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Juli/ Augustus 2013 
12e Jaargang  
nummer 105 

De ZOG MH is een belangenorganisatie voor cliënten en hun naasten in de GGZ, verslavingszorg en maatschappelijke opvang in Midden Holland 

            ZOG MH Nieuws 

Project zwerfjongeren 
Het project is bij de ZOG MH afgerond, het eindverslag kunt u lezen op on-
ze website bij verslagen en publicaties ZOG MH. 
Gelukkig heeft de gemeente besloten dat het project en de aandacht voor 
zwerfjongeren door moet gaan. Vanuit de middelen van de regio zal Fietje 
Schelling van JSO het project voortzetten. 
Er is een regiegroep en een werkgroep zwerfjongeren gestart met alle be-
trokken organisaties rondom zwerfjongeren. Het doel is eerst een dak     
boven je hoofd! Mozaïek wonen heeft vijf woningen beschikbaar gesteld 
voor zwerfjongeren! Kwintes heeft ook een aantal beschermde woonplek-
ken voor zwerfjongeren. Met de gemeente hebben we goede afspraken ge-
maakt over het verkrijgen van een uitkering. Er worden dus echt stappen 
gezet! 
 

Ondersteuningshuis Gouda 
De afgelopen 2 jaar heeft de ZOG MH zich ingezet voor mensen in armoe-
de vanuit het armoedeplatform in Gouda. We zijn met een werkgroep en-
thousiast aan de slag gegaan om een locatie te vinden om gezamenlijk de 
bestaande banken onderdak te geven. Dat is nu gerealiseerd!  
Aan het Stationsplein 6 zijn nu de voedselbank, kledingbank en  non-
foodbank gevestigd. Per september zullen de organisaties rondom armoe-
de: Kwadraad, Humanitas, Schuldhulpmaatje(Swanenburghshofje) en 
STIP spreekuur gaan houden op deze locatie. We hebben daarmee een 
mooi doel bereikt!  Cliënten hoeven niet meer van het kastje naar de muur 
maar kunnen van alles in het Ondersteuninghuis regelen! Ook het verbin-
den van de organisaties en nauwere samenwerking is een mooi gegeven! 
 

Maatschappelijk Steunsysteem (MSS) 
Ook dit project is afgerond en geëvalueerd. Hierover heeft de gemeente 
Gouda en meerdere gemeenten in de regio besloten dat het voortgezet en 
uitgerold moet worden in de regio. Hier zijn we erg blij mee maar ook trots! 
Als eerste hebben de  gemeente Schoonhoven en Waddinxveen  gevraagd 
te starten met MSS. De ZOG MH heeft het project voortgezet met het  
vinden en trainen en koppelen van ervaringsmaatjes waarvoor Marrig van 
de Werf is aangenomen als coördinator.  
 

Start basiscursus ‘ Werken met eigen ervaring als voorlichter of 
ervaringsmaatje’ 
ZOG MH zocht mensen die opgeleid en ingezet willen worden als ervarings-
maatje of voorlichter. Hiervoor hebben we veel enthousiaste reacties ont-
vangen. De cursus is vorige week gestart met 12 enthousiaste deelnemers.  
Deze zal bestaan uit 5 lessen en is bedoeld om zicht te krijgen wat er voor 
nodig is om de eigen ervaringen in de psychiatrie, verslavingszorg en/of 
maatschappelijke opvang functioneel in te kunnen zetten. Als de basiscur-
sus is afgerond komt er met elke deelnemer een individueel evaluatiege-
sprek waarin besproken wordt hoe de eigen ervaringen als voorlichter of 
ervaringsmaatje verder ingezet kunnen gaan worden. De cursus wordt ge-
geven door Dora Wempe en Marrig van der Werf. 
(interview Gouwestad ervaringsmaatjes te horen op onze Website) 
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Themabijeenkomst Sociaal Domein Schoonhoven 
presentatie Maatschappelijk Steun Systeem (MSS) 
 
Omdat er binnenkort in Schoonhoven een pilot  MSS gaat starten zijn Pe-
tra, Jolanda en ik 5 juni jl. naar de themabijeenkomst Sociaal Domein van 
de gemeente Schoonhoven geweest om ons project MSS te presenteren. 
 
De avond begon met een verhelderende presentatie over de veranderingen 
in de gemeente op het gebied van langdurige zorg, participatie en de 
jeugdzorg. Dit gaf ons een duidelijk beeld van de enorme veranderingen 
voor gemeenten en de zorg. Deze veranderingen en de bezuinigingen  
vragen een andere werkwijze waarbij wordt uitgegaan van de eigen kracht 
van cliënten en de mogelijkheden binnen hun sociale netwerk. Als er meer 
hulp nodig is kunnen cliënten gebruik maken van algemene voorzieningen, 
bv maatschappelijk werk. Als dit niet toereikend is wordt individuele zorg 
en/of hulp ingezet, bv. woonbegeleiding of huishoudelijke hulp, waarvoor 
een indicatie moet worden aangevraagd. 
 
Daarna was er een presentatie van nieuwe projecten die inspelen op deze 
veranderingen. 
Hierbij werden we in drie groepen verdeeld, waarbij de aanwezigen roule-
rend informatie kregen over deze projecten.  
Petra heeft de geïnteresseerden verteld over het maatschappelijk steun-
systeem dat binnenkort ook gaat starten in Schoonhoven. Jolanda en ik 
hebben praktijkervaringen verteld om de meerwaarde van de inzet van er-
varingsdeskundigen duidelijk te maken. Er ontstonden mooie gesprekken. 
We kijken terug op een hele informatieve en waardevolle avond. 
 
Janny 
 
 
In memoriam Philip van der Poel 
 
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Philip van der Poel. Philip 
is jaren vaste vrijwilliger geweest van het STIP en heeft zich daar ingezet 
als lotgenoot en steun voor onze doelgroep. Wij bedanken hem nogmaals 
voor zijn inzet voor de ZOG MH. Philip rust in vrede. Wij wensen zijn naas-
ten veel sterkte. 
 
 
Vertrek Odette Hensen 
 
Na 10 jaar bij de ZOG MH te hebben gewerkt gaat Odette Hensen ons ver-
laten. In 2003 is Odette bij ons komen werken als coördinator STIP en 
heeft tegelijkertijd het project Ervaringsdeskundigheid opgezet. In 2007 is 
ze projectleider Ervaringsdeskundigheid geworden. Dit project heeft ze de 
afgelopen jaren met hart en ziel gedaan! Voor Odette is het tijd voor een 
nieuwe uitdaging. Zij is per 1 maart bij Altrecht als adviseur ervaringsdes-
kundigheid gaan werken. We bedanken Odette voor haar mooie werk bin-
nen de ZOG MH en wensen haar veel succes bij Altrecht! 

   ZOG MH Nieuws 
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Het laatste woord 
De kunst van leven met de dood 

 
Het is een van die vreselijk koude zondagen in maart. Samen met W. trein 
ik naar Amsterdam, naar het NRC-gebouw. Ik ben uitgenodigd om daar de 
presentatie bij te wonen van het boek “Het laatste woord”, dat geschreven is 
door de journalist Gijsbert van Es.  
 
Ruim een jaar geleden heeft Gijsbert mij een interview afgenomen voor een 
artikelenreeks die hij maakte voor de NRC. Tijdens dat interview vertelde ik 
over mijn ervaringen met de psychiatrie, en vooral, over een zeer slechte 
periode daarin. De artikelen werden als indrukwekkend ervaren  door de 
lezers, en Gijsbert besloot om een aantal ervan te bundelen in een boek. 
Mijn interview kwam er ook in. 
 
De zaal is helemaal vol, er zijn veel meer mensen dan verwacht. Het zal 
een prachtige middag worden. Gijsbert opent de bijeenkomst, hij vertelt over 
zijn ervaringen met de geïnterviewden. Velen van hen zijn niet meer in le-
ven. Enkele familieleden worden emotioneel. Er wordt een film vertoond 
over alle mensen die in het boek voorkomen. Heel indrukwekkend. De film 
wordt ondersteund door live muziek van twee gitaristen.  
 
Hierna begint de uitreiking van de eerste exemplaren, één aan nabestaan-
den van de jongste geïnterviewde en één aan nabestaanden van de oudste 
geïnterviewde.  Alle anderen sluiten aan en krijgen ook een exemplaar over-
handigd,  gesigneerd, en met een persoonlijk woordje en bedankje van Gijs-
bert. 
 
In het begin voel ik me ongemakkelijk: “kijk nou, heel veel mensen uit het 
boek zijn er niet meer, en ik zit hier gewoon gezond en wel, niet lichamelijk 
ziek, te wezen”. Voel me bijna schuldig en zeer ongemakkelijk.  
 
Na de uitreiking besluit ik Gijsbert hierover aan te spreken. Het voelt niet 
goed in mij. Een beetje eng vind ik dat wel, maar Gijsbert legt een arm om 
mijn schouder en verzekert mij dat mijn interview een waardevolle bijdrage 
is aan het boek. Hij legt uit dat hij in “Het laatste Woord”  mensen hun ver-
haal laat vertellen als het eind van hun leven in zicht is, of dat nu door een 
lichamelijke of door een psychische ziekte of door iets anders bepaald 
wordt. Hij wil dit thema van verschillende kanten belichten. Hij stelt me volle-
dig gerust en ik ben zo blij dat ik naar hem toe durfde gaan. 
 
Na deze veelbewogen en mooie middag ga ik heel blij en dankbaar naar 
huis terug. Ik voel de kou buiten niet meer, ik voel alleen warmte en ik ben 
er zeker van dat ik mijn eigen psychische aandoening nog heel lang de 
baas zal blijven. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jeannette (ervaringsdeskundige ZOG MH) 

ZOG MH nieuws 

Te bestellen via de web-
shop   van NRC. E 16,95 
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        ZOG MH Nieuws 

Familieavond Ypsilon thema: stigmatisering 
In april mag ik als ervaringsdeskundige van de ZOG MH mijn bijdrage leve-
ren bij een familieavond van Ypsilon. Het thema is: stigmatisering, het wordt 
voor mij een mooie en bijzondere avond. 
Deze avond besef ik dat ik dat wat ik toen niet kon, nu wel kan!! 
Dat ik nu zover hersteld ben / om kan gaan met m’n borderline dat ik oa een 
aantal vaders en moeders van cliënten iets kan meegeven. 
Kan uitleggen “Hoe ik omging met mijn ouders, m’n broer en zijn gezin en 
de andere dierbaren om me heen.” 
Nu (na 10 jaar) kan ik ook meer en meer zien dat niet ik alleen het 
stempel van ‘psychiatrisch cliënt’ heb gekregen. 
Ook de mensen om me heen worden ermee geconfronteerd, ongevraagd. 
Als een van de voorbeelden  geef ik deze avond, i.v.m. stigmatisering: 
Er staat een artikel in de krant  “Psychiatrisch cliënt veroorzaakt een “ramp”! 
 
Wat doet dit met het dochtertje van 11 jaar van m’n broer. Ze weet dat ik 
een psychiatrische achtergrond heb, maar ziet me vooral  “gewoon “ als tan-
te. Iemand met wie ze kan dollen en die lief voor haar is... Wat als zij dit 
leest of er mee geplaagd gaat worden door haar vriendjes op school…”jouw 
tante is toch gek?”. Ik wil haar en ook m’n broer dit gevoel van schaamte en 
onmacht besparen……ze verdienen dit niet! 
 
Ik hoop oprecht dat ik de mensen bij deze thema-avond een stukje houvast 
heb kunnen geven. Zoals ik er nu ook kan zijn om bijv.. m’n broer en zijn 
gezin te omarmen en houvast te geven, als zij mij nodig hebben met de  
onhandigheid van de maatschappij om te gaan die zo snel een etiket plakt 
op psychiatrisch cliënten en hun omgeving. Dat juist zij als familie mogen 
praten over het stigma dat zij krijgen omdat een zoon, dochter of goede 
vriend een psychiatrisch cliënt is. 
Ik ben vooral blij dat een paar dierbaren in me zijn blijven geloven … 
en nog geloven! 
 
Jolanda Westman ( ervaringsdeskundige) 

 

Even voorstellen… 
Ik ben Gerrit-Jan van Heemst (35 jaar) en sinds oktober vorig jaar ben ik als 
vrijwilliger bij de ZOG MH actief. Ik zorg ervoor dat de website wordt 
voorzien van nieuwe berichten en dat die informatie helder op de lezer over-
komt. De berichten zijn afkomstig van diverse bronnen; wekelijks ontvang ik 
nieuwsbrieven van verschillende organisaties waaruit ik een selectie maak 
voor de website. 
Ik vind het werk bij de ZOG MH erg leuk om te doen. De onderlinge sfeer is 
gezellig en met de werkzaamheden ben ik al geruime tijd bekend. De af-
gelopen vier jaar heb als eindredacteur bij het weekblad Voetbal Interna-
tional gewerkt, waar ik dagelijks tientallen nieuws- en achtergrondberichten 
voor de website moest redigeren. Die ervaring kan ik mooi gebruiken als ik 
voor de ZOG MH aan de slag ga. 
Ik ben woonachtig in Waddinxveen, mijn hele leven al. Ik woon in een rus-
tige flat in het centrum van het dorp. Soms ben ik nog wel op de Thijsselaan 
te vinden, omdat ik in 2011 een tijdje opgenomen ben geweest. Maar geluk-
kig gaat het intussen alweer een heel stuk beter met me. 
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Als je van een klein salaris of een uitkering moet rondkomen is dat moeilijk 
omdat alles duurder wordt.  
 
De website www.nibud.nl is een betrouwbare bron die heel veel informa-
tie en inzicht geeft in geldzaken. Je kunt via deze website gratis persoonlijk 
budget-advies krijgen, je kunt leren hoe je meer grip op je geld krijgt en je 
kunt er heel veel bespaartips lezen. Ook kun je je recht op tegemoetkomin-
gen berekenen. 
Als je zelf niet handig bent met de computer of er geen een hebt,  kun hulp 
vragen aan een familielid, vriend(in) of de buren. Of kom naar het STIP, 
dan helpen wij je verder. 
 
De belangrijkste tegemoetkomingen zijn: 
Zorgtoeslag, huurtoeslag, langdurigheidstoeslag, Geld– terug– Regeling, 
Bijzondere Bijstand, Kindergebonden budget, Kinderopvangtoeslag, tege-
moetkoming ouder, alleenstaande ouderkorting, kwijtschelding gemeente-
lijke belastingen, belastingaftrek buitengewone uitgaven. 
 
In de gemeentegids van je woonplaats staat benoemd welke regelingen er 
in de gemeenten zijn. 
 
Tips (gratis en korting) 
Gratis dagje uit     www.gratisdagjeuit.nl 
Gratis op te halen      www.gratisoptehalen.nl 
Actiecode      www.actiecode.nl/acties/kortingsbonnen 
Golden deals (inloggen) www.goldendeals.nl 
Groupon  (inloggen)     www.groupon.nl 
Vakantieveiling.nl            www.vakantieveilingen.nl 
 
 
 Korting op NS kaartjes 
 www.ah.nl 
 www.blokker.nl 
 www.hema.nl 
 www.jumbo.nl 
 www.kortingskaartjes.nl 
 www.kruidvat.nl 
 
 
Gratis zomer-uitjes in Gouda  
 
Zondagmiddagconcerten van 30 juni t/m 1 september, in het Houtmans-
plantsoen 
Montmartre (antiek & curiosa) elke woensdag op de Markt 
Kaas- en ambachtenmarkt, elke donderdag van 10 tot 12.30 uur op de 
Markt 
Goudse specialiteitenmarkt, elke donderdag rondom de Agnietenkapel 
Waterwandeling, 27 juli en 31 augustus om 11 uur vanaf het Stadhuis 
 
Meer informatie bij VVV kantoor in de Waag of op www.welkomingouda.nl 
 
 

STIP Nieuws 

Voor meer informatie 
bent u welkom bij het 
STIP,  
bereikbaar van maandag  
t/m vrijdag op: 
tel.nr: 0182 - 549813  
of  per e-mail:  
stipgouda@zogmh 
 
Woensdag in Schoonho-
ven adres zie pag. 12 
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Succesvolle verwendag voor cliënten van GGZ Midden-Holland 
 
Op 28 mei jl. was er weer de jaarlijks terugkerende verwendag, dit jaar wa-
ren er ongeveer 150 cliënten. 
De meeste cliënten kwamen voor een stoelmassage of een behandeling 
door de schoonheidsspecialiste, pedicure of kapper. 
Sommigen gewoon voor de gezelligheid. 
Ook kon men deelnemen aan een workshop cupcakes maken, of een portret 
laten tekenen. 
De weggeefwinkel was voor deze dag ook in de kliniek en werd goed be-
zocht, er was gelegenheid tot passen en kosteloos vermaken. 
Verschillende cliënten hebben met de gevonden kleding uit de weggeefwin-
kel meegedaan met een modeshow, deze werd gelopen in het restaurant. 
De dag werd afgesloten met een Rad van Fortuin en een buffet met live mu-
ziek. 
Na afloop kregen alle clienten een verwenpakket mee naar huis. 
Uit de reacties bleek dat de dag door de meeste deelnemers als zeer posi-
tief werd ervaren. 
“Wat een verwennerij”, “Bedankt voor alle aandacht, jammer dat het maar  
1 keer per jaar is”, waren veel gehoorde uitspraken. 
 
Weggeefwinkel 
 
Langs deze weg wil ik graag iedereen die dit leest vertellen dat de Weggeef- 
winkel mag blijven op de IJssellaan 2  in Gouda. (achter het oude belas-
tingkantoor) 
U bent van harte welkom, ook als u niets nodig heeft,  voor een kopje  koffie 
of thee maar ook voor een gezellig praatje. 
Wat kunt u in de winkel vinden baby-kinder-dames en herenkleding  maar 
ook boeken, schoenen, puzzels, knuffels en andere spulletjes. 
De Weggeefwinkel is om de zaterdag open, op 6 en 20 juli, 3, 17 en 31 au-
gustus, 14 en 28 september, 12 en 26 oktober van 11.00 tot 16.00 uur. 
De spullen zijn gratis. Ik hoop u te mogen ontmoeten in de winkel. 
Mocht u mensen weten die spullen willen brengen, ook dat is welkom. 
 
Door Truus de Jager 
Telefoon 0630658930 
Mail T.deJager@ggzmiddenholland.nl 

Website Wijzer in Geldzaken 

 
Wijzeringeldzaken.nl wijst je de weg naar betrouwbare informatie over je  
financiële zaken.  
 
Wijzeringeldzaken.nl is geen bank of commerciële organisatie.  
Heb je vragen over geldzaken zoals beleggen, lenen, sparen of schulden. 
Dan kun je met de informatie, tips en hulpmiddelen die je op deze website 
vindt, je financiën beter op orde krijgen. 



Wil je ook je persoonlijke    

ervaring delen?  

Neem dan contact op met de 

ZOG MH, Janny Pak, tel.nr. 

0182-519060,  email: 

j.pak@zogmh.nl        

STIP Nieuws 

Moederschap 

Moeder worden is een gunst, 
moeder zijn een kunst. 
 
(bewerking op) Toon Hermans 
 
Iedere (aanstaande) moeder is wel eens onzeker, dat weet ik zeker. Als je 
psychische problemen hebt (gehad) voel je je misschien extra onzeker. Zal 
ik wel een goede moeder zijn? Heeft hij of zijn mijn depressieve genen ge-
erfd? 
Met mij gaat het al 4 jaar goed: medicatie heb ik afgebouwd van 3 naar 1 
pilletje, ik kreeg verkering, we zijn verloofd, kochten een huis, ik rondde mijn 
studie af en vorig jaar zijn we getrouwd. Wie had dat ooit kunnen denken..? 
Nu worden we papa en mama. Ik ben ruim 8 maanden zwanger, ik voel me 
nog steeds goed en slik, op advies van arts, nog steeds medicatie. Dit vond 
ik aan het begin moeilijk te accepteren, ik wilde het beste voor ons kindje: 
stoppen met medicatie dus. Maar dat is ook een risico en spanning en stress 
is ook slecht voor een ongeboren kindje. De huisarts (of was het de verlos-
kundige?) adviseerde me om contact op te nemen met de POP-poli, polikli-
niek voor psychiatrie, obstetrie (verloskunde) en pediatrie (kindergenees-
kunde). Zij adviseerden me om in het ziekenhuis te bevallen, preventief mijn 
medicatie te verhogen na de bevalling (voor de borstvoeding zou de hoe-
veelheid medicatie niet uitmaken) en tijdig aan de bel te trekken. Logisch.  
En ik heb recht op 16 uren kraamzorg extra, dat is niet verkeerd. 
4 weken geleden viel ik, gewoon in de achtertuin. Scheurtje in mijn pols, 4 
weken gips. Gelukkig ben ik nu weer gipsloos, ontspannen, uitgerust en voor 
ons kindje staat alles klaar.  
 
Ongeveer 10% van de moeders maakt een depressie mee na haar beval-
ling. Ik ga  er alles aan doen om dit proberen te voorkomen en anders er zo 
snel mogelijk bovenop te komen. Rust nemen, op tijd om hulp vragen, zor-
gen delen (letterlijk en figuurlijk), etc. Ik sta er niet alleen voor. 
 
Groeten van Marijke (24) 
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Een ervaring rijker 

Praatcafé ‘Geen Cent Teveel’ 
 
Dit is een plek waar je met elkaar ervaringen kunt uitwisselen over admini-
stratieve en financiële zaken. 

• Heb je vragen over financiën of administratie? 

• Heb je een steuntje in de rug nodig bij het bellen naar een instantie? 

• Heb je hulp nodig bij het doen van een eenvoudige belastingaangifte? 

• Wil je tips over verstandig omgaan met geld? 

• Wil je hulp bij het invullen van een formulier? 
Locatie: Paradijs, Rozendaal 18, 2801 XS Gouda 
Openingstijd: iedere woensdag van 10.30 - 12.30 uur 
 
‘Geen Cent Teveel’ is een samenwerking tussen Kwintes en het STIP. 



Voor meer informatie 
mail: Yvonne Visser 
 
meedoen-
doorsport@kwintes.nl 
 
of bel: 
06-27071929 

Samen sporten / Sportstogether 
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2x in de week (iedere dinsdag en vrijdag) biedt Kwintes vanuit een cliënt 
-gestuurd project, sport en spel aan in Sporthal “de Mammoet” in 
Gouda. 
 
Dit sportproject is bedoeld voor mensen met een psychische beperking.  
Op een later moment worden in het project  ook niet-cliënten betrokken om 
het stigma te verlagen en maatschappelijke betrokkenheid te vergroten. 
 
Dagen en tijden: Dinsdag 15.30u – 17.00u     De Mammoet 
   Vrijdag 19.00u – 20.30u       Calslaan 101, Gouda 
In de zomer gaan we lekker buiten bewegen!          
 
Voor iedereen toegankelijk en laagdrempelig! 
We hebben mogelijkheden om twee sporten en/of spelen aan te bieden. 
We passen het spel aan, aan het niveau van de spelers.  
Door te oefenen en het gewoon te doen, gaat het iedereen lukken. 
Vanaf september gaan we ook Zumba, Streetdance en Afrikaanse dans aan-
bieden. 
 
Mogelijkheden die geboden worden: 
-Sport en spel wordt gegeven door cliënten. Sportverenigingen geven clinics 
om vaardigheden te leren. 
-Je kunt opgeleid worden tot trainer en behaalt daarmee een certificaat. 
-Je mag je begeleider meenemen. Na de zomer mag je vrienden en/of familie 
meenemen. 
-Regelmatig zal er een toernooi georganiseerd worden voor cliënten, zorg- 
organisaties, bedrijven, sportverenigingen etc. 
-Eventueel doorstromen naar reguliere sportvereniging is mogelijk. 

 
Wil je meer info of wil je vrijwilligerswerk doen bij dit project?  
Mail je vragen naar meedoendoorsport@kwintes.nl of bel met  
Yvonne Visser (06 27071939) 
Als je voor de eerste keer komt krijg je een strippenkaart voor 5x gratis spor-
ten, daarna kan je een strippenkaart van 15x kopen voor €10,00! 

 
Donderdag 29 augustus Kick off Sportproject!  
Verdere informatie volgt! Opening door de wethouder van Gouda en regio-
directeur  van Kwintes. Er komt een clinic door de oud-international volleybal, 
Ron Zwerver. Het volleybaltoernooi is voor iedereen toegankelijk. 
 
Wandelgroep Kwintes 
Sinds ruim een jaar heeft Kwintes ook een wandelgroep, die opgestart is o.l.v. 
een wandelcoach. Het doel is dat cliënten en niet-cliënten met elkaar wan-
delen om samen een activiteit te hebben, het stigma te verminderen en 
cliënten meer in de samenleving te laten integreren. 
Een aantal enthousiaste wandelcliënten zijn zelfstandig door blijven wandelen 
en zoeken versterking. 
 
Hou jij van wandelen in de natuur ?  
Vind je het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten? 
Je bent van harte welkom! 
 
We wandelen elke zondagmiddag om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats 

Voor meer informatie mail 
Janny.pak@live.nl of bel 
06-40854637 



Activiteiten-inloop Kwintes in Gouda 
Rozendaal 18 (hoek Paradijs en Rozendaal). 
 
Inloop op maandag, dinsdag en vrijdag van 13.00 - 16.00 uur 
Gezellig samenzijn, koffie/thee drinken, praatje en ontmoetingen. 
 
Praatcafe Geen cent teveel op woensdag van 10.30 - 12.30 uur 
Samen met budgetconsulent en STIP ervaringen uitwisselen over 
financiële zaken. 
 
Creamiddag 1 x per 14 dagen van 14.00 - 16.00 uur 
Onder begeleiding leuke creatieve activiteiten tegen inkoopprijs maken. 
 
Je bent van harte welkom!!!! 
 

Activiteiten Kwintes Paradijs 

Regionale cliëntenraad 
REAKT Midden-Holland 
Hoge Gouwe 89 
2801 LD Gouda 
regionaleclientenraad-
middenholland@reakt.nl 
 
Coach/ ondersteuner 
Yvonne van der Waal 
tel. 06 -41 59 28 60 
y.vanderwaal@reakt.nl    
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Nieuws van de Cliëntenraad Reakt 

REAKT is gestart met de invoering van een nieuwe manier van werken.  
Het doel daarvan is om nog beter in te kunnen spelen op wensen en be-
hoefte van cliënten en de kwaliteit van de begeleiding verder te verbeteren. 
Voor dit hele jaar krijgt REAKT daarbij nog ondersteuning van het minis-
terie. Dat betekent ook dat  een coach regelmatig de medewerkers advies 
geeft over de manier van werken. In de loop van dit jaar zullen alle cliënten 
daar wel iets van merken.  
 
De regionale cliëntenraad praat regelmatig met de regiomanager over de 
uitvoering van de plannen. De raad volgt kritisch of alles wel in het belang 
van de cliënten is.  
 
Voor CONNECT locatie Hoge Gouwe wordt een steeds duidelijker pro-
gramma aangeboden. De cliëntenraad dringt daar ook op aan. Cliënten 
hebben dagdelen te besteden, maar dan moet er wel een gevarieerd aan-
bod zijn waar je als cliënt gebruik van kan maken. Op dit moment zijn er 
plannen voor o.a. een mannengroep, gezonde voeding, creatief schilderen 
en wordt het zanggroepje weer in ere hersteld. Voor elke activiteit geldt dat 
er voldoende deelnemers zijn. Wie andere ideeën heeft kan terecht bij 
Tanja. Elke vrijdagmiddag is er ook klaverjassen. Voor alle groepsac-
tiviteiten betekent dat je een indicatie moet hebben. 
 
Op de TRACK locatie wordt per cliënt een passend aanbod gezocht. Op dit 
moment is er een steeds grotere groep cliënten actief op de productieaf-
deling. Er is computerles en er wordt een nieuw aanbod ontwikkeld op ge-
bied van trainingen en cursussen waar je in je persoonlijk leven iets aan 
kunt hebben. Er is een cliëntenklankbordgroep die een bijdrage heeft ge-
leverd aan de inhoud van de trainingen. Bij TRACK kun je ook individuele 
begeleiding krijgen, als je daarvoor een indicatie hebt. De trajectbegeleider 
stippelt samen met de cliënt een traject met doelen uit. 
 
De Regionale Cliëntenraad (RCR) vindt het een positieve ontwikkeling en 
hoopt dat het lukt om alle plannen goed uit te voeren. 



  Advies ouderen en verslaving 

         Aantal verslaafden in verslavingszorg daalt 
Pagina  10  

 Alcohol in puberteit verhoogt kans op verslaving 

Bron: www.gezondheidsplein.nl dd 22 mei 2013 
 

Jongeren die beginnen met het drinken van alcohol tijdens de pubertijd heb-
ben meer kans om later verslaafd te raken aan alcohol. Ook kinderen gecon-
troleerd laten drinken om ze zo te leren verantwoord met drank om te gaan, 
voorkomt geen alcoholverslaving. Dit blijkt uit een onderzoek van de Univer-
siteit van Heidelberg. 

Lees verder op www.gezondheidsplein.nl 

            

Bron: www.nu.nl dd. 31 mei 2013 

Het aantal mensen dat een beroep doet op de verslavingszorg daalt. In 
2012 waren dat er 66.000, dat is 6 procent minder dan het jaar daar-

voor. Dat meldt de Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ). 

Volgens de IVZ vormden alcoholverslaafden in 2012 net als het voorgaande 
jaar de grootste groep verslaafden, in totaal waren het er 31.000.  

Bij jongeren vormt blowen het grootste probleem. Van alle jongeren onder 
de 25 jaar die vorig jaar hulp zochten wegens een verslaving is 52 procent 
verslaafd aan cannabis. Het aantal jongeren dat kampt met een cocaïnever-
slaving is volgens de stichting de afgelopen 10 jaar gehalveerd. 

Uit het onderzoek blijkt ook dat hulpinstanties steeds minder heroϊne-
verslaafden zien. In 2012 klopten er nog ruim 10.000 aan voor hulp, dat is 
4400 minder dan in 2003. Inmiddels is de gemiddelde leeftijd van heroϊne- 
verslaafden 46 jaar. Meer dan 1800 van hen zijn ouder dan 55 jaar.  

Verslavingsinstanties hebben wel te maken met een stijging van GHB-
verslaafden. Dit is een relatief nieuw fenomeen. In 2007 waren er bij de ver-
slavingsinstanties rond de 60 verslaafden bekend. De afgelopen jaren steeg 
het aantal GHB-verslaafden dat om hulp vroeg van rond de 680 in 2011 naar 
761 in 2012. GHB wordt veel in het uitgaanscircuit gebruikt. 

Bron:  Trimbos.nl  dd. 30 mei 2013 
 

Een landelijke bewustzijnscampagne om het taboe te doorbreken en in een 
vroeger stadium van dreigende verslaving ingrijpen met korte bewezen ef-
fectieve interventies. Dat zijn de belangrijkste adviezen van een commissie 
van verslavingsdeskundigen om een halt toe te roepen aan het al jaren  
stijgend aantal ouderen dat een beroep doet op de verslavingszorg. 
 
Vooral op het terrein van alcohol en problematisch medicijngebruik is er de 
afgelopen tien jaar een forse aanwas van nieuwe cliënten van 55 jaar en 
ouder; meer dan een verdubbeling. Het aandeel ouderen met een drugsver-
slaving groeit ook sterk, dit zijn echter veelal oude bekenden van de versla-
vingszorg.  
 
Lees verder op www.trimbos.nl 
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Einde isoleercel in zicht 

Bron: www.detelegraaf.nl dd 17– mei 2013 

 

In de geestelijke gezondheidszorg (ggz) mogen er geen nieuwe 
isoleercellen meer komen. In de plaats van deze separeer- en afzon-
deringskamers, zoals ze in de sector genoemd worden, komen zoge-
noemde extra beveiligde kamers. Dat meldde de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg (IGZ). 

                                                                                                                   
In deze extra beveiligde kamers worden mensen wel nog steeds alleen 
opgesloten als dat nodig is, maar ze krijgen er wel intensieve zorg en 
hebben dag en nacht mogelijkheid tot contact met iemand die ze vertrou-
wen. Dat kan personeel van de instelling zijn, maar ook familie of een 
vriend of vriendin. 
                                                                                                                  
Het is de bedoeling dat op termijn de oude separeercellen niet meer ge-
bruikt worden. De IGZ praat nog met GGZ Nederland over de termijn 
waarop dat zal zijn. 

De nieuwe manier van separeren past in het beleid om 'eenzame insluit-
ing terug te dringen'. In een rapport over de nieuwe manier van separeren 
staat ook dat het de bedoeling is dat er zo min mogelijk van de nieuwe 
extra beveiligde kamers komen in instellingen, om te voorkomen dat ze te 
vaak worden gebruikt. 

 

Lees verder op www.detelegraaf.nl 

 Uitslag Meldactie: 48% ervaart onnodige zorg 

Bron: Nieuwsbrief Landelijk Platform GGZ dd. 5 juni 2013 

 
Onterechte consulten en verwijzingen. Dubbele onderzoeken en foto’s.  
Medicijnen die worden verstrekt maar niet worden gebruikt. 48% van de 
mensen die zich meldden bij het Meldpunt Besparingen in de zorg heeft 
ervaring met dit soort onnodige diensten of handelingen.  
Het Meldpunt is ingericht door de vier landelijke patiëntenkoepels die 
zich zorgen maken over de bezuinigingen die het kabinet wil doorvoeren 
in de zorg. De organisaties willen dat eerst de verspilling van zorgeuro’s 
wordt aangepakt, in plaats van dat het kabinet begint met snijden in het 
basispakket. 
De patiëntenorganisaties riepen mensen op om mee te denken, en ruim 
2500 mensen gaven daaraan gehoor. 
 
Lees verder op www.lpggz.nl 

  Oproep: wie heeft er Ministeck? 

Emma  is op zoek naar mensen die Ministeck hebben en er niets mee 
doen. U kunt Ministeck afgeven bij Tanja van de Steeg, Hoge Gouwe 65 
te Gouda.  
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Wilt u uw mening geven 
over de inhoud van deze 
krant of heeft u kopij voor 
de volgende cliëntenkrant?  

Neem dan contact op:  
 

Telefoon:  
0182 -  51 90 60  

of mail:  
clientenkrant@zogmh.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De volgende 
cliëntenkrant verschijnt  
begin september 2013 
weer via de mailbox 

 
 

 
 

Voor in uw  agenda  
 
Weggeefwinkel GGZ IJssellaan 2 
In Gouda. Openingstijd 11.00 - 16.00 
uur op 6 en 20 juli, 3, 17 en 31 aug. 
 
Kwintes Autisme-soos 
Eenmaal per twee weken op vrijdag-
avond, Paradijs 2, Gouda 
Programma zie: 
http://www.kwintes.nl/activering/
dagactiviteiten/gouda_-_soos 
 
Praatcafé ‘Geen Cent Teveel’ 
elke woensdagmorgen 10.30-12.30 
uur in Paradijs, Rozendaal 18, 
Gouda 
 

Alzheimer Theehuis 
19.00-21.00 uur 
Zorgcentrum Korte  Akkeren 
Bernardhof 400  Gouda 
Juli en augustus geen bijeenkom-
sten 
 
Narcotics Anonymous meeting 
Elke maandag 19.00-20.00 uur 
Jac. P. Thijsselaan 45 Gouda 
Roger    06-1331 3136  (informatie) 
Na-gouda@hotmail.com  
N.A. Hotline 24/7 
Rotterdam 06-22349638 
 
AA Gouda 
Maandag en donderdag 
0182-519712 
 
Anonieme Alcoholisten Gouda 
Woensdag 
Groep door/voor verslaafden  
Info Remko: 06-33626971 
Landelijke hulplijn: 020-6817431 
(dag en nacht bereikbaar)  
 
CA (Cocaine Anonymous)  
Groep door en voor verslaafden die 
bij elkaar komen om te herstellen 
van hun verslaving 
Info: Rob 06-16540120 
Hulplijn: 06-10192770 
 
REAKT Eetcafé  
Elke maandagavond eetcafé vanaf 
17.00 uur Hoge Gouwe 65 (€ 3,50)  
 
 

 

GGZ Midden-Holland 
De Veste, Ridder van Catsweg 300 
Voorlichtingsavonden:19.30-21.30 uur  
Juli en augustus geen bijeenkomsten 
 
 
Inloophuis Domino 
Oosthaven 31C, tel. 0182-515706  
 
STIP Gouda: 
Hoge Gouwe 65,  
ma t/m vrij van 11.00 tot 15.00 uur 
Telefoon: 0182 - 54 98 13 
Internet: www.stipggz.nl 
e-mail: stipgouda@zogmh.nl 
 
Spreekuur Belasting 
Alleen op afspraak! 
Zie STIP. 
 

STIP Schoonhoven: 
Havenstraat 37  
woensdag van 9.00 tot 11.30 uur  
Telefoon: 0182 - 38 63 48  
e-mail: stipschoonhoven@zogmh.nl   
  
Spreekuur voor allochtonen Midden 
Holland  
Schoonhoven:  
woensdag 9.00 –11.30 uur             
Gouda:  
donderdag 10.00 -12.00 uur  
 

De straatadvocaat: Aart Jongejan 
Bereikbaar op dinsdag en vrijdag:  
Hoge Gouwe 65, Gouda 
tel. 0182 - 51 90 60 of 06-22144689   
of e-mail: straatadvocaat@zogmh.nl 
 

Herstelgroep  
Om de vier weken, voor meer informa-
tie neem contact op met Dora Wempe: 
0182-519060 
 

Spreekuur Ypsilon (familie) 
Stip Gouda: Hoge Gouwe 65. 
Elke eerste donderdag van de oneven 
maand 13.30 - 15.00 uur 
 

Gespreksgroep Ypsilon (familie) 
Elke derde woensdag van de even 
maand,19.30 - 22.00 uur, Thijsselaan 
45, Gouda 
Mw. Cobi van Miltenburg 
tel: 0180-522562  
Dhr. Kor de Vries 0182-352140 
 

De krant thuis 
ontvangen? 

 
Heeft u een e-mailadres 

dan sturen wij de  
cliëntenkrant graag  
digitaal naar u toe    

clienten-
krant@zogmh.nl 

 
 

Alle medewerkers en 
vrijwilligers van de 
ZOG MH wensen u 
een fijne zomer! 


