket, 
een inloopspreekuur voor ambulante cliënten. Niet 
alleen de cliënten zelf, óók hun naasten kunnen er met 
vragen, opmerkingen en ideeën terecht. 

De Cliëntraad hoort graag wat jij van je behandeling 
bij GGZ Friesland vindt. Wat gaat er goed? Wat kan 
er beter? Wat zeggen de mensen die je goed kennen 
en veel met je optrekken hierover? We zetten in op 
een FACT-loket in de zes grootste vestigingsplaatsen 
van GGZ Friesland (Drachten, Leeuwarden, Sneek, 
Heerenveen, Franeker en Dokkum). In 2018 startten 
we het eerste FACT-loket in Drachten. In januari 2019 
volgde Leeuwarden, op locatie Dammelaan. 

De ervaring heeft ons intussen geleerd dat ook níet 
ambulante cliënten en hun naasten regelmatig een 
bezoekje brengen aan het FACT-loket. We hebben 
daarom besloten ons niet langer alleen op cliënten 
van FACT en andere poliklinische zorgonderdelen 
te richten, maar het loket voor alle cliënten open 
te stellen. Het FACT-loket wordt omgedoopt tot 
Cliëntenraadsloket. In Sneek hebben we plannen om 
een Cliëntenraadsloket te openen in samenwerking 
met en dus ook voor cliënten van VNN. 
De afspraken daarover met het management van alle 
betrokken zorgonderdelen hopen we deze maand 
te kunnen maken. In december willen we met de 
voorbereidingen voor loket Heerenveen beginnen. In 
2020, tot slot, bekijken we de mogelijkheid om een 
Cliëntenraadsloket in Franeker en Dokkum te openen. 
Regelmatig verspreiden we posters en flyers met de 
datums en openingstijden van het Cliëntenraadsloket. 
We nodigen jou als cliënt van harte uit om met ons in 
gesprek te gaan. De Cliëntenraad is er voor jou! 

Henk Keuning, namens de Cliëntenraad van  
GGZ Friesland.      

RubriekColumn
De Clientenraad...
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Herstel

Marjan de Wal (50) is geboren en getogen in Leeuwarden, 
maar houdt ook erg van de natuur. Ze werkte 12 jaar 
in een verlichtingszaak en daarna 8 maanden bij een 
kantoorboekhandel, totdat ze langzamerhand in een soort 
burn-out geraakte. In die tijd herontdekte ze haar passie voor 
dieren en de natuur. 

Op Marjans eerste werkplek was er geen opvolger voor haar 
bazin. Dit maakte dat de zaak ophield te bestaan. De omgang 
met collega’s was er echter erg plezierig, iets wat ze nogal 
miste op haar latere werkplek. Zeventien jaar geleden stopte 
ze daar en kwam thuis te zitten. Dit was het moment waarop 
Marjan haar eerste paniekaanval beleefde. Zij kreeg angst 
voor de dood en dacht dat ze ernstig ziek was. Doodsangsten 
kwelden haar gedurende deze periode. Ook piekerde ze veel. 
Ze liep vast en wist niet hoe ze hieruit kon komen. 

Ontspannen in de natuur 
Op een gegeven moment besloot Marjan hulp te zoeken bij de 
huisarts, die haar doorverwees naar een psychotherapeut. Ze 
kreeg cognitieve therapie waarbij ze leerde haar gedachtes uit 
te pluizen en te relativeren. Aangezien Marjan werkloos was 
geworden schreef zij zich in bij het UWV. Ze ontdekte in die 
tijd dat ze het fijn vond om te fietsen en om buiten tijd door 
te brengen. In de natuur kon ze zich ontspannen. 

 Die jaren stond alles wat op een laag pitje. In 2004 haalde 
ze wel haar pup Maida uit Sittard (deze is september vorig 
jaar helaas overleden) en begon met het gebruik van een 
antidepressivum. Ze knapte op en begon met het uitlaten van 

meerdere honden, ook van andere eigenaren. Ze ging dan vaak 
met haar bestelauto naar de Groene Ster waar de honden vrij 
rond konden rennen. Helaas kreeg Marjan twee jaar geleden 
een terugval. Ze had erg last van onrust, angst en duizeligheid. 
Ze nam een ander antidepressivum omdat het vorige medicijn 
niet meer aansloeg. In 2017 volgde zij een dagbehandeling in 
het Jelgerhuis en daar kwam ze in aanraking met beeldende 
therapie. 

Schilderen 
Marjan werd uitgenodigd om mee te doen met het Panorama 
InsideOut. Dit was een Mienskipsproject in het kader van 
LF2018, dat kunst en psychiatrie met elkaar verbond. Het 
Panorama sloot mooi aan bij haar voorliefde voor de natuur 
en schilderen. Ook heeft ze er leuke contacten aan over 
gehouden. Marjan beheert de Facebookpagina van Panorama. 
Inmiddels beschikt ze zelf ook over een ruimte die ze als 
atelier wil gaan inrichten. 

Paard en hond 
Vorig jaar is ze begonnen met het volgen van paardrijlessen. 
Daarnaast is ze in februari 2019 opnieuw eigenaar geworden 
van een pup, een Finse Lappenhond. 

Marjan is van mening dat ze haar herstel, het opnieuw 
hebben van structuur en plezier in haar leven, niet alleen te 
danken heeft aan zichzelf en de natuur en het dierenrijk, maar 
ook mede te danken heeft aan de steun en hulp van naasten 
om haar heen. ‘Zonder hen was ik niet gekomen waar ik nu 
ben’. 

Tijdens Panorama InsideOut leerde ik Marjan kennen. Zij was daarbij betrokken als 

schilder en vrijwilliger. Ze vertelde me dat ze een eigen manier had gevonden om met 

haar psychische klachten om te gaan. Hoe, dat lees je in dit herstelverhaal.

Tekst: Jantsje Walstra, foto: Wietse Hummel

Ontspannen IN 
de Friese natuur
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Het is een fotoreportage die mij enerzijds de 
mogelijkheid gaf om mijn innerlijke gevoelswereld om 
te zetten in beeld en anderzijds mij uitdaagde verder te 
kijken, richting hoop, kracht en herstel.  

Psychische ziektebeelden zijn in veel gevallen 
onzichtbaar en de buitenkant die vele mensen zien, 
is maar één kant van het verhaal.  

Met sommige foto’s van de reportage heb ik 
geprobeerd een weerspiegeling te geven van de 
innerlijke gevoelswereld van het leven met een 
psychiatrische ziektebeeld (overleven).  

Ik hoop hiermee het onzichtbare meer zichtbaar te 
maken. 

In andere foto’s heb ik juist meer de focus gelegd op 
hoop, kracht en herstel. 

Dankzij de combinatie van de foto’s heb ik geprobeerd 
een realistisch beeld te creëren van overleven en het 
leven in de psychiatrie. Op de volgende pagina vind je 
de fotoreportage. 

Met speciale dank aan alle mensen die mij hebben 
opgevangen telkens toen ik viel.  

Even voorstellen: Aaltje van der Meer is mijn naam en ik ben 22 jaar. Ongewild en 

ongepland kwam ik met de psychiatrie in aanraking. Door middel van fotografie 

kon ik gevoelens omzetten in beeld. Fotografie is voor mij een uitlaatklep geworden 

en heeft mij ondersteund om uit een diep dal te klauteren. Zo is dan ook de 

fotoreportage met de naam ‘Over (het) leven’ tot stand gekomen.  

Tekst en fotografie: Aaltje van der Meer

Fotografievandermeeraaltje@outlook.com

fotoreportage
over (het) leven

Ik ben in het verleden helaas een aantal keer vastgelopen in 
het leven. Verschillende dingen hebben me toen geholpen, 
zoals een aantal sociale contacten, therapie en goed voor 
mezelf zorgen. Dit heeft me toendertijd al een flink eind 
op weg geholpen. Maar één van de andere belangrijkste 
helpende factoren bij mij lijkt dan toch het hebben van werk 
te zijn. 

Na verschillende (bij)banen als pakket- en postbezorger werk 
ik nu bij een overheidsbedrijf in Leeuwarden. Twee totaal 
verschillende werkvelden, maar toch vielen een aantal zaken 
me op. Zo ben ik er van overtuigd dat het hebben van een 
doel om op te staan me goed doet en een motiverend gevoel 
kan geven. Niet op bed blijven liggen, maar mijn nest uit en 
aan de slag. De structuur zorgt voor regelmaat én rust in mijn 
agenda. 

Wat ik ook merk, is dat het piekeren vaak minder is als ik 
met een werktaak bezig ben. Gedachten raken minder snel 
verstrooid en gaan meer over datgene waar ik mee bezig ben. 
Het contact met collega’s helpt daar ook in mee. Daarin voel 
ik een sociale steun, naast de steun die ik al krijg vanuit mijn 
eigen sociale omgeving, een erg prettige factor om in het 
leven te hebben. 

Het bezorgen van pakketjes en poststukken deed me al erg 
goed. Het is altijd mooi om een klein praatje te maken of een 

blij gezicht te zien aan de deur. De tijdsdruk met pakketjes 
bezorgen zorgde echter vaak voor een gestrest gevoel, 
waardoor ik niet echt ontspannen aan het werk was. 

Op het moment dat mijn contract niet verlengd werd, was ik 
teleurgesteld en opgelucht tegelijk. Nu, een paar jaar later, 
ben ik vooral opgelucht en kijk ik soms alleen met een beetje 
weemoed terug naar het pakketjeswerk. 

Wat ik hiermee heb ondervonden, is dat verschillende 
beroepen een andere uitwerking kunnen hebben op m’n 
welzijn en psychische gesteldheid. Zo heb ik me vermaakt en 
deed de structuur me goed bij het eerder genoemde pakket- 
en postwerk. Maar de meer sociale en vrijere kant van mijn 
huidige baan vind ik vooral fijn omdat het me helpt om nóg 
meer uit mijn schulp te kruipen en mezelf te ontwikkelen op 
verschillende gebieden. 

Sowieso denk ik dat het hebben van een dagbesteding, op wat 
voor manier dan ook, goed is voor het menselijk welzijn. Je 
kunt altijd kijken naar wat bij je past, waarmee je jezelf kunt 
uitdagen en hoe je meer uit je comfortzone kunt halen.  
Zo voel ik me telkens meer op mijn gemak tijdens het 
uitvoeren van de werkzaamheden en in de omgang met 
collega’s bij m’n huidige baan. Hiermee ga ik soms over een 
grens heen, om daarmee juist die grens weer te verleggen! 
Over werken aan herstel gesproken!  

Werken aan herstel
Kan werk een herstellend en positief effect hebben op je (psychische) 

gezondheid? Proefondervindelijk kan ik daar volmondig ‘ja’ op zeggen!  

Werk levert me niet alleen een inkomen op, maar ook op andere 
vlakken versterkt en verrijkt het mijn leven. 

Herstel Fotografie

Bekijk de fotorep
ortage

op de volgende pagina
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Fotoreportage 
Over (het) leven 

Alles werd overschaduwd, ik ook.

Fotoreportage 
Over (het) leven 

Geloof niet alles wat je denkt. 

Fotoreportage 
Over (het) leven  

Je moet het zelf doen, maar je hoeft het niet alleen 
te doen.

Fotoreportage 
Over (het) leven  

Laat je angsten varen, deel je zorgen en je pijn, hoe 
zwaar het ook lijkt. Er zal altijd een morgen zijn. 

Fotoreportage 
Over (het) leven 

De buitenkant is ook maar één kant van het verhaal.

Fotoreportage
Over (het) leven 

Wat je overkomt heb je niet in de hand, waar je wel 
regie over hebt is de manier hoe je ermee omgaat. 
Creëer je eigen blad in alle vormen en kleuren. 

Fotoreportage
Over (het) leven 

Schreeuwend zonder geluid, oorverdovend en toch 
niet gehoord. 

Geluk is wat ik jou wilde wensen. Voor jou zocht 
ik een klavertje vier, het enige dat ik vond waren 
klavertjes drie. Na een tijdje zonder resultaat te 
hebben gezocht besloot ik zelf een klavertje vier 
te maken met een extra blad. Waarschijnlijk niet 
zo mooi als wanneer het een geheel was geweest, 
maar ik stopte met zoeken en was tevreden. 

Ik creëerde op dat kleine moment mijn eigen geluk. 
Ik wilde je geluk wensen, maar misschien gaat het 
leven wel veel meer over je eigen geluk creëren.
In plaats van geluk wil ik jou moed toe wensen, 
moed om je eigen geluk te creëren.
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f Hoe vind je het om te koken?

‘Ik vind het leuk om te koken’.

Kook je ook voor jezelf?
‘Jazeker doe ik dat’.

Of kook je liever voor/met anderen?
‘Ik kook ook graag voor anderen, we hebben in de BW een kookclubje en we koken dan bij 
toerbuurt. Daar zit een vegetariër bij, dan houd ik daar ook rekening mee’.

Wat kook je meestal?
‘Meestal kook ik witlof of bloemkool met aardappelen en een stukje vlees, of spinaziesoufflé, 
dat is mijn favoriete recept (zie hiernaast)’.

Wat kook je als je snel moet koken?
‘Witte bonen in tomatensaus, een paar aardappelen en een pot groenten’.

Let je op je gezondheid met koken? 
‘Ja, ik let op vet en suiker en of ik voldoende groente kook. Ik koop eigenlijk nooit kant-en-klare 
maaltijden, hooguit af en toe een hartig taartje’.

Vegetarisch of andere diëten? 
‘Zelf moet ik eigenlijk afvallen enik ga daarvoor naar een diëtist. Nu moet ik letten op vetten, 
koolhydraten en of ik genoeg vitamines binnenkrijg. Ik moet vooral ook kleinere porties nemen 
en niet teveel eten voor het slapen gaan’.

Wat gebruik je als vleesvervanger?
‘Soja’.

Eet je wel eens bij de snackbar/haal je chinees/pizza? 
‘Ik haal niet zo vaak een snack, maar als ik het doe dan haal ik het liefst een pizza calzone’.   
 

Een kijkje in de 
keuken van:

Rubriek

Dustin Bomhof (40 jaar) is werkzaam bij Puik, restaurant MindUp Drachten. Dustin is 
vroeger kok geweest, hij heeft de bakkerijvakschool gedaan. ‘Ik zou gaan werken op 
een cruise-schip als kok maar dat ging helaas niet door. Het lijkt me nog steeds wel 
leuk, een functie als scheepskok. Bijvoorbeeld op een boot die bedoeld is als hulpver-
lenende basis voor doktoren en andere hulpverleners. Dus ook voor het goede doel.’

Favoriete recept  van Dustin

Grote zak biologische spinazie
3 eieren
Zak geraspte kaas
Kruidenzout of zout en peper
Kerrie
Paneermeel
Kom, schaal, mixer, klopper en oven 
 
Bereidingswijze:
Splits de eieren: de dooier in de ovenschaal, het wit in 
de kom. Was de spinazie en kook het even in het vocht.
Voeg in de ovenschaal kruidenzout /zout en peper toe. 
Meng goed met klopper. Doe er wat geraspte kaas bij.
Laat de spinazie heel goed uitlekken. Druk het vocht 
weg met een vork door een zeef. Voeg de spinazie 
toe aan de ovenschaal en meng het geheel. Klop het 
eiwit met een mixer. Een beetje hiervan gaat door 
het mengsel in de ovenschaal, de rest is voor een 
laagje bovenop. Bedek het geheel met geraspte kaas 
en paneermeel. Bak het gerecht 30 minuten in een 
voorverwarmde oven op 180 graden.

Lekker bij aardappelpuree!

Restaurant PUIK! 
Dustin wil ook wel wat vertellen over het nieuwe restaurant Puik bij MindUp Drachten. Dit zit nu samen met 
andere MindUp afdelingen in het Adverium. Dustin: ‘De keuken van Puik streeft ernaar om een duurzaam, 
biologisch, gezond en gevarieerd aanbod te creëren. De chef-kok bestelt elke week verse groente (biologisch) en 
verse kruiden worden van de kassen van Franeker MindUp gebracht. We maken zelf patat, dat wil zeggen: we 
schillen hiervoor zelf de aardappelen.’ Hans Rietmöller, kok van de locatie MindUp Hege Wier in Leeuwarden, is als 
eerste begonnen met deze bijzonder verantwoorde keuken. Dit succes heeft ervoor gezorgd dat men het bij alle 
restaurants van MindUp heeft ingevoerd.

Vaak bepaalt de chef-kok het menu en de deelnemers doen de ‘mis-en-place’: het voorbereiden, zoals het snijden 
van groenten, of het bereiden van de soep. Dustin: ‘Ik krijg nog steeds les hier in de keuken, ik leer nog steeds bij. 
Ik kan dat dan zelf thuis weer toepassen.’

Spinaziekaassoufflé
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WIJ ZOEKEN EEN NIEUW REDACTIELID 
OM ONS TEAM AAN TE VULLEN! 

 
Lijkt het jou leuk om te schrijven voor het blad Podium? Heb je ervaring 
met (psychisch) herstel en wil je graag in het kader van dit onderwerp 
schrijven? Ben je taalbewust en vind je schrijven een leuke bezigheid?  

Vind je het belangrijk om vanuit een gevoel van hoop en kracht een 
positief signaal af te geven? 

 
 

DAN ZIJN WE OP ZOEK NAAR JÓÚ! 
 

Podium is hèt blad voor cliënten door cliënten van het Herstelcentrum 
Friesland. Ludieke onderwerpen, persoonlijke gedichten of het laatste 

nieuws komen voorbij en zijn door de hele provincie te lezen in de 
verschillende vestigingen van GGZ Friesland. Het blad wordt enkele malen 
per jaar uitgebracht en via verschillende redactievergaderingen wordt de 

gang van zaken besproken. 

Lijkt het je na dit gelezen te hebben leuk om aan ons blad mee te werken? 
Mail dan nu je gegevens naar: roelinde.nolles@ggzfriesland.nl

VACATURE!


