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Coverfoto: Alain Le Brocq
Alain Le Brocq maakte de coverfoto tijdens een van zijn 
vele fietstocht door de natuur. Fietsen is de rode draad in 
zijn leven. Alain werd geboren op een eiland, was zoon 
van een communist en werd van jongs af aan meege-
nomen op de fiets. Was er een zondags familie-uitje? 
Vanzelfsprekend stapte de hele familie dan op de fiets, 
met een groot lunchpakket en een bal. Alains ex-colle-
ga's op Schiphol verklaarden hem al langer voor gek. Hij 
fietste immers elke dag door wind, sneeuw of regen naar 
zijn werk, niets kon hem tegenhouden. Zijn leven kwam 
tot stilstand toen hij ook door medewerkers van de GGZ 
‘gek’ werd verklaard. Maar sinds 2021 zit Alain weer 
op de fiets, liefst zo vroeg mogelijk, altijd op zoek naar 
mooie plekken om foto’s te maken. Achterop zit, virtueel, 
een vriendin die minder mobiel is geworden. Zij ontvangt 
iedere dag een persoonlijke fotoreportage van Alain. 
Qua natuur is Alain vooral gek op de Waddeneilanden.

Alle foto’s in dit nummer zijn gemaakt door  
fotograaf Koen Bosschert tenzij anders vermeld.

Toen ik jaren geleden wist dat ik een jaar ging uittrekken 
voor mijn herstel, maakte ik met mezelf de afspraak dat 
ik elke dag drie ‘vinkjes’ moest kunnen zetten: Ik moest 
iets gezonds gedaan hebben (bijvoorbeeld bewegen of 
sporten of de vriezer volkoken met gezonde maaltijden), 
iets sociaals (afspreken met een vriend, mijn ouders bel-
len of desnoods een praatje op de markt) en iets wat ik 
nu zingeving zou noemen (dat kon een museumbezoek 
zijn, een goed boek lezen, maar ook zoiets lekkers als 
meditatie of mindfulness). Het werd mijn gouden leefre-
gel en hielp me door dat jaar heen. Nog steeds probeer 
ik de vinkjes elke dag te zetten.

Voor je ligt een nieuwe uitgave van ons blad TeGek! We 
zijn er weer trots op. Ook deze keer behandelen we on-
derwerpen die ons als cliëntenraad van Arkin bezighou-
den en in dit nummer gaat het globaal om twee thema’s: 
de natuur en Digitale Zorg. Dat laatste doen we omdat 
het een onderwerp is dat binnen Arkin steeds belangrij-
ker wordt. Als cliëntenraad zijn we enthousiast over de 
mogelijkheden van digitale innovaties in de GGZ, maar 
we zijn ook kritisch. Daarom laten we niet alleen Denise 
van Gorp aan het woord - zij vertelt ons wat de plannen 
van Arkin precies inhouden - en Jeffrey Jung - een van 
onze raadsleden die nauw bij een project met Digitale 
Zorg betrokken was - maar publiceren we ook een artikel 
van Kees Joosse en Emile Verstege over de groep men-
sen die digitaal minder goed mee kan doen. 

En dan het onderwerp natuur. Dat zien wij heel breed, 
we gebruiken ook wel de term Duurzaam Herstel en 
het raakt heel erg aan de drie vinkjes waaraan ik zo-
veel steun heb gehad. Het gaat niet alleen om wandelen 
met cliënten, waar Angèle de Jong over schrijft of om 
de plons in de plas van Monse Weijers maar ook om 
de ruimte om je heen; Ronald Bergkamp heeft het bij-
voorbeeld over de gebouwen van Arkin, die méér zijn 
dan behandellocaties. We hebben een artikel over visie 
op gezonde voeding en ga zo maar door; er is te veel 
om in dit voorwoord te noemen. Dit alles met prachtige 

foto’s van Koen Bosschert, die zelf trouwens schrijft over 
het verlies van zijn unieke hondje Beppie. Lees trouwens 
vooral ook het artikel van Maaike Riemersma over onze 
cliëntenpanels, dan weet je hoe ook Cliëntenraad Arkin 
innoveert en zoekt naar een toekomstbestendige manier 
van werken. 

Tja, die vinkjes vind ik dus nog steeds heel belangrijk. 
Dat ‘gezonde vinkje’ moet ik helemaal zelf doen maar 
als ik naar bovenstaande opsomming kijk, word me weer 
duidelijk dat ik door mijn activiteiten voor de cliëntenraad 
aan het ‘sociale vinkje’ en het ‘zingevingsvinkje’ altijd wel 
voldoe. Werken voor Cliëntenraad Arkin is gezellig én 
zinvol! 

Chris Maagd

van de voorzitter van de Clientenraad Arkin "
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De queeste van Clientenraad Arkin en een unieke samenwerking

Een zoektocht naar de mening van clienten

Feedback van cliënten over genoten 
zorg is erg belangrijk. Maar hoe krijg 
je die tegenwoordig? Het antwoord is: 
met cliëntenpanels! De werkwijze en de 
uitslag werd besproken in het Platanen-
theater. Een inhoudelijk uiteenzetting 
van Maaike Riemersma.

Sinds de ambulantisering in GGZ-land puzzelt Cliënten-
raad Arkin met de vraag hoe de belangen van de circa 
35.000 cliënten van Arkin zo goed mogelijk behartigd 
kunnen worden. De Wet aangaande Medezeggenschap 
Cliënten Zorginstellingen (WMCZ 2018) stelt dat er zo 
diep mogelijk in de organisatie, dus op de werkvloer in de 
instelling, cliëntenervaringen moeten worden opgehaald. 
Dit is nodig om de kwaliteit van zorg zo goed mogelijk te 
monitoren en de medezeggenschap vorm te geven. De 
vraag is echter hoe deze achterban bereikt kan worden, 
aangezien zij al bijna tien jaar in toenemende mate bui-
ten de muren van de klinieken worden behandeld.

Van oudsher halen cliëntenraden ervaringen op door 
veel locatiebezoeken te organiseren in de klinieken. 
Nu er steeds minder mensen in klinieken verblijven, is 
het lastiger geworden om de medezeggenschap voor 
cliënten vorm te geven. De wachtkamer is niet de goede 
plek voor een diepgaand gesprek; het is ongemakkelijk 
en beperkt, niet alleen qua tijd, maar ook qua privacy. 
Cliëntenraad Arkin is daarom al een aantal jaren be-
zig met een queeste naar nieuwe werkwijzen voor het 
ophalen van cliëntenfeedback over de genoten zorg. 
Naast het doen van locatiebezoeken zijn dat enquêtes, 
het meedoen met bewonerscommissies, aansluiten bij 
vragenlijsten van kwaliteitsonderzoekers en aanslui-
ten bij focusgroepen of spiegelgesprekken. Toch is de 
cliëntenraad niet tevreden over de resultaten. Soms is 
het bewerkelijk en zijn de opbrengsten beperkt. Andere 
keren schuren de belangen. 

De cliëntenraad wil eigen feedback ophalen en ontwik-
kelt hiertoe eigen klankbordgroepen. Dit zijn de zoge-
heten cliëntenpanels over de eigen ervaringen met de 
genoten zorg bij Arkin.

Praktijk voedt beleid 
Door middel van de cliëntenpanels haalde Cliëntenraad 
Arkin vervolgens in de afgelopen jaren veel input op over 
cliëntenervaringen binnen de verschillende specialis-
men van Arkin. Aan de hand van afgebakende onder-
werpen werden behandelzaken, grote veranderingen of 
actualiteiten langs de meetlat van het cliëntenperspectief 
gelegd. Beleid wordt tegen het licht gehouden en de uit-
komsten worden geanonimiseerd gedeeld met de Direc-
ties en de Raad van Bestuur (RvB): praktijk voedt beleid. 
Niet zelden leiden de aanbevelingen van de cliëntenraad 
tot gewijzigd beleid. Cliëntenpanels zijn niet uniek. Het is 
een werkwijze die vergelijkbaar is met de klantenpanels 
van bijvoorbeeld de Nederlandse Spoorwegen. Maar 
binnen medezeggenschapsland is het wel ongebruikelijk 
om op deze wijze feedback op te halen. 

In 2021 waren er 725 cliënten in klinische zorg bij Arkin 
en 22.000 in ambulante zorg. In 2022 (eerste helft) zijn 
er 690 klinische cliënten in zorg en 20.600 in ambulante 
zorg bij Arkin. Er heeft in 2022 een afbouw van bedden 
plaats gevonden bij de specialismen KIB, Ouderen en 1e 
Constantijn Huygenstraat. 

Unieke samenwerking 
Echter, er is één grote kwetsbaarheid: Cliëntenraad Arkin 
kan niet zelf aan data komen en is afhankelijk van de be-
handelaren en management. Dat knaagt. Cliëntenraad 
Arkin heeft deze zorg met de RvB van Arkin gedeeld 
en al aftastend ontstond er, nadat eerst de jurist en de 
AVG-specialist waren geraadpleegd, een unieke samen-
werking tussen de cliëntenraad, de RvB en de afdeling 
Onderzoek en Kwaliteit. Toen er een GO werd gege-
ven voor het uitzetten van de vragenlijsten bij cliënten, 
volgde intensieve samenwerking met de onderzoekers 
van Arkin die gespecialiseerd zijn in ontwerpen van vra-
genlijsten en die daarvoor de tools hebben. Deze over-
leggen maakten het mogelijk om de gekozen thema’s 
af te bakenen in heldere vragen, geformuleerd vanuit 
cliëntperspectief. Na een half jaar intensieve samenwer-
king werd op 1 december 2021 de definitieve vragenlijst 
verstuurd met de spreekwoordelijke druk op de knop.

De RvB verzond een mail naar 8.953 cliënten die am-
bulant in behandeling zijn. In deze mail vroeg de RvB 
hen mee te werken aan het Cliëntenopiniepanel van de 

cliëntenraad door het invullen van de vragenlijst ‘Over 
jouw ervaringen met de zorg’. Deze vragenlijst bevatte 
drie thema’s: Stigma, Wachttijden en Inspraak bij behan-
deling. Tevens kon men zich via de vragenlijst opgeven 
voor een cliëntenpanel op dat thema. Het is de bedoeling 
dat deze mailing tweemaal per jaar wordt uitgezet. 

Keuze onderwerpen eerste batch 
Er werd gekozen om cliënten op drie thema’s te bevra-
gen. Het gaat om onderwerpen waarvan de cliëntenraad 
sterke aanwijzingen heeft dat ze hetzij onderbelicht zijn 
- zoals stigma - of waarvan algemeen bekend is dat ze 
de gemoederen bezighouden, relevant en actueel zijn - 
zoals Wachttijden en Inspraak in de behandeling. Hier-
onder puntsgewijs de motivering en achtergrond van elk 
van de drie gekozen thema’s. 

1. Wachttijden 
Motivatie: Waarom vindt de cliëntenraad het onder-
werp Wachttijd belangrijk? 
• De cliëntenraad vindt het onacceptabel dat de 

wachttijden de door de overheid gestelde normen 
overschrijden. 

• Zorgverzekeraars lijken geen boodschap te heb-
ben aan de wachtlijsten. 

• Vanwege de perverse financiële prikkels voor de 
Gezond heidszorg zijn de oplopende wachttijden 
geen groot issue. 

Daarom wil de cliëntenraad het volgende weten: 
• Wat is de impact van de lange wachttijd op cliënten? 
• In hoeverre geeft de lange wachttijd ook druk op 

het steunsysteem van cliënten? 

• Wat voor ideeën hebben cliënten over hoe zij zelf 
en hun steunsysteem geholpen zouden kunnen 
worden tijdens de wachttijd?

 
2. Inspraak in de behandeling 
Motivatie: Waarom vindt de cliëntenraad een behan-
delplan belangrijk? 
• Je wilt als cliënt weten wat je kunt en mag ver-

wachten. 
• Een behandelplan geeft de mogelijkheid voor 

toetsing, evaluatie en het zo nodig bijstellen van de 
behandeling. 

• In een BHP kun je de beoogde doelen vaststellen. 
• Het maakt de behandeling begrijpelijk en tastbaar. 
• Een BHP verhoogt de ervaren autonomie van 

cliënten. 
• Er is aangetoond dat een behandelplan de kwaliteit 

en effectiviteit van een behandeling ten goede komt.

Daarom wil de cliëntenraad het volgende weten: 
• In hoeverre hebben cliënten een behandelplan? 
• In hoeverre wordt het behandelplan besproken en 

waar nodig aangepast?  

3. Stigma 
Motivatie: Waarom vindt de cliëntenraad aandacht 
voor stigma belangrijk? 
• Het ervaren van stigma en het ondergaan van 

stigma is belemmerend voor je herstel. 
• Stigma kan het zoeken van hulp belemmeren  

(‘Ik ben toch niet gek? Ik faal. Ik voldoe niet aan de 
norm.’).

• Maatschappelijk stigma kan je carrière beïnvloeden. 

"
"
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• Stigma roept angst, onzekerheid en eenzaamheid 
op.  

Daarom wil de cliëntenraad het volgende weten: 
• Is er aandacht voor stigma binnen de behandeling? 
• In hoeverre wordt stigma beleefd?

 
Eerste resultaten 
De eerste resultaten van de mailing komen in december 
2021 binnen. Er is sprake van een respons van meer dan 
10%. Ruim 1000 mensen hebben een volledig ingevulde 
vragenlijst teruggezonden en 380 personen geven zich 
op voor deelname aan een cliëntenpanel. 

Cliëntenraad Arkin en de onderzoekers zijn aangenaam 
verrast over deze respons. De volgende stap voor de 
cliëntenraad is om, met de hulp van de Afdeling Onder-
zoek, de uitkomsten van de vragenlijst te verwerken en 
te interpreteren en vervolgens de bijeenkomsten van di-
verse cliëntenopiniepanels te organiseren. Dit is geen 
sinecure voor de cliëntenraad, maar – Angela Merkel 
indachtig – Wir schaffen das.

Het aantal aanmeldingen voor de cliëntenopiniepanels 
was zo groot dat er diep nagedacht moest worden over 
hoe we de mensen in panels konden indelen. Er werd per 
specialisme gekeken naar de uitkomsten van de kwan-
titatieve vragenlijsten zoals die geïnventariseerd waren 
door de onderzoekers op de thema's Stigma, Wachttij-
den en Inspraak bij behandeling. 

Vervolgens wordt door cliëntenraadsleden en onder-
steuner van het specialisme een vraagstelling ter ver-
dieping over het thema bedacht, die wordt voorgelegd 
aan de cliënten die zich hebben opgegeven voor de 
cliëntenpanels. Bijeenkomsten worden belegd waarbij er 
bij elk thema een half uur voor feedback wordt uitgetrokken. 
De cliëntenraadsleden leiden zelf deze gesprekken: door 
en voor cliënten. Zij hebben hiervoor een interne training 
van de cliëntenraad gekregen. Er zijn drie rollen: ge-
spreksleider, secondant of verslaglegger. De rollen rou-

leren tussen de leden. De ondersteuner draagt zorg voor 
de coaching en de randvoorwaarden. In maart, april en 
mei 2022 vinden de cliëntenopiniepanels plaats.

De tweede ronde van panels brengt de volgende vragen: 
• Wat was de opkomst? 
• Wat bracht deze kwalitatieve verdiepingsslag aan 

extra input op de uitkomsten van de vragenlijsten? 
• Wat was de bijvangst? 
• En wat leren wij voor de volgende batch? 
 
Opkomst en werkwijze cliëntenpanels 
380 personen gaven zich op voor de cliëntenpanels, 
maar helaas was de uiteindelijke opkomst flink lager: bij 
Jellinek zijn vier panels niet doorgegaan door te weinig 
respons. De panels die wel gehouden zijn, bestonden 
uit maximaal vier cliënten die in gesprek gingen met de 
speciaal daarvoor getrainde cliëntenraadsleden. Het 
waren prettige informele gesprekken met cliënten uit de 
respectievelijke specialismen: NPI drie gesprekken, Ou-
deren één gesprek, Inforsa één gesprek, Punt P twee 
gesprekken, Mentrum één gesprek. 

We denken dat voor veel cliënten de periode van ongeveer 
18 weken die verliep tussen het invullen van de vragenlijst 
en de bijeenkomst in het panel te lang was. De vragenlijst 
leek als adequate prikkel te hebben gewerkt om verder 
in gesprek te gaan over het onderwerp, maar na verloop 
van tijd was het enthousiasme kennelijk wat bekoeld. We 
nemen ons voor in de toekomst de panels zo snel mogelijk 
na het invullen van de vragenlijst te organiseren. Tevens 
nemen we ons voor veel ruimer de mogelijkheid te bieden 
tot online deelname (via beeldbellen) aan de panels. 

Tweetrapsraket 
De kwantitatieve uitkomsten vormen de bovenlegger van 
de panels die daarna gehouden worden. Een tweetraps-
raket, zeg maar. Deze panels gaan dieper in op signi-
ficante uitkomsten van de vragenlijsten. Wat waren de 
kwantitatieve uitkomsten en wat werd er vervolgens in de 
panels opgehaald? 

Uitkomsten 
Een aantal highlights uit de 
kwantitatieve en kwalitatie-
ve uitkomsten worden hier 
getoond van de onderwer-
pen: wachttijden, inspraak 
bij behandeling en stigma. 
Daarnaast is er het kopje 
‘Bijvangst’ want ook dat gaf 
interessante inzichten. Aan 
de hand van een aantal gra-
fieken en highlights uit de pa-
nels wordt een tipje van de 
sluier opgelicht over inzichten 
in de uitkomsten van de on-

derwerpen in de eerste batch. Wil je het volledige ver-
slag, stuur dan een mail naar clientenraad@arkin.nl.

Wachttijden 
De drie grafieken die hierboven worden getoond laten 
zien wat de wachttijd met iemand kan doen. De twee 
grafieken die niet worden getoond geven aan dat 32% 
langer dan drie maanden gewacht heeft op een intake. 
Voor 40% van de respondenten duurde vervolgens de 
tijd tussen de intake en de behandeling 0 tot 4 weken. De 
uitkomst van de vragen ‘waar wordt in de tussentijd hulp 
gezocht’ en ‘had u graag meer gedaan tijdens de wacht-
tijd’ zijn belangrijke uitkomsten voor de cliëntenraad. Een 
zeer belangrijke uitkomst is dat bij 30% van de respon-
denten de klachten toegenomen zijn.

Vanuit de panels die erop volgden worden nog accenten 
aangebracht op de wachttijd: 
• Meerdere cliënten missen een meer persoonlijke en 

waar mogelijk face-to-face wachttijdoverbrugging, 
het liefst met inzet en onder aanvoering van erva-
ringsdeskundigen. 

• Ook een online community zou zeer gewaardeerd 
worden. 

• Lange wachttijden kunnen leiden tot wanhoop, 
psychische achteruitgang, risicovol gedrag en zelfs 
suïcidaliteit. Zelfs een korte wachttijd kan dit gevoel 
oproepen, zoals een respondent uit de Forensische 
zorg aangaf. 

 
Inspraak behandeling 
Bij de vragen over inspraak bij de behandeling bleek 70% 
een behandelplan te hebben, waarvan 53 % vond dat er 
duidelijke doelen waren gesteld voor de behandeling. 44% 
gaf aan dat er samen met de behandelaar een concreet 
plan was gemaakt voor het behalen van de behandeldoe-
len. En op de vraag of deze behandeldoelen tussentijds 
geëvalueerd werden, gaf 44% als antwoord: ja. En dan 
als antwoord op de cruciale vraag of deze behandeldoe-
len gedurende de behandeling werden aangepast na de 
evaluatie, gaf ook 44% te kennen dat dit het geval was. 

Vanuit de panels die erop volgden kwamen nog de vol-
gende accenten op het onderwerp inspraak:
• Soms is het stellen van te concrete doelen in een 

behandelplan gecontra-indiceerd. Voor sommige 
cliënten is een té concreet doel benauwend en 
soms voelen zij zich als een ‘klein kind’ behandeld. 
Een oplossing op maat, juist in samenspraak met 
de cliënt op grond van zijn klachten geeft dan vaak 
de beste uitkomst.

Stigma 
In de vragenlijst werd dit brede onderwerp afgebakend 
tot stigma binnen de naaste omgeving of ervaren tijdens 
de behandeling bij Arkin. 

Stigma: 
• Er is een breed gedragen behoefte aan meer 

lotgenotencontact. 
• Er is een breed gedragen behoefte aan goede en 

toegankelijke psycho-educatie voor naasten. 
• Mensen met de diagnose ‘borderline stoornis’ in 

6  • !   •  Magazine van de Cliëntenraad Arkin    Magazine van de Cliëntenraad Arkin  • ! •  7 



wandelen

Wandelingen in verbinding  
met de natuur 

onderzoek

bij Kliniek Jan Thomeepad in Amsterdam-Noord

Op de Herstelondersteunende Vervolgkliniek (HOV kliniek) is  
wandelen een van de favoriete bezigheden van aardig wat mensen;  
zowel van cliënten als van collega’s die er met hen op uit trekken.  
Ervaringswerker en herstelcoach Angèle de Jong schrijft erover. 

Deze HOV kliniek ligt in een heel erg mooi, rustig 
oud stukje Amsterdam-Noord, met veel natuur op 
loopafstand; het Noord-Hollands kanaal, de Buik-
sloterdijk met prachtige tuinen bij oude huizen die 
soms zelfs uit de 17e eeuw komen. Voor mensen die 
wat minder goed ter been zijn staan er her en der 
bankjes, waar we gewoon even een tijdje rustig zit-
ten. We hebben het er dan over hoe we ons voelen 
en wat de natuur met ons doet. 
Mensen vinden het vaak fijn om even naar buiten 
te gaan, in beweging te zijn. En te genieten van alle 
kleuren en geuren en van alles wat bloeit en groeit, 
door de seizoenen heen. We weten waar de lek-
kerst ruikende rozen bloeien, we plukken bramen 
in september, soms ook een klein takje lavendel en 
verwonderen ons over planten die bloemen hebben 
in de winter. We weten echt niet alle namen van de 
bomen en planten, meestal gaan de gesprekken ge-
woon over de kleuren en de verwondering hoe mooi 
de natuur eruit kan zien. Op de afdeling waar ik werk, 
de Medium Care, staan vaak kleine bosjes geplukte 
wilde bloemetjes, die door een mevrouw in een mooi 
klein bekertje worden gezet. En een tussenstop bij 
Kinderboerderij de Buiktuin, waar we allerlei dieren 
kunnen zien, is vaak ook vaste prik. Ook dieren zijn 
natuur, net als wijzelf.  

De natuur is er altijd, elke dag weer opnieuw en heeft 
op veel mensen een helende en ondersteunende 
werking. ▄ 

hun dossier ervaren dat behandelaren die geen 
kennis hebben van persoonlijkheidsproblematiek 
hier vaak stigmatiserend op reageren. Verhoging 
van kennis op dat gebied kan de kans op stigmati-
sering door een behandelaar aanzienlijk verkleinen.

 
Bijvangst: 
• Bij interne doorverwijzing tussen specialismen mis-

sen cliënten zowel een duidelijke regiehouder en 
contactpersoon als heldere communicatie over wat 
ze kunnen en mogen verwachten, zowel in het kader 
van wachttijd als geïndiceerde (vervolg)behandeling. 

• Eén cliënt deelde de observatie dat er bij ROADS 
voor hoogopgeleiden te weinig coachingaanbod of 
ondersteuningsaanbod is.  

Wat wordt er gedaan met deze uitkomsten? 
De uitkomsten zijn gepubliceerd op de website van de 
cliëntenraad en het medewerkersportaal van Arkin. Te-
vens is er een vermelding op de websites van de spe-
cialismen van Arkin en de uitkomsten worden opgeno-
men in het magazine TeGek! van Cliëntenraad Arkin. De 
cliënten die deelhebben genomen aan de panels krijgen 
het artikel en het verslag per mail toegestuurd. De uit-
komsten worden geagendeerd bij de directie overleggen 
en het overleg met de RvB. Waar nodig wordt door de 
cliëntenraad met de RvB of de directies besproken of het 
beleid kan worden bijgesteld. 

Conclusie 
Met de combinatie van de vragenlijst en de panels heb-
ben we een nieuwe manier beproefd om inhoud te geven 
de opdracht van de cliëntenraad om medezeggenschap 
vorm te geven en cliëntervaringen op te halen. We zijn 
overwegend tevreden over de eerste resultaten, want we 
hebben zo een schat aan informatie opgehaald. Deel-
name aan cliëntenpanels kan nog beter. En met een ver-
beterde procedure en het vergemakkelijken van de toe-
gang tot panels via beeldbellen hopen we een ruimere 
opkomst te realiseren. In het najaar van 2022 komt de 
volgende batch met vragen over vier thema's: Naasten, 
Discriminatie, Digitale zorg en ROM-vragenlijsten. ▄ 

Met dank aan Nick Lommerse, onderzoeker (samenvatting 
Kwantitatieve uitkomsten en grafieken), Naomi de Rooy, Clien-
tenraad Arkin, (verslag Kwalitatieve uitkomsten), Peter van der 
Kort en Emy Groot Bluemink voor het redigeerwerk van deze 
publicatie. Alle betrokken onderzoekers voor de kennis/kun-
de en feedback: Edwin de Beurs, Hans Kronemeijer en Irene 
Visch. En last but not least alle ondersteuners en raadsleden 
van Clientenraad Arkin.
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interview

De laatste jaren kom ik vaak aan de Gaasperplas. Aan 
de noordoever daarvan bevindt zich een weide die is ge-
promoveerd tot naaktstrand. Er komt een vast groepje 
mensen om naakt te zonnebaden en te zwemmen. Met 
mijn collega’s van de afdeling slavistiek van de UVA, 
waar ik voor mijn pensioen werkte, heb ik weinig contact 
meer; daardoor zijn de naaktzwemmers vaak de enigen 
die ik op een dag spreek. Behalve wanneer er een bij-
eenkomst van de cliëntenraad is natuurlijk. Maar onder 
die nudisten zijn ook weer groepjes, waar ik buiten sta; 
soms spreek ik daar ook niemand. Eigenlijk is het een 
raar zootje, allemaal eigenheimers, niemand van hen liet 
zich bijvoorbeeld in de coronatijd vaccineren.

Aanvankelijk was ik de enige die in de winter gewoon door-
ging met zwemmen, maar ik heb navolgers gekregen, en 
nu zijn er wel een man of vijf die dat doen. De laatste win-
ters heeft het nauwelijks gevroren; de temperatuur komt 
daardoor niet onder de drie graden. Ik zwem dan maar 
een meter of twintig, toch pakt het me aan, en dat is ook 
de bedoeling. Mijn hoofd is helemaal leeg als ik me heb 
afgedroogd, tobberijen en gekrenktheden ben ik vergeten, 
ik kan de wereld weer aan. In de zomer is dat anders, 
een duik is dan wel verfrissend maar verlost me niet van 
mijn gevoelens van onbehagen, ook omdat ik onmiddellijk 
weer te maken krijg met andere naaktzwemmers. 

Bijvoorbeeld mijn vriend Paul. Hij is een aanhanger van 
de theorieën van Pim van Lommel. Die heeft een boek 
geschreven waarin hij aan de hand van bijna-dooderva-
ringen poneert dat zich ergens in het heelal een onbe-
perkte hoeveelheid bewustzijn bevindt waarvan ieder 
mens bij zijn geboorte een portie krijgt toebedeeld. De 
hersenen zijn louter een soort ontvangststation voor dat 

bewustzijn, dat na de dood van de mens in de hemel 
komt. Ik geef de theorie weer in de woorden van Paul, 
zelf heb ik het boek niet gelezen, maar dat het allemaal 
volstrekte onzin is, lijdt volgens mij geen twijfel.

Paul heeft er een handje van om over die theorieën tegen 
me te beginnen als ik net uit het water kom. Ik verlies dan 
het frisse gevoel en voel me weer langzaam vies worden. 
Het zwemmen in de plas betekent voor mij eenwording 
met de natuur, met het water, de omringende bosscha-
ges, de waterhoentjes en de meeuwen. En in de natuur 
bestaat geen verlangen naar een hiernamaals; ze is wat 
ze is. Dat mensen niet genoeg hebben aan de fysieke 
wereld, daar heb ik eigenlijk geen begrip voor. Ik probeer 
het verhaal van Paul te ontkrachten door hem te vragen 
vanaf welk punt in de evolutie er een hiernamaals voor 
de mens is gereserveerd. Of gaan de dieren ook naar de 
hemel? Daar heeft hij geen duidelijk antwoord op.

Mij noemt hij een swabist, omdat Dick Swaab in zijn 
boek Wij zijn ons brein (dat Paul niet heeft gelezen) de 
theorieën van Van Lommel verwerpt (wat ook zo is, hij 
weerlegt ze zelfs volledig). Intussen voel ik me steeds 
viezer worden. Erg kwalijk kan ik het Paul niet nemen, 
want ik heb het aan hem te danken dat ik überhaupt aan 
de Gaasperplas terecht ben gekomen. Ik ken hem van 
tennisclub De Meer en hoorde hem af en toe praten over 
hoe prettig het was aan de plas. Tot ik er zelf een kijkje 
ging nemen en meteen verkocht was.

Ik kom graag aan plassen of meren. Een keer eerder, die 
ik me duidelijk herinner, is al ruim vijftig jaar geleden. Ik 
zat toen in de Jelgersmakliniek in Oegstgeest vanwege 
wat men toen contactgestoordheid noemde. De genees-

heer-directeur van de kliniek was professor Bastiaans, 
bekend vanwege zijn lsd-sessies met ex-bewoners van 
concentratiekampen. Op een dag werden er vrijwilligers 
gevraagd om de tjalk van Bastiaans schoon te maken. 
Ik meldde me aan en werd aangenomen. Als ik later wel 
eens rondvertelde dat ik als patiënt gecharterd werd om 
de tjalk van de geneesheer-directeur schoon te maken, 
sprak men daar schande van. Maar ik zag het toen als 
een aardig uitje. Er ging nog een andere patiënt, Adrie 
geheten, mee en de zoon van Bastiaans, beiden van 
mijn leeftijd. Bastiaans bracht ons in zijn auto, een Che-
vrolet, naar de plas waar zijn tjalk lag. Na aankomst wer-
den we direct aan het werk gezet. Pas bij de lunch (die 
door de kliniek was meegegeven), zagen we Bastiaans 
weer. Adrie vertelde over een grappig voorval dat hij had 
meegemaakt en had daarmee veel succes bij Bastiaans, 
die uitriep: ‘Nou, dat is de bak van de dag zeg.’ Maar toen 
ik hem iets vroeg, ik ben vergeten wat, zei hij: ‘Waarom 
vraagt u dat?’ Zoals je dat doet bij een contactgestoord 
iemand. Ik had gehoopt hem uitspraken te ontlokken 
over de oorzaken van die contactgestoordheid, maar 
daar kwam niets van terecht. We krabden en schrobden 
nog een paar uur en werden toen weer teruggebracht 
naar de kliniek, behalve zijn zoon natuurlijk. 

Jaren later stuitte ik in een antiquariaat toevallig op de in-
augurele rede van Bastiaans uit 1964, getiteld ‘Ontstoren 
van contact’ en kocht die meteen. Het is voor het groot-
ste deel een overzicht van de toenmalige stand van de 
psychiatrie, misschien wel bekokstoofd op diezelfde tjalk 
die ik had helpen schoonmaken. Het overzicht van de 
psychiatrie gaat mij overigens grotendeels boven de pet. 
Maar ik leefde op bij de volgende passage: ‘Degenen die 
in sport en gymnastiek in zorgvuldige zelfobservatie het 

eigen lichaam hebben leren kennen, ontlenen daaraan 
niet zelden een grote innerlijke zekerheid. Zelfs bij aan-
wezige psychoneurose kan deze zekerheid het mogelijk 
maken de moeilijkheden sneller te overwinnen of een 
psychotherapie met meer succes te doorlopen dan de-
genen bij wie de lichaamsperceptie verkommerde.’ Die 
steek ik in mijn zak! 

Bastiaans laat dit volgen door een citaat van Roger Ban-
nister, de atleet en latere arts, die als eerste de viermi-
nutengrens op de mijl doorbrak. Bannister herinnert zich 
dat hij als kind blootsvoets op het strand liep over voch-
tig, hard zand. Hij wordt getroffen door de luchtkwaliteit 
en het geluid van de brandingsgolven. Door de opwin-
ding die een paar voetstappen hem bezorgen, ontdekt 
hij een hem tot dan toe onbekende bron van kracht en 
schoonheid.

Bij het winterzwemmen in de Gaasperplas volg ik een 
vast ritueel. Ik kleed me uit bij een bank die op ongeveer 
dertig meter van het water staat en loop daar dan over 
het grasveld naar toe. Vaak hoor ik dan een stem in me 
die de woorden van Roger Bannister uitspreekt. Het 
naaktstrand is een weide en geen zandstrand en in de 
Gaasperplas heb je geen brandingsgolven, maar toch 
ben ik dat zogenaamde naaktstrand met zijn populieren 
en essen geleidelijk aan gaan ervaren als een bijzon-
dere, sacrale plek. Van de door Bastiaans genoemde 
zekerheid door het eigen lichaam is nu, rond mijn tach-
tigste, alleen nog een rudimentair gevoel overgebleven, 
maar ik heb nog wel de zekerheid dat dat lichaam een 
plons in het koude water kan doorstaan. De plons die de 
eenwording brengt met de natuur - die niet alleen staat 
voor gezondheid, maar ook voor ziekte en dood. ▄

De plons in de plas
Een persoonlijk verhaal over natuurbeleving van Monse Weijers
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digitale zorgdigitale zorg

Next stop: digitaal behandelen! 

Warme, empathische zorg via koude, 
akelige elektronica: kan dat wel? Jeffrey 
Jung neemt ons mee op reis door de 
digitalisering in GGZ-land en doet daar-
bij het station NPI Online van Arkin aan, 
waar hij zelf aan meewerkt. 

Een klein legertje projectleiders van alle digitale projec-
ten binnen Arkin begint aan een planningsmeeting voor 
de komende weken. Wat is er tot nu toe gerealiseerd? 
Wat zijn de eerstvolgende stappen? En hoe staat het 
nu met de 'perfomance indicators'? Elk project passeert 
de revue. Eigenlijk zou ik als ‘vlieg op de muur’ vooral 
mijn mond houden en luisteren. Maar 
goed, dat kan ik natuurlijk helemaal 
niet en daarnaast word ik al snel ge-
vraagd om vanuit het cliëntperspectief 
feedback te geven. In de trein naar 
huis duizelen de termen en afkortin-
gen nog door mijn hoofd. Ik probeer 
vooral na te denken over het 'waar-
om' en het 'hoe' achter het 'wat', maar 
dat lukt niet erg. Eigenlijk kom ik maar 
tot één heldere conclusie: de digitali-
sering van de zorg is als een rijdende 
trein die niet stopt. 

Schijnbare paradox
Overigens boemelt dit treintje al eni-
ge tijd vrij langzaam door zorg- en GGZ-land; langzaam 
als je het vergelijkt met het tempo van de maatschap-
pelijke veranderingen op dit gebied. Gedwongen door 
de coronacrisis heeft de digitalisering nu ook in de GGZ 
definitief voet aan de grond gekregen. Wat vind ik daar 
eigenlijk van als cliënt? En wordt de therapie niet kwali-
tatief minder wanneer je het persoonlijke contact uit de 
behandeling haalt? Met die vragen in het achterhoofd 
luister ik naar de podcast 'Voorzorg'1 en hoor ik Fenna 
Heyning, internist-hematoloog en bestuurder in de zieken-
huiswereld zeggen dat we het oude frame over digitalise-
ring moeten loslaten. "De schijnbare paradox van warme, 
empathische zorg óf koude, akelige elektronica is onzin" 
zegt ze. "Als we de digitale mogelijkheden goed gebrui-
ken, blijft er juist veel meer ruimte, tijd en energie over 
voor warme, menselijke zorg." 

Ze heeft gelijk. Het potentieel is enorm en dat gaat veel 
verder dan alleen een platte kostenbesparing. Zo kun-
nen cliënten van vrijwel elk specialisme binnen Arkin nu 
op ieder moment online modules volgen met video’s en 
oefeningen, gewoon vanuit huis. Het op afstand monito-
ren van middelengebruik of een eet-dagboek kan nu bin-
nen een paar klikken en als cliënt heb je altijd en overal 
direct inzage in je eigen dossier en behandelplan. Verder 
biedt de flexibiliteit van digitaal werken ook kansen voor 
Arkin als werkgever; bij het aantrekken en behouden van 
personeel bijvoorbeeld. Iets wat in tijden van ernstige 
en steeds maar groeiende personeelstekorten natuurlijk 
zeer welkom is. 

NPI Online: een digitale vorm van 
schematherapie
Maar goed, laten we voor een wat 
preciezere beantwoording van mijn 
vragen eens inzoomen op één van de 
digitale projecten binnen Arkin. Na-
melijk het project waar ikzelf namens 
de Cliëntenraad aan meewerk: NPI 
Online. Een volledig digitale vorm van 
schematherapie voor mensen met 
een vermijdende persoonlijkheids-
stoornis. Zelf heb ik mijn behandeling 
schematherapie inmiddels afgerond 
en ik herinner mij nog goed dat de 
eerste groepssessie door Corona 
online moest. Of ik even mijn diepste 

angsten en privé-gevoelens met een groep wildvreem-
den via een scherm wilde delen. Doodeng vond ik het. 
Voortdurend keek ik weg van mijn laptop en dwaalde ik 
in gedachten af naar compleet irrelevante zaken, afge-
wisseld met vernietigende zelfkritiek over hoe ik eruitzag 
op het scherm. Ik zat enorm hoog in mijn spanning en 
saboteerde semi-bewust de connectie met mijn behan-
delaren en groepsgenoten. Gelukkig was het maar een-
malig, want ik ben totaal niet geschikt voor een volledige 
online therapievorm. En dat is dan ook meteen het eerste 
en misschien wel het meest belangrijke criterium voor 
behoud van kwaliteit: de selectie van de juiste doelgroep 
voor online therapie, op basis van vrijwilligheid. 

Voor NPI Online betekent dit, dat er bij de cliënt geen 
sprake kan zijn van ernstig destructief en ontwijkend ge-
drag, crisisgevoeligheid of bijvoorbeeld het volledig ont-

breken van structuur en zelfzorg. Het online programma 
is alleen geschikt voor cliënten met relatief lichte proble-
matiek, die in hun dagelijks leven behoefte hebben aan 
meer houvast bij het hanteren van niet-helpende patro-
nen. Uiteraard moet de cliënt ook over een computer, in-
ternetverbinding en goede digitale vaardigheden beschik-
ken. Kortom, een goede definiëring van de doelgroep en 
heldere selectiecriteria aan de voordeur zijn essentieel. 

Toch liever face-to-face contact?
Verder rijst de vraag of je als behandelaar wel echt di-
gitaal contact kan maken met je cliënt. Kun je bijvoor-
beeld de non-verbale signalen online net zo goed oppik-
ken als tijdens een 'echt' gesprek? Behandelaren vinden 
van niet, zo blijkt uit een onderzoek van juni 2020 onder 
592 psychiaters en psychologen in het Tijdschrift voor 
Psychotherapie2. Slechts één op de honderd behande-
laren heeft liever contact via een video-verbinding dan 
face-to-face, zelfs wanneer zou blijken dat de effectiviteit 
net zo hoog is als bij face-to-face contact. Cliënten zijn 
hierover een stuk positiever. Tweederde van hen vindt 
het contact op afstand juist prettig en meer dan de helft 
vindt het contact online even goed als bij een fysiek con-
tact. Dit blijkt, althans, uit een onderzoek onder ruim 
4200 cliënten van Altrecht, GGZ Centraal en het UMC 
Utrecht3. Ik vermoed dat we hier het verschil zien tus-
sen enerzijds een zeer begrijpelijke maar wellicht ietwat 
overtrokken, professionele voorzichtigheid bij behande-
laren en anderzijds de wellicht wat te makkelijke accep-
tatie onder cliënten van iets dat allang gemeengoed in de 
rest van ons leven is geworden. 

Dat gezegd hebbende denk ik dat de praktijkervaring van 
zowel cliënten als behandelaren met digitaal behandelen 
feitelijk nog te summier is om er definitieve uitspraken 

over te kunnen doen. En ik denk ook dat iedereen wel 
aan zijn water kan aanvoelen dat een positieve houding 
ten opzichte van digitaal behandelen bij beide partijen 
het behandelresultaat alleen maar ten goede kan komen. 
Voor het project NPI online worden tot nog toe gelukkig 
alleen behandelaren ingezet die zich op basis van vrijwil-
ligheid zelf hebben opgeworpen. 

Het belang van snel kunnen schakelen 
Goed, dan heb je dus de juiste cliënten geselecteerd, 
kloppen de praktische voorwaarden en zijn zowel cliënt 
als behandelaar gemotiveerd om digitaal met elkaar de 
connectie aan te gaan. Niets staat nu dus de start van 
online schematherapie meer in de weg. Mooi! Maar wat 
nu, als gaandeweg blijkt dat deze vorm toch niet pas-
send is? De situatie van de cliënt blijkt toch verkeerd 
te zijn ingeschat, de online connectie tussen cliënt en 
behandelaar loopt voor geen meter of de laptop van de 
cliënt gaat stuk en er is geen geld voor een nieuwe? Bin-
nen de pilot is voor dit soort scenario's afgesproken dat 
er snel geschakeld kan worden naar een vergelijkbare 
face-to-face behandeling, zónder dat de cliënt weer ach-
teraan de wachtlijst wordt geplaatst. Mijn hoop is dat 
deze regeling ook van kracht blijft wanneer het project 
opgeschaald wordt. 

NPI Online zit momenteel nog in de pilot-fase en we zijn 
in afwachting van de eerste resultaten en feedback van 
zowel behandelaren als cliënten. Maar met de genoem-
de randvoorwaarden denk ik dat digitale schematherapie 
de potentie heeft om de toegankelijkheid voor cliënten 
met relatief milde problematiek te vergroten en dat het 
daarnaast op een kostenefficiënte manier een kwalitatief 
goede aanvulling kan zijn op het bestaande aanbod van 
het NPI. Nu maar hopen dat de cliënten en behandela-
ren in de pilot niet op het eerstvolgende tussenstation de 
trein onder luid protest verlaten!   ▄

1 Podcast Voorzorg; Skipr & Zorgvisie; 2 september 2022, 
Aflevering #66. 
2 Kamp, Machielsen en Van Os (2020) 'De Toepassing van 
psychotherapeutische behandeling via beeldbellen' Tijdschrift 
voor psychotherapie, jaargang 2020, editie 3). 
3 https://www.ggzcentraal.nl/patienten-positief-over-digitale-
behandeling/ 

 'Of ik even mijn diepste  
angsten en privé́-gevoelens 
via een scherm wilde delen'
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interview interview

Waarom is e-Health zo belangrijk voor 
de organisatie? Chris Maagd sprak met  
Denise van Gorp, programmamanager 
Digitale Zorg bij Arkin.  

Hoe ben je in de zorg terecht gekomen?
“Als kind wilde ik eigenlijk dokter worden, ik was bijzon-
der geïnteresseerd in de werking van het menselijk li-
chaam. Maar helaas: ik kon niet zo goed tegen bloed. 
Pas jaren later leerde ik dat je ook op een andere manier 
van betekenis kan zijn in de zorg. En dat een van de 
meeste interessante onderdelen van de zorg, de GGZ, 
helemaal niets met bloed te maken heeft.”

Hoe zien je werkzaamheden eruit?
“Mijn vak noem ik ‘voor-elkaar-krijg-kunde.’ Ik vind het 
leuk om mensen en organisaties in beweging te zetten, 
om veel impact te maken op echte zorgprofessionals en 
echte cliënten. Niet door lang te studeren, maar vooral 
door samen te dóen. En zo ervaringen op te doen en 
daar positieve impact mee te maken. Bij Arkin ben ik als 
programmamanager verantwoordelijk voor het program-
ma Digitale zorg. Het is een van de grootste program-
ma’s van Arkin, waarbij we digitale GGZ normaliseren. 
Daarbij is digitaal zorg verlenen geen doel op zich. Maar 
digitalisering kan van grote betekenis zijn voor onze 
zorg. De reden dat ik in de zorg werk is dat het met name 
over mensen gaat, niet zo zeer over techniek. Mijn pro-
gramma bij Arkin gaat dan wel over digitalisering, maar 

als je ons vergelijkt met echte hightechbedrijven, is de 
technische uitdaging maar klein. Het gaat veel meer over 
het betekenisvol implementeren van digitale middelen, 
zodat de zorg ook echt beter wordt. Want uiteindelijk kan 
iedereen in mijn omgeving te maken krijgen met een van 
de vele vormen van goede zorg van Nederland. En ik 
wil graag mijn steentje bijdragen aan het behouden van 
deze goede, toegankelijke en betaalbare zorg.”

Hoe zou je het project Digitale Zorg omschrijven?
“Arkin gelooft in de kracht van digitale zorg en zet hier 
daarom breed op in. We normaliseren digitale GGZ, wat 
betekent dat al onze cliënten, hun naasten, de behan-
delaren en onze ketenpartners de digitale zorg als een 
logisch onderdeel van de cliëntreis zien. Dit doen we via 
het Virtuele Arkin Huis. Het aantal bezoekers daarvan 
groeit snel. Om een beeld te geven: meer dan de helft 
van de cliënten bezoekt in de eerste periode na verwij-
zing het Virtuele Arkin Huis. Ze waarderen dit warme 
welkom (meer dan) ruim voldoende.”

Hoe is het om bij Arkin aan zo’n groot project te 
werken?
“Bij Arkin is het heel fijn werken. Wat ik vooral zo prettig 
vind, is de intrinsieke drijfveer van iedereen om het goed 
te doen voor de cliënt. En vanuit die drijfveer is het heel 
goed samenwerken want iedereen wil dezelfde kant op. 
Daarnaast is er een natuurlijke nieuwsgierigheid. Dat is 
best handig, want digitalisering is nog niet voor iedereen 
zo voor de hand liggend. Maar collega’s laten zich graag 
overtuigen. Daarbij helpt het duidelijke leiderschap bin-
nen Arkin, waarbij er altijd ruimte is om ervaringen op te 
doen terwijl het doel altijd scherp voor ogen blijft: samen 
sterk voor mentale veerkracht van onze cliënten.” 

Dan kom je de cliëntenraad ook vast tegen?
“Ik werk veel samen met adviesgremia, waaronder de 
cliëntenraad. Bij Arkin is deze echt heel goed georgani-
seerd. Naast hun wettelijke adviesrol, die ze serieus op-
pakken, hebben we ook regelmatig afstemming met de 
cliëntenraad. ‘Suggesties vragen’ noemen we dat, waar-
bij we de cliëntenraad vragen actief mee te denken. Bij 
sommige projecten zijn leden van de cliëntenraad zelfs 
wekelijks betrokken. Ook zit de voorzitter van de cliënten-
raad in het programmabestuur, waarbij we elkaar maan-
delijks spreken over de voortgang van digitale zorg.”

Wat zie jij als de grootste voordelen voor de cliën-
ten van Arkin?
“Het grootste voordeel voor de individuele cliënt is de 
keuzevrijheid om digitaal of fysiek zorg te krijgen, waar-
bij beide even goed zijn. Voor de (aankomende) cliën-
tengroep als geheel is het grootste voordeel dat we met 
digitalisering de zorg slimmer kunnen inrichten. Zodat we 
niet alleen nu, maar ook in de toekomst goede en toe-
gankelijke zorg houden.”

De cliëntenraad ziet de grote kansen maar maakt 
zich ook zorgen om de groep cliënten die niet digi-
taal aangehaakt is. Hoe kijk jij daar tegenaan?
“Ik denk dat het belangrijk is om een onderscheid te ma-
ken tussen mensen die niet digitaal willen en die niet digi-
taal kunnen. Voor diegene die niet willen is het belangrijk 
dat ze in de fysieke wereld dezelfde kwaliteit en toegang 
tot zorg blijven behouden. Oftewel: het moet altijd moge-
lijk zijn om níet digitaal te gaan. Voor de mensen die niet 
kunnen vind ik dat wij ons maximaal moeten inzetten om 
het wél mogelijk te maken. Bij Arkin zetten we ons in om 
cliënten goed te kunnen laten participeren in de maat-
schappij. Onze maatschappij wordt steeds meer digitaal, 
dus we moeten ervoor zorgen dat er digitale aansluiting 
is. En dat doen we onder andere door het faciliteren en 
ondersteunen van cliënten bij hun digitale cliëntreis. Dit 
is een belangrijk onderdeel van ons programma.” 

Op welk project-resultaat ben je het meest trots?
“Het meest trots ben ik op de Arkinbrede vernieuwing 
die we vanuit het programma faciliteren. Alle specialis-
men doen inmiddels mee en hebben een of meerdere 
digitale vormen van zorg(ondersteuning). Digitalisering 
is voor geen enkele GGZ-instelling nieuw, maar de fo-
cus van Arkin op alle cliënten en alle typen zorg is wel 
uniek. Wij doen niet alleen de makkelijke vernieuwingen 

Digitalisering  
van de zorg
is betekenisvol”

Wat is Het Virtuele Arkin Huis precies?
Het Virtuele Arkin Huis (VAH) kan worden gezien 
als een locatie van Arkin waarin de zorg niet fy-
siek maar digitaal wordt vormgegeven. Alle pro-
cessen die in de fysieke wereld zijn, vinden ook in 
de digitale wereld plaats. Met minstens dezelfde 
kwaliteit. Het VAH Huis werkt als volgt: 

Na verwijzing komen (potentiële) cliënten van Ar-
kin door de digitale voordeur het huis binnen. In 
de digitale ontvangsthal wordt de cliënt warm wel-
kom geheten en krijgt hij informatie over wat er 
gaat gebeuren. Net als bij een fysieke locatie voelt 
de cliënt zich gezien en welkom. In de tijd die de 
cliënt doorbrengt in de digitale ontvangsthal, kan 
hij alvast zelf aan de slag. Met bijvoorbeeld zelf-
hulpmodules of voorbereiding op de behandeling. 
Alles gebeurt digitaal (mits passend). Vervolgens 
gaat de cliënt de virtuele trap op naar boven, naar 
een van de specialismen van Arkin. Hier krijgt de 
cliënt passende zorg, waarbij we zoveel mogelijk 
e-Health (digitale zorg) inzetten. Bij Arkin heeft 
iedere cliënt recht op digitale zorg. Uiteindelijk 
vertrekt de cliënt weer via de digitale centrale hal, 
waarbij hij tools krijgt om zelf aan de slag te blijven 
gaan met zijn geestelijke gezondheid. Wederom 
digitaal. 

Waarom zet Arkin in op Digitale Zorg?
Arkin zet in op digitale zorg om nu en in de toekomst 
passende geestelijke gezondheidszorg te kunnen 
blijven leveren. We hebben daarbij een aantal doel-
stellingen:

1. Naast het recht op fysieke zorg iedere cliënt ook 
recht op digitale zorg bieden.

2. Toegankelijke zorg bieden door e-Health, waarbij 
we ernaar streven dat de wachttijd zo kort mogelijk 
is en de wachttijd, als die er toch is, zo goed mo-
gelijk te benutten, bijvoorbeeld door deze tijd te 

 
gebruiken als voorbereidingstijd.

3. De zorg zo dicht mogelijk bij huis organiseren. 
4. De verbinding met het sociale domein met digi-

tale middelen verbeteren.
5. Een bijdrage leveren aan toekomstbestendige 

zorg omdat we méér zorg met dezelfde mensen 
kunnen leveren wanneer er digitale middelen 
worden ingezet. 

6. Eigen regie stimuleren. 
7. Het vergemakkelijken van het delen van expertise 

met onze (keten)partners. 
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voor cliënten die toch al digitaal vaardig zijn, maar kij-
ken bijvoorbeeld ook naar onze cliënten met ernstig 
psychische aandoeningen. En dat doen we ook echt 
samen; steeds vaker wordt er over de specialismen 
(merken) heen samengewerkt. En dat vind ik wel heel 
erg tof.” 

Ook ketenpartners zijn welkom in het VAH. Ze kunnen 
er collega’s vragen om (intercollegiaal) advies of hun 
cliënten een e-Health module laten doorlopen. Op 
deze manier dragen we bij aan de mogelijkheden om 
cliënten langer thuis te laten (opnames te voorkomen) 
en de kwaliteit van leven van cliënten te vergroten, 
omdat ze zelf of eventueel met hun huisarts/ POH-
GGZ aan de slag kunnen. Verder zijn er ook speciale 
kamers in het huis om goede eHealth-oplossingen, 
die bewezen effecten hebben, op grote schaal aan 
onze cliënten aan te bieden. Ook is het voor behan-
delaren mogelijk om middels het VAH informatie te 
krijgen hoe het met hun (chronische) cliënt gaat.  
Tot slot geloven we in de inzet van naastbetrokken 
voor het vergroten van de eigen regie van cliënten. 
De naastbetrokkenen zijn daarom ook van harte wel-
kom in het VAH. Zij vinden daar online tools voor hun 
rol als naastbetrokken. 

Om cliënten wegwijs te maken in het VAH hebben 
we diverse informatiebronnen ingericht. Ook zijn we 
aangesloten bij de helpdesk Digitale Zorg. Bij deze 
helpdesk kunnen cliënten en hun naastbetrokkenen 
terecht voor vragen over hun digitale zorgreis (https://
helpdeskdigitalezorg.nl/). ▄

Cliëntenraad Arkin is enthousiast over 
de mogelijkheden van digitale zorg. 
Maar er wordt wel kritisch nagedacht 
over de nadelen. Want hoe zit het met 
mensen die niet kunnen of willen mee-
komen in de digitale zorg? 
Kees Joosse & Emile Verstege vertellen:

Met 95% is Nederland absolute koploper qua bezit van 
mobieltjes. We zijn Koning Smartphones, nog vóór Zwe-
den en China. Maar dit zegt niet alles: er is een grote 
groep die niet kan meekomen in de digitale gezondheids-
zorg. Dus ook niet in de innovaties die Arkin ontwikkelt.

Met je mobiel en laptop zijn veel zaken prima te regelen, 
zoals internetbankieren, online shoppen, vliegtickets be-
stellen, enzovoort. Na corona lijkt de ontwikkeling van di-
gitale gezondheidszorg - kortweg e-Health genoemd - in 
een stroomversnelling geraakt. Gelukkig, want e-Health 
heeft grote voordelen voor cliënten. Zo kun je eenvoudig 
online een afspraak regelen, je hebt makkelijker toegang 
tot je digitale dossier en voor behandeling hoef je de deur 
niet meer uit: dat kan ook via Zoom. 

Vooropgesteld: de cliëntenraad van Arkin is enthousiast 
over de mogelijkheden van digitale zorg. Maar dit sluit 
niet uit dat er kritisch wordt nagedacht over de nadelen 
en dat we de ontwikkelingen nauwgezet volgen. De cli-
entenraad vraagt zich af: zijn er cliënten van ons die niet 
kunnen of willen meekomen in digitale zorg? Zo ja, wie 
zijn het? En zijn het er veel? Cliëntenraadslid Kees Joos-
se en Emile Verstege (ondersteuner) zijn op onderzoek 
uitgegaan. Ze lazen studies en interviewden vooral veel 
experts. Bij het ter perse gaan van deze TeGek! zijn de 
eerste resultaten binnen.

Het woord digibeet - een samenvoeging van digitaal en 
analfabeet - klinkt wat onvriendelijk, maar de meeste 
mensen hebben er wel een beeld bij. Velen associëren 
digibeet zijn met de cliché-bejaarde: een tachtigplusser 
met een rollator, die de techniek niet meer kan bijbenen 

en een mobieltje met extra grote knoppen wil. Maar dit 
beeld blijkt een misvatting. 

Vrijwel alle deskundigen zijn het over een paar punten 
eens, Namelijk: 

1. dat het aantal digibeten in de zorg een onderschat 
probleem vormt; 

2. dat de groep digibeten in totaal veel groter is dan 
organisaties inschatten;

3. dat de digibeten onderling veel meer verschillen 
dan je in eerste instantie zou vermoeden. 

Digibeten komen in alle leeftijdsgroepen voor. En er is 
niet één bepaalde reden waarom mensen digitaal niet 
meekomen. Het ligt ook niet uitsluitend aan iemands fi-
nanciële situatie, sociale status of opleidingsniveau. De 
mensen die wij digibeten noemen, vormen een bonte 
lappendeken van laaggeletterden, hoogopgeleide men-
sen die bewust digitale mogelijkheden weigeren, expats, 
(arbeids)migranten en mensen die niet hebben leren 
omgaan met een computer. Voor de geestelijke gezond-
heidszorg - en dus ook bij Arkin - betekent dit dat er véél 
meer mensen digibeet zijn dan wordt gedacht en dat dit 
issue zich de komende jaren niet vanzelf zal oplossen.

Belangrijk is om vast te stellen dát er digibeten bestaan 
en dit te onderzoeken onder cliënten van Arkin. Vast 
staat dat naast de ontwikkeling van digitale zorg er ook 
serieuze oplossingen bedacht moeten worden voor de 
groep digibeten. De bonte lappendeken maakt het vinden 
van oplossingen een uitdaging. Op landelijk niveau zijn 
er kenniscentra zoals stichting Pharos en stichting Lezen 
en Schrijven waar we kunnen aanhaken. Die zorgaan-
bieders kunnen helpen met ideeën om laaggeletterden 
beter te bereiken. De cliëntenraad verwacht daarnaast 
dat er, door samenwerking op lokaal niveau met onder 
andere Zorg en Welzijn, goede ideeën en strategieën 
worden uitgedacht. Maar het begint bij onszelf. Met echt 
oog te hebben voor de client die digitaal niet mee kan 
komen. Wat willen wij die te bieden hebben?! ▄

 
 
Bronnen: 
1: Stichting Pharos, Factsheet, 2022 
2 : Europese Rekenkamer 2021, via https://arbeidsmarktin-
zicht.nl/laaggeletterdheid-laaggecijferdheid-en-digibetisme-
is-een-fors-fenomeen-ook-in-noord-brabant 
3: in Nature : Digital inclusion as a social determinant of 
Health, Cynthia J. Sieck, https://www.nature.com/articles/
s41746-021-00413-8 via https://icthealth.nl/nieuws/digitale-
kloof-steeds-meer-bepalend-voor-mate-gezondheid/

Digibeten in de zorg:
waar hebben we het eigenlijk over?

Een paar feiten op een rij:
1. In totaal hebben zo’n 2,5 miljoen mensen 

moeite met lezen en/of schrijven.
2. Onder werkzoekenden is laaggeletterdheid 

16% en laaggecijferdheid 20%. Opvallend is 
dat werkenden die dit betreft het zelf niet altijd 
als een probleem zien.

3. Gebrek aan digitale vaardigheden kan men-
sen belemmeren in hun gezondheid, in hun 
kansen op de arbeidsmarkt en in hun hele 
functioneren. 

4. Digibeten leven korter, zijn vaker werkloos en 
zijn vaker ziek.

digitale zorg
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Josée Cornély is gewichtsconsulent en 
leefstijlcoach en bij Roads en Mentrum. 
Speciaal voor TeGek! schreef ze een 
pleidooi waarom het integreren van een 
gezondere leefstijl in de behandeling  
zo belangrijk zijn. 

Het zal aan niemands aandacht ontsnapt zijn dat de 
laatste ontwikkelingen op het gebied van leefstijl, voe-
ding een belangrijk onderdeel is van herstel binnen onze 
doelgroep. Cliënten die aan het metaboolsyndroom (een 
verzameling van klachten rondom de stofwisseling) lijden 
zijn er legio, terwijl er nog onvoldoende leefstijlcoaching 
is om bewustwording van deze groep op een efficiënte, 
langdurige manier te veranderen. 

Door mijn werk kom ik in aanraking met veel cliënten, 
heel Arkin breed. Velen onder hen betreuren het dat de 
maaltijden binnen de instellingen niet zo smakelijk zijn. 
Er wordt bijvoorbeeld te veel brood bij het ontbijt en de 
lunch gegeten. Er is niet genoeg gezond beleg en er zijn 
bijna geen alternatieven. Sommige cliënten bestellen lie-
ver hun avondmaaltijd buiten de deur dan dat ze gebruik 
maken van de aangeboden schotel van de catering.  

 Veranderingen kosten tijd
Arkin is continu bezig om de beste zorg voor de cliën-
ten uit te zoeken. Het aanbrengen van veranderingen 
in een organisatie is niet altijd vanzelfsprekend en kost 
veel tijd. Er is al veel gedaan om gezondere en smake-
lijkere maaltijden aan onze cliënten aan te bieden maar 
het kan ongetwijfeld nog beter.  In 2016/2017 was Arkin 
op de goede weg met het project ‘Gezond Vooruit’ bin-
nen Mentrum (intramurale zorg). Maar dit project vond 
geen langdurige weerklank. Roads pakte het thema op 
door leefstijlcoaching uit te breiden naar heel Arkin en 

ook wijkgericht (extramurale zorg). Cliënten vanuit diver-
se disciplines, binnen en buiten Arkin, kunnen daarvoor 
laagdrempelig worden aangemeld, met behulp van een 
subsidieverstrekking door de gemeente Amsterdam.  
 
Voeding heeft effect op ziekte
Dat voeding een positief effect kan hebben op de fysieke 
en mentale gezondheid wordt breed onderkend. Ge-
zondheid en ziekte zijn niet los van elkaar te zien. Voe-
ding heeft dan ook tevens effect op ziekte. Talloze we-
tenschappelijke onderzoeken hebben al uitgewezen dat 
onder andere diabetes type II, obesitas en te hoge bloed-
druk met een adequaat voedingspatroon om te keren zijn.   
‘Er is een revolutie nodig om de huidige trend qua voe-
ding te doorbreken.’

‘Er is een revolutie nodig om 
de huidige trend qua voeding 

te doorbreken.’

Wil je gezonder en 
vitaler voelen?
Dat kan met een leefstijlcoach van Mentrum.

Hoe werkt leefstijlcoaching?

-  In leefstijlgesprekken praat je met jouw leefstijlcoach over het belang van een  
 gezonde leefstijl.
-  Je krijgt inzicht in jouw leefstijl en leert wat gezonde en minder gezonde keuzes  
 zijn.
-  Je bepaalt welk doel je wilt bereiken en welke acties je gaat ondernemen.
-  Je maakt samen met jouw leefstijlcoach een persoonlijk actieplan.

Ga met je gezondheid aan de slag!

Vraag jouw behandelaar om je bij Josée Cornély aan te melden

Voedingsvisie: het 
belang  
binnen Arkin 

In juli 2022 gaf de Zorgcijfers-databank aan dat de porte-
monnee waaruit de ziektekosten betaald worden steeds 
dikker moet worden. Anders kunnen we de ziektekos-
ten niet meer bekostigen. Er is sprake van een soort fi-
nanciële obesitas, waarbij velen dweilen met de kraan 
open. Er is een grote revolutie nodig om de huidige trend 
qua voeding te doorbreken. Dit jaar zullen de zorgkosten 
met 6,3 % stijgen in vergelijking met verleden jaar. 

Arkin als koploper
Dus nú is het moment om het tij te keren. Want de tijd is 
rijp om een gezondere leefstijl en een goed voedingsbe-
leid te integreren in de behandeling. En om een substan-
tiële verbetering te bereiken in de gezondheid van men-
sen met een psychiatrische aandoening. Een gezond 
voedingsaanbod hoeft helemaal niet duur te zijn.
Het is een uitdaging om te innoveren en koploper te 
zijn. Maar hoe sneller Arkin een voedingsvisie en een 
daarmee samenhangend beleid ontwikkelt en dit imple-
menteert bij alle instellingen, hoe sneller onze organisa-
tie als rolmodel binnen Amsterdam zal kunnen dienen. 
Het is onze plicht dit op alle niveaus (bestuur, manage-
ment, psychiaters, artsen, verpleging, cliëntenraad…) 
te doen, voor alle cliënten. En daarbij ook de duizeling-
wekkende stijging van de medische kosten te stoppen.  

‘Voeding is het allerbeste  
middel om mensen bij elkaar 

te brengen’
 
Het is onze verantwoordelijkheid
We beseffen allemaal dat er een tijdperk is voor en na 
corona. De woorden ‘goed voor elkaar zorgen’ hebben 
dankzij de coronacrisis hun ware dimensie laten zien. 
Wij kunnen echt voelen hoe altruïsme en empathie ons 
sterker hebben gemaakt. Om deze ontwikkeling voort te 

zetten, is voeding het allerbeste 
middel om mensen bij elkaar te 
brengen. Het is onze verantwoor-
delijkheid om ervoor te zorgen dat 
wat op tafel komt, het herstel van 
cliënten met somatische en psy-
chische klachten ondersteunt. Ik 
weet uit ervaring dat patiënten 
en medewerkers binnen Arkin 
erg dankbaar zullen zijn voor elke 
zichtbaar initiatief dat in deze 
richting wordt ondernomen.  ▄

foto: privé-bezit

Cliënten binnen (en buiten) Arkin 
kunnen zich via gezond@roads.nl 
aanmelden voor leefstijlcoaching en 
een Stoppen met Roken cursus. 
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Op een zonnige woensdagmiddag,  
in een van de ruimtes van de Kliniek 
Nieuwe Meer op de Vlaardingenlaan, 
spreekt Noami de Rooy met Ronald 
Bergkamp. Ronald is directeur vastgoed 
van Arkin. Met zijn team is hij verant-
woordelijk voor het beheer van de vast-
goedportefeuille van Arkin. 
 
Het Vallei-principe
“Toen ik iets meer dan tien jaar geleden Arkin binnen-
kwam was het voor het eerst in mijn loopbaan dat ik 
verantwoordelijk werd voor vastgoed binnen een zorg-
instelling. Ik ging alle panden na om te observeren en 
mijn oor te luisteren te leggen. De vraag die ik mezelf 
daarbij stelde was: zou ik een dierbare of een familielid 
hier willen laten opnemen? Toen ik binnenkwam bij de 
vestiging van een kliniek in Amsterdam-Zuidoost was het 
antwoord: nee. Dat moest wat mij betreft anders en beter 
kunnen. Dit is de basis geweest voor de doorontwikke-
ling van de Vallei.” 

Arkin was op dat moment al begonnen met een groot-
schalig project om alle vestigingen, zowel klinieken als 
poliklinieken, te veraangenamen volgens het zogenaam-
de Vallei-principe. 

“Het Vallei-principe heeft als doel vestigingen een uit-
straling te geven die mensen als open, prettig en over-
zichtelijk ervaren. Zo worden bij verbouwingen recepties 
niet aan het begin van de wachtkamer geplaatst, met 
schuifluikjes, maar aan het eind van de wachtkamer, met 
onderweg prettige leestafels en nisjes waar mensen met 
enige privacy op hun afspraken kunnen wachten. Door 
de wachtkamer lopen om naar de receptie te komen 
biedt rust aan zowel cliënten als baliemedewerkers. Een 
voorbeeld hiervan kun je vinden op de Jellinek-vestiging 
Jacob Obrechtstraat.”

Kleur, geluid en daglicht
“Er worden zachte materialen en kleuren gebruikt. Het 
mág ook een beetje kleur hebben tegenwoordig en 
kleurpaletten worden gekozen samen met cliënten en 
andere gebruikers van een vestiging. Sommige kamers 
in klinieken hebben een groene of een paarse wand. 
Ook verlichting, materiaalgebruik en akoestiek spe-
len een rol in het veraangenamen van een omge-
ving conform het Vallei-principe. Zo wordt bij re-
novaties ervoor gekozen om LED-verlichting en 
andersoortige lampen te gebruiken. Geen marmoleum 
meer, en geluidswanden die ervoor zorgen dat een 
ruimte niet als een overdekt zwembad gaat klinken.  
We moeten ons wel bewust zijn: we zitten in een ste-

delijke omgeving en het vinden van locaties überhaupt, 
en zeker maatschappelijk vastgoed, is bijzonder lastig. 
Wanneer we op zoek gaan naar nieuwe behandelloca-
ties stellen we daar als instelling ook eisen aan. Zo moet 
elke ruimte toegang hebben tot ramen en daglicht. Dat 
klinkt logisch, maar lang niet alle panden die wij treffen 
op zoek naar geschikte behandellocaties voldoen daar-
aan. Dat betekent dat we, indien nodig, met verhuurders 
verbouwingen plannen om aan die eis te voldoen. Dat 
zijn gigantische ingrepen, maar we vragen het wel. Het 
leuke is dat we een heel goede naam hebben. Dus het 
lukt ons ook.”

‘Elke ruimte moet  
tegenwoordig toegang  

hebben tot ramen en daglicht’
 
De gedragscomponent
“Eigenlijk stel ik mezelf aan het begin van elk project drie 
vragen. Hoe organiseer je iets? Welke middelen heb je 
daarvoor nodig? En wat is de interactie tussen je plan-
nen en menselijk gedrag als die eenmaal zijn uitgevoerd? 
Wanneer deze drie elementen in balans zijn, is de kans 
van slagen groot. De kliniek in Zuidoost waar ik eerder 
over sprak - een plek waar cliënten vaak langdurig ver-

blijven - is inmiddels door de uitvoering van het Vallei-
principe van een bedompte, onaangename plek veran-
derd in een open, mooi en prettig oord om te vertoeven. 
Dit is wat we geregeld horen van zowel cliënten als hun 
naasten. Tafels worden versierd met vaasjes en andere 
huiselijke ornamenten. Er is een afspraak met alle cliën-
ten en gebruikers. En dat is: als je iets stuk maakt, moet 
je daar zelf voor betalen. Dat is een voorbeeld van het 
belang van die gedragscomponent. Ook van het perso-
neel wordt zorgvuldigheid verwacht. Want een gebouw 

Een behandel-
locatie:   
niet zomaar 
een gebouw

kan er nog zo mooi uitzien, als je het gaat verwaarlozen 
ben je terug bij af. Een bekende regel is: vuil trekt vuil 
aan.”

Buiten naar binnen
Naomi de Rooy: In het Jaarplan van de cliëntenraad 
wordt het voorstel gedaan om cliënten in klinieken mede-
verantwoordelijk te maken voor hun herstel door bijvoor-
beeld een groente- of bloementuin beschikbaar te stellen 
voor onderhoud. Hoe kijk jij daartegenaan?

“De ervaring leert dat een groentetuintje bij een langdu-
rige kliniek lastig te realiseren is en eigenlijk alleen lukt 
wanneer een gepassioneerde zorg- of facilitair medewer-
ker hier een flink aantal uren in steekt. Het hangt trouwens 
af van de fase van herstel waarin een cliënt verkeert, in 
hoeverre iemand in staat is om zelf te werken aan iets 
als een tuintje. Op de opnamekliniek aan de Eerste Con-
stantijn Huygensstraat hebben cliënten weliswaar de be-
schikking over een tuin, maar eens in de zoveel jaar word 
ik gebeld door buurtbewoners die aangeven dat de tuin 
een woestenij aan het worden is. En dat betekent dat ik 
weer een hovenier moet inschakelen om de plek op orde 
te brengen. Maar eigenlijk kan je niet verwachten van 
erg zieke mensen dat zij meewerken aan een plek waar 
ze überhaupt nooit langer dan drie maanden verblijven. 
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de natuur geen heilza-

me werking heeft. Na een lange dag ga 
ik mezelf ook opladen door een lekkere 
wandeling in het bos te maken. Zoiets in 
de stad realiseren is een stuk moeilijker, 
al was het maar omdat vastgoed in de 
stad gepaard gaat met een behoorlijk 
prijskaartje. Daarom is het ook zo waar-
devol dat meerdere klinieken waar men-
sen langer zijn opgenomen, wandelgroe-
pen hebben.”

Suïciderisico beperken
“We kijken ook mee met de zorg wat be-
treft preventieve maatregelen om suïcide 
te voorkomen. Daarvoor worden risico-
taxatie audits gehouden waarbij facilitai-
re experts meelopen met zorgpersoneel 
om te kijken hoe veilig het gebouw is. 
De winst is dat er geen suïcidepogingen 

meer zijn daar waar vastgoed of inrichting een rol heeft 
gespeeld. Op de gerenoveerde delen van de kliniek 
Vlaardingenlaan is bijvoorbeeld gekozen voor regendou-
ches in plaats van een slangkop en voor handgrepen in 
plaats van deurknoppen. Hiermee beperk je het suïcide-
risico aanzienlijk. Maar niet alleen dat: het sanitair ziet er 
verzorgd en aangenaam uit. En dan ben je in alle opzich-
ten dichter bij je doel: van de behandellocaties in Arkin 
een plek maken waar je je naaste in zou laten verblijven.”
 ▄
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groene kans

De groene kans is van iedereen
hakbijl. Het gaat prima: ze woonde lange tijd in Friesland 
en deed dit daar iedere dag. 

Het is net een tuinfeestje. En dat is precies de bedoeling. 
'Een anderhalvemetertuinfeestje dan, hè”, zegt Maaike 
van der Linden, Coach GGZ in de Wijk bij Combiwel. 'Wij 
zijn een doorstroomlocatie, dus het is hier veilig. We heb-
ben het liefst ook vlaggetjes hangen. Oh, ze wapperen 
weg!” Samen met Kim Oomen, buurtwerker bij Combi-
wel, zette zij De Groene Kans op. In hun woorden: een 
platform voor het bevorderen van inclusie, samenwer-
king en sociaal ondernemerschap, onder de paraplu van 
duurzaamheid. Want, legt ze uit, duurzaamheid hoeft 
geen doel op zich te zijn. Bij De Groene Kans is het juist 
de sleutel tot ander goeds.

'We gingen van start aan het begin van de coronacrisis', 
vertelt Maaike. 'Kim had een deal met de Albert Heijn op 
het Osdorpplein. Zij doen fantastisch mee, want ze we-
ten inmiddels ook dat we voedselverspilling tegen moe-
ten gaan.” Brood, groente en fruit dat vanwege strenge 
houdbaarheidsdata door de supermarkten niet meer mag 
worden verkocht, kan worden opgehaald en uitgedeeld. 
Met de deelbakfiets van de buurt rijden vrijwilligers af en 
aan, tot de tafels op het gras bij ‘t Blommetje volliggen. 

'We waren een paar keer bij de Voedselbank langs ge-
weest', vervolgt ze. 'De sfeer is daar best grimmig. Dat kan 
anders, dachten we, als we duurzaamheid als middel ge-
bruiken. Als je mensen vraagt of ze willen helpen voedsel-
verspilling tegen te te gaan door wat mee te nemen, haal 
je alle stigma’s ervan af. Halen wordt helpen. De insteek 
is: we doen dit voor het klimaat, en daar heeft iedereen 
een goed gevoel bij. Zo wordt de drempel heel laag. De 
Groene Kans is van iedereen. Je hoeft geen Stadspas te 
laten zien of op een andere manier te bewijzen dat je wat 
nodig hebt. Het gaat bij ons helemaal om vertrouwen. Er 
zijn geen regels hier. Leer elkaar maar gewoon kennen.'

Een ander verhaal
De eerste paar keren was dat gebrek aan regels wel even 
wennen, leggen de vrijwilligers uit. Zeker tijdens de co-
ronacrisis is brood op de plank lang niet voor iedereen 
vanzelfsprekend en waren buurtbewoners vaak bang om 
naar de winkel te gaan. Dus sloegen ze bij De Groene 
Kans hun slag. 'Toen namen mensen veel mee. Niet al-
leen voor zichzelf, maar ook voor buren, voor vrienden, 
voor mensen thuis. Ze kwamen dan ontzettend vroeg al, 
om een uur of 8 ‘s ochtends omdat ze bang waren dat er 
misschien te weinig zou zijn voor iedereen. Of ze werden 

kwaad: die heeft meer dan ik! En die ook! Dan is het ver-
leidelijk om toch regels op te stellen, maar dat hebben we 
niet gedaan. We worden niet boos, maar spreken mensen 
aan. Niet op het feit dat ze veel meenemen, maar door 
vragen te stellen (Waarom heb je zoveel nodig?) en te 
benadrukken dat het mooi zou zijn als iedereen vandaag 
wat kan meenemen. Je kunt ook niet zoveel in je eentje op 
voor het niet meer houdbaar is.” Er is geen politieagent no-
dig, maar een ander verhaal, zegt Maaike. 'En dat verhaal 
hebben wij: over het samen delen en de duurzaamheid. 
We zeggen het tegen iedereen: fijn dat je het meeneemt.”

Inmiddels zit het idee van samenwerken en het delen er 
bij alle bezoekers goed in. Op eigen initiatief begonnen 
ze met een namenlijst, waardoor er voor iedereen ge-
noeg is om mee te nemen en ze elkaar meteen wat beter 
leren kennen. Want vóór iedereen betekent bij De Groe-
ne Kans ook mét iedereen. 'Elke week zijn er tussen de 
veertig en zestig mensen die komen en bijna iedereen 
helpt mee. Als je wilt delen, hoor je samen te werken, 
en pas als je samenwerkt kun je relaties opbouwen”, 
zegt Maaike. 'Inmiddels beginnen mensen wel eens te 
zingen samen. En er ontstaan vriendschappen, mensen 
nemen ook andere dingen mee om te delen: zakken met 
kleren bijvoorbeeld, of eten van thuis. Er worden nu ook 
onderling taallessen gegeven, er zijn trainingen, haak-
clubs en een spaarkring waar je samen spaart voor wat 
je nodig hebt of samen voor iets dat we kunnen delen. 
Zo is duurzaamheid weer de sleutel.” De Groene Kans 
is voor sommige bezoekers zelfs de start van hun eigen 
zaakje: 'Anka wilde een bedrijfje opzetten met gezonde 
smoothies”, vertelt Maaike. 'Dat kan ze hier mooi uitpro-
beren. Met de groente die we krijgen van de supermark-
ten, maakt ze iedere week een enorme pan vegetarische 
soep. Die delen we uit, natuurlijk.”

Wind tegen
'Het is altijd een project geweest ter bevordering van 
inclusie: we betrekken graag mensen met een kwets-
baarheid”, stelt Maaike. 'Ik wilde met De Groene Kans 
in eerste instantie uitzoeken hoe we een vangnet kun-
nen bouwen in de wijk.” Want ook al is De Groene Kans 
voor iedereen, veel van de mensen die op woensdag 
langskomen hebben de wind tegen. Daarom werkt De 
Groene Kans samen met hulpverleners, die het buurt-
huis op woensdag ook bezoeken. Ilja Kleintjes, bijvoor-
beeld, die werkt bij een ambulant behandelteam van 
GGZ inGeest. 'Ik zie mijn cliënten hier en kan dan mooi 
even een praatje met ze maken. En ik kan aan andere 
cliënten vertellen dat De Groene Kans een veilige plek 

is, waar je welkom bent en als je wilt kunt meehelpen. 
Kijk, iedereen heeft wel wat. Het is mooi dat mensen uit 
de wijk en mensen met bepaalde problematiek elkaar 
hier ontmoeten.”
Volgens Ilja onderscheidt De Groene Kans zich, omdat 
ook professionals elkaar hier ontmoeten en de handen 
ineenslaan. 'Het is een gelegenheid om vrijblijvend men-
sen uit de buurt te zien, maar óók vrijwilligers en hulpver-
leners. Zo kunnen we onderling netwerken.” Dat gebeurt 
veel te weinig in de wijkzorg, vindt ze. 'Samenwerken is 
hard nodig, want het zijn lang eilandjes van hulpverleners 
geweest. Niemand hoeft bij De Groene Kans het wiel op-
nieuw uit te vinden. Omdat ik hier zo nauw samenwerk 
met de rest, doe ik ook meteen mee met het ontwikkelen 
van andere projecten.” Maaike knikt: 'Ook voor ons geldt: 
iedereen doet mee. Met z’n allen zien we veel sneller wat 
er nodig is, en wat we kunnen organiseren.”

Een nieuwe oma 
'Je hoort op het nieuws dat iedereen vereenzaamt nu”, 
zegt Maaike. 'Maar, weet je: ik vind de mensen die hier 
komen juist best wel veerkrachtig. Ik hoor niemand 
zeggen: ik trek het niet meer. En dat terwijl er ook veel 
mensen zijn met heel veel bagage. Ze worstelen zich 

Bij Huis van de Wijk ‘t Blommetje kun je 
iedere woensdag groente, fruit en brood 
ophalen dat door de supermarkt niet 
meer mag worden verkocht. Zo gaat De 
Groene Kans voedselverspilling tegen 
én ontstaat een veilige plek voor men-
sen met de wind tegen.   
Door Roos van Tongerloo.

Wie op woensdag langsgaat bij Huis van de Wijk ‘t Blom-
metje, helpt een handje mee. Een stuk of vijftien vrijwil-
ligers, en de journalist ook. Het gaat vanzelf: we zetten 
stoelen op het gras, op anderhalve meter afstand, doen 
de buitenverwarming aan, tillen kratten met groente, fruit 
en brood naar de tafels, en vullen thermoskannen met 
koffie en thee. Er hangen vlaggetjes buiten en voor wie 
wil is er een donut. Of twee. 

Buiten staat een rocket stove, een duurzame kachel die 
de tuinbanken van het buurthuis verwarmt, droog onder 
een tweedehands zeil. Het hout voor de kachel krijgt het 
buurthuis van de bouwvakkers aan de overkant van de 
straat, daar zijn pallets over. Een kleine vrouw in traditi-
oneel Hindoestaanse kleding is druk in de weer met een 

Foto’s: Robert Elsing
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groene kans ervaringsverhaalgedicht

Goed geweten

Daar zit ik dan, 
midden in de nacht. 
Het is al laat, 
en nog lang niet stil. 
Ik heb mijn best gedaan 
vandaag de dag. 
Het ging beter dan  
ik had verwacht.  
Koffie als ontbijt, 
en schuif aan, 
bij het groepsgesprek. 
Het onderwerp is tbs, 
de meesten kijken er tegenop. 
Daar kijk ik niet meer vanop, 
en ben de aangewezen man. 
Ik weet er het een en ander van. 
Driemaal is het me opgelegd, 
en voor de tweede keer, 
moet ik eraan geloven. 
Agressie wordt vaak uitgelokt, 
maar dat staat niet in het rapport, 
wel antisociaal en schizofreen. 
Of paranoïde en hoog recidief, 
nooit hoogbegaafd en creatief. 
Dat is te positief, 
voor een geesteszieke crimineel, 
want die neemt geen deel, 
aan het grote geheel. 
Omdat je werkloos bent, 
en dus nutteloos, 
of hopeloos, 
dan is de maatschappij meedogenloos.  
Had ik dat twintig jaar eerder geweten. 
dan had ik hier, 
nu niet gezeten. 

 
C.E. van der Sluijs. 

erdoorheen. Die veerkracht is bewonderenswaardig.”
Dat je niet vereenzaamt bij De Groene Kans is na één 
bezoekje al goed voor te stellen. Achter de tafels met 
brood staat Eimy. Zij werkt iedere woensdag als vrijwil-
liger bij De Groene Kans. 'Het is veel werk, maar ik vind 
het gewoon gezellig. Is er iemand ziek, ik sta stand-by. 
Het sociale contact, de praatjes, de mensen, hun verha-
len… Het is mijn hobby geworden.” En dat zie je: mensen 
komen niet per se om een zak brood naar de tafel van 
Eimy. Af en toe, als het even rustig lijkt, loopt ze een 
rondje langs de bezoekers. Zachtjes vraagt ze mensen 
hoe het met ze is en wat ze nodig hebben. 'Niet dat ik 
me met ze bemoei! Ik ben gewoon betrokken en nieuws-
gierig. Ze noemen mij ook wel de burgemeester. Ik let 
gewoon goed op.”

Een andere vrijwilliger is alvast begonnen met opruimen. 
Hij heeft bij De Groene Kans zelfs een nieuwe oma op-
gedoken. 'Ja! Zo gaat dat hier. Zodat de mensen zien 
van hé, je hoeft helemaal niet in een isolement terecht te 
komen. Ook niet in een coronacrisis, als je maar vanuit 
jezelf een beetje probeert onder de mensen te zijn. Als 
ze hier handen tekortkomen, help ik mee. En wie niet 
helpt, kan het weer waarderen dat ik dat wel doe.”

Een tweede Kans
Het succes van De Groene Kans bleef ook niet onopge-
merkt aan de andere kant van de stad. Niet alleen pakten 
mensen de bus of de metro om in Osdorp een kopje kof-
fie te drinken, ze namen de ideeën van De Groene Kans 
mee naar huis. 'Dus er komt er nog een!”, zegt Maaike. 
Zij en Kim zijn in gesprek met de Hogeschool van Am-
sterdam en de Buurtcampus over een tweede locatie. 
'We kennen de bouwstenen van De Groene Kans nu”, 
legt Maaike uit. 'We zetten duurzaamheid in voor ver-
binding en empowerment. Het zijn allemaal vreselijke 
woorden, maar het is wel waar. Waarom lukt het hier nou 
iedere keer zo goed? Je wordt hier opgevangen en dan 
gebeurt er wat. We zijn een groen hart, waar iedereen 
eigenaar van is.”

De meeste bezoekers staan op, en pakken hun tassen. 
Er is nog brood over en een paar gebakjes. 'Pakken!” 
roept Maaike. 'Het is voor iedereen!” Gabriel komt in be-
weging: 'Ik heb een oude buurman, dus ik kijk even of er 
iets voor hem over is.”

Eimy stoot de journalist even aan en fluistert: 'Ik ben zo 
trots op Kim en Maaike. De Groene Kans doet het zo 
goed. We helpen mensen. Met ons hart” .  ▄ 

Eerder geplaatst op 27 februari 2021 in het magazine Down 
To Earth, online platform voor groene journalistiek en opi-
nie en tweemaandelijks papieren magazine (een initiatief 
van Vereniging Milieudefensie)   
https://downtoearthmagazine.nl/groenekans

Een tijdje geleden kwam ik in mijn eentje thuis, nadat ik 
onverwacht mijn oude hondje Beppie had moeten laten 
inslapen. Mijn oog viel op een sixpack bier dat ik enige 
tijd eerder per vergissing had gekocht. Ik ben alcoholist 
maar sinds 5 november 2009 volledig nuchter. Voor mij 
alleen nog maar alcoholvrij bier. Het had me lange tijd 
geen enkele moeite gekost om het alcoholhoudende 
sixpack te laten staan voor 
gasten. Maar nu ging er toch 
even door mijn hoofd: zal ik?
Ik was dan ook zo ontzettend 
verdrietig. Pekingees Bep-
pie had sinds haar geboorte 
bij me gewoond. Iemand zei 
eens tegen me dat mijn hond-
je mij altijd zo adorerend aan-
keek. ‘Dat klopt,’ antwoordde 
ik, ‘wij zijn ook verliefd op 
elkaar.’ De laatste jaren be-
zochten we steeds vaker de 
dierenarts. Toen Beppie veer-
tien werd, dacht ik: ‘Hoe lang 
gaat dit nog goed, wat zal het 
volgende euvel zijn?’ Dag en 
nacht was ik met haar bezig 
en ik volgde met argusogen het leven van mijn trouwe 
viervoetertje.
Tot ze op een zondagmorgen stond te hijgen alsof ze 
net een rondje gehold had. Ik belde de spoedkliniek.  
Hoewel het helemaal niet goed ging met Beppie, 
hielden ze me maar aan het lijntje. Het was echt 
een nachtmerrie, de hele dag. Uiteindelijk mocht ik 
‘s avonds laat bij een andere spoedkliniek langskomen. 
 
De foto’s van Beppie wezen uit dat haar hartje buiten-
proportioneel was gegroeid en tegen haar slokdarm en 
luchtwegen drukte. Haar longblaasjes zaten vol vocht. 
Dit was niet meer te verhelpen. Het was reëel om haar 
in te laten slapen, werd mij gezegd. Ik hoefde daardoor 
niet te twijfelen over wat een verstandige keuze was.  
Na deze woorden flitste er zoveel door me heen. Het was 
net alsof de wereld stil stond en helemaal aan me voor-

bijging. Beppie en ik hebben nog wat buiten gestaan. Ik 
hield haar in mijn armen en zette haar in het gras om te 
kijken of ze nog een laatste plasje wilde doen. Maar dat 
hoefde niet. Ik pakte haar weer op en liep terug. Bin-
nen vroeg de arts of ik er klaar voor was. Na een moei-
zaam ‘ja’ kreeg ik uitleg over een slaapmiddel en over 
het tweede en laatste prikje dat ze daarna toegediend 

zou krijgen. Ik mocht Beppie 
blijven vasthouden tijdens het 
inslapen. Daarna gaf ik haar 
over aan de assistente, die 
haar mee de kamer uitnam. 
En moest ik alleen naar huis.
Thuis zat ik bijna de hele 
nacht in tranen op mijn bank. 
Ik voelde me zwaar ongeluk-
kig. De gedachte om de bier-
tjes op te drinken speelde 
door mijn hoofd. ‘Maar niet 
vandaag’, zei ik tegen mijzelf. 
Dat leerde ik bij de 12 stap-
pen van de AA. Als je trek 
hebt, denk dan: ‘Vandaag 
doe ik het nog niet en morgen 
zie ik verder.’ 

Ik ben op bed gaan liggen en in slaap gevallen. Nadat ik 
wakker werd heb ik een goede vriend gebeld en hem het 
droevige nieuws verteld. Ook vertelde ik dat ik met de 
gedachte had gespeeld om die biertjes op te drinken. Hij 
vroeg mij om ze direct weg te doen. Ik ben ze inderdaad 
aan mijn buurman gaan geven. Bij de 12 stappen van de 
AA heb ik meegekregen dat je op trekmomenten met ie-
mand moet bellen, om het aan te geven. Het is het beste 
om dit meteen te doen. Het wonderlijke is namelijk dat je 
trek verdwijnt op het moment dat je het uitspreekt. Bij mij 
was dit na een korte nachtrust, maar gelukkig verliep het 
ook in deze situatie zonder terugval.
Ik heb nu dus ook mijn dertiende verjaardag van nuchter 
en clean zijn behaald, dankzij de 12 stappen. En dankzij 
de grote steun van mijn allerbeste maatje Beppie, die er 
al die jaren zo voor mij geweest is. Dag lieve Beppie, Ik 
hou voor altijd van jou ♥ 

Koen Bosschert

De verleiding van een sixpack

Hoe het verlies van zijn liefste hondje Beppie Koen Bosschert, 
al bijna dertien jaar nuchter, in de verleiding bracht om zich 
op een sixpack bier te storten.  
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interview interview / jaarplan

Deze locatie is een veilige plek’

‘We willen net als de paters groenten 
en fruit gaan telen. Wellicht samen met 
sociale ondernemers. De lokale super-
markt heeft al interesse getoond.’
Een interview met locatiecoördinator 
Huub Goosen, van respijthuis Frits in 
Baarle-Nassau.
 
Huub Goosen is locatiecoördinator van respijthuis Frits. 
Hij is bijzonder geïnteresseerd geraakt in de geschiede-
nis van deze plek. “Dankzij de buren en een medewerker 
van het klooster die een boekje heeft geschreven heb-
ben we veel verhalen kunnen achterhalen. Wat deze lo-
catie extra bijzonder maakt? Het heeft al die jaren zijn 
functie behouden: mensen een veilige plek bieden.”

Beweging in kwetsbaarheid
Van januari tot en met juni 2021 besteedden ZonMw, 
VNG en Impuls Werkplaats onder de noemer Beweging 
in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s 
die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving met 
passende zorg en ondersteuning voor (psychisch) kwets-
bare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts 
en publicaties.

Van villa tot klooster tot instelling
De 98 hectare land met daarop een villa en bebouwing 
van een boerenbedrijf werd vroeger bewoond door be-
heerdersfamilie Bongers. “In 1931 is het gekocht door 
de Franciscaner Broeders van het Heilige Kruis uit het 
Duitse Haussen. Ze wilden er een veilige plek van ma-
ken en bouwden er een klooster bij. De paters waren ge-
heel zelfvoorzienend. Ze verbouwden groenten en fruit 
en fokten hun eigen vee. Het gebouwtje waar ze hun vee 
slachtten staat er nog steeds. Van 1931 tot 1941 leefden 
ze in armoe. Toch was vanaf de late jaren ’40 het kloos-
ter het middelpunt van de gemeenschap. Mensen speel-
den hier bingo, zongen in het koor, gingen naar de kerk. 
Na de oorlog in 1948 werd het klooster een instelling. 
Hier konden mensen met problemen, zoals een drank- of 
drugsverslaving, terecht.”

Oorsprong naam Frits
Toen de paters het terrein kochten, kregen ze er ook vijf 
ezels bij. “Een daarvan was Frits: hij trok al vanaf 1918 
de koets van de familie Bongers. De paters waren in eer-
ste instantie heel blij met hun vervoer. Maar ze kwamen 
er al snel achter dat Frits alleen bekende routes wilde lo-
pen. Eén van de paters werd het zat. Hij riep: ‘Als ik nog 
één keer met Frits eropuit moet, dan treed ik uit!’ Toen 
besloten de paters Frits te verkopen.”

Dieren op het terrein
Achter het raam van het kantoor kijken twee honden 
nieuwsgierig naar buiten. “Dat zijn mijn honden. De een 
houdt enorm van knuffelen en de ander van spelen. Ze 
lopen geregeld los. Tenzij een bewoner natuurlijk bezwa-
ren heeft, dan houden we daar rekening mee. We heb-
ben ook twee varkens: Geer en Goor. Daarnaast zijn we 
in gesprek met de ezelopvang uit de buurt om twee ezels 
in een weiland te zetten. Frits zou weer van harte welkom 
zijn!” Gasten mogen ook hun eigen huisdier meenemen. 
“Huisdieren zijn belangrijk voor het herstel van onze gas-
ten. Ze zorgen voor een veilig en geborgen gevoel en 
zijn heel gevoelig voor emoties. Daarbij hebben onze 
gasten vaak geen (financiële) mogelijkheden voor tijde-
lijke opvang. We hebben al honden, katten en konijnen 
gehad en we bekijken nu de opties voor een geit.”

Groene omgeving
De paters noemden Frits koppig. Maar ezels zijn geen 
luchtdieren: als ze het even niet meer weten, blijven 
ze  stilstaan. Net als de gasten van respijthuis Frits. 
'Wij willen  mensen helpen hun eigen weg weer te  
vinden. Een groene omgeving helpt daarbij. Onze  
gasten genieten van het uitzicht en kunnen hier   fijn 
wandelen. We hebben nu twaalf hectare  tot onze be-  
schikking. Deels bos, deels landbouwgrond. We  hopen  
dat we de landbouwgrond ook in gebruik mogen nemen.

Geschikte locatie
'Voor een respijthuis heb je minimaal een huis met gezel-
lige woonkamer, degelijke keuken en aparte kamers voor 
de gasten nodig. Verder een paar werkkamers. Gasten 
moeten ook naar buiten kunnen. Je moet voldoen aan 
de eisen van een logies en zaken als brandveiligheid op 
orde hebben toe. Het voormalige klooster bleek erg ge-
schikt te zijn voor een respijthuis. In januari 2018 zijn we 
begonnen met de renovatie. We kregen hulp van heel 
veel vrijwilligers en lokale ondernemers. We hebben ei-
genlijk alleen de verf, kleedjes en tweedehands meubels 
zelf gekocht met behulp van subsidie van ZonMw en de 
gemeente Breda.” Als locatiecoördinator schakelt Huub 
wel twintig keer per dag tussen verschillende aandachts-
punten. ‘Ik ben verantwoordelijk voor de faciliteiten, zorg 
dat de infra werkt en ik ben het vaste aanspreekpunt 
voor betaalde krachten en vrijwilligers. Er zijn hier 24 uur 
per dag mensen in huis. Ik probeer het bij vijf dagen per 
week te houden... Maar als er iets is, een lekkage bij-
voorbeeld, dan kom ik gelijk hierheen. Ook midden in de 
nacht sta ik altijd paraat.’

Redactie en fotografie: Doelgroep in Beeld, eindredactie: 
ZonMw. Dit artikel is eerder geplaatst op: https://publicaties.
zonmw.nl/respijthuis-frits/interview-met-locatiecooerdinator-
huub-goosen/. 
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tekst: Olga de la Fontaine - www.olgadelafontaine.nl, beeld: Bas Krommenhoek - www.baskrommenhoek.nl

Zondag in het bos

tekst: Olga de la Fontaine - www.olgadelafontaine.nl; beeld: Bas Krommenhoek

Op 31 januari 2020 werd ik opgenomen in de kliniek. 
Reden: ernstige slapeloosheid na een medicijnafbouw 
en daaruit voortvloeiend een depressie en een heftige 
doodswens. Met nachtmedicatie haalden ze me uit de 
ergste crisis en na zes weken stond ik weer buiten. 

Wandelen was in de kliniek mijn highlight of the day. Het 
zorgde er ook voor dat ik in die zes weken niet geheel 
vervreemdde van de buitenwereld. Ik ging door met 
wandelen toen ik thuiskwam. De ergotherapeut had een 
stappenteller op mijn mobiel gezet en sinds dat moment 
ben ik verslaafd geraakt aan het bijhouden van de stap-
pen die ik dagelijks zet. 

Vandaag is een lege dag, ik heb geen afspraken of bezig-
heden buitenshuis, wat betekend dat ik een stuk ga wan-
delen. Het wordt het Vliegenbos, niet ver van mijn huis, 
ik ga door het Noorderpark Als ik het bos inloop, passeer 
ik allereerst een bosschage met gele bloemen. Die zie ik 
straks terug, weet ik. Het is heerlijk buiten, mijn armen en 
benen zijn bloot en vrij, de zomer ten top. Wanneer ik het 
bos dieper in wandel, komt er van alles los in mijn hoofd. 

Bas, mijn overleden partner, en ik, wij wandelden lange 
tijd iedere zondag in het Amsterdamse bos. Bas was al-
tijd ideeën aan het opdoen voor zijn schilderijen en ik, 
als zijn muze, was degene die zijn fantasieën tot reali-
teit moest maken. Zo kondigde hij op een dag aan dat ik 
bloot op een tak moest gaan liggen. Het was nooit druk 
op die plek, ik voerde zijn wens uit, stomme idioot, en 
klom nakend in een boom. We werden niet gesnapt. 

Sinds ik alleen ben, ben ik waakzamer. Ik weet wat ik 
moet doen als er een man uit de bosjes op me afspringt: 
direct gaan schreeuwen en een goed gemikte schop te-
gen zijn ballen. En dan: rennen! Laat je nooit mee leiden, 
want dan ben je verloren. 

Ik houd steeds links aan, iemand leerde mij hoe dit bos in  
elkaar steekt: langgerekt, dus als ik eruit wil, hoef ik slechts 
de lange lanen te volgen. Hoe heilzaam is dat voor mijn 
ziel, deze rust dat ik niet zoek raak, doler die ik van ori-
gine ben. 

Na een uurtje heb ik het rondje gemaakt en sla ik rechts-
af, zodat ik weer bij het geel kom. Ik zie niemand die 
mij ter orde kan roepen en pluk lustig. Ik bedwing me 
en neem er minder dan ik feitelijk zou willen. Huiswaarts 
maar weer. Het horecaterras laat ik liggen waar het ligt, 
het wordt me te gek met die prijzen. Voor het huis van 
mijn buren staat de vijg vruchten te vormen, ik zie een 
mooie paarse en breek haar af, mijn buren talen er niet 
naar, ze zijn allemaal voor mij. 

Thuis plaats ik de bloemen in een vaas en tel onder-
tussen mijn zegeningen. Soms nog voel ik de behoef-
te om eens langs de kliniek te gaan, om ze te vertel-
len dat het goed gaat. Ik werd er zes weken verzorgd. 
De hulpverleners zien mensen op hun slechtst binnen-
komen en proberen ze uit de ergste crisis te halen, de 
patiënten verdwijnen na verloop van een aantal weken 
weer. Naar een vervolgafdeling of naar huis, zoals in 
mijn geval. Ik zou een klein stukje terug willen geven.  
Misschien is een column ook genoeg.


