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De ZOG 
MH heeft 
de Week 
van de  
Psychiatrie 
georgani-
seerd met 
veel zinvol-
le en ont-
spannende 

activiteiten die goed zijn bezocht. 
Hopelijk een stimulans voor het uit-
breiden van waardevolle zorg, het 
thema van de week, en het tegen-
gaan van stigmatisering. 
Op maandag was de opening van 
de week met een toneelstuk en een 
lied over de Week van de Psychia- 
trie, gemaakt door vrijwilligers en 
medewerkers van ZOG MH.  
Dit lied werd gezongen door het 
speciaal hiervoor opgericht Reakt-
koor van 8 man/vrouw sterk, dat 
ook na de Week verder zal gaan 
(en nog meer leden zoekt!). 
Dinsdag werden 450 gebakjes 
rondgedeeld aan mensen die wo-
nen of verblijven in een(O)GGZ  
instelling. De reacties op dit gebaar 
waren hartverwarmend. Ook wer-
den die dag overal  ‘verbetermuren’  
opgehaald: posters met de afbeel-
dingen van een muur, waarop cliën-
ten briefjes konden plakken met 
hun ideeën over betere zorg. Er 
werd massaal van deze mogelijk-
heid gebruik gemaakt. De redactie 
van tijdschrift/ website Psy vond het 
zo’n opvallende actie dat ze er een 
bericht over op hun website plaats-
te. Dinsdagmiddag  was er een the-
ma- bijeenkomst over waardevolle 
zorg. 9 ervaringsdeskundigen ver-
telden wat voor hen waardevolle 
zorg was geweest. De ervaringen 
van deze middag zullen ook op de 
verbetermuren terecht komen. 

Twee hulpverleners van Kwintes 
gaven vanuit hun positie hun visie 
op waardevolle zorg. Er ontstonden 
interessante discussies. Woensdag 
was het tijd voor ontspanning. De 
fietstocht ging vanwege slecht weer 
niet door. De spelletjesmiddag was 
gezellig. Verder genoten zo’n 20 
daklozen van een high tea. Hier-
voor waren ook  wethouders zorg 
uit Gouda en omgeving uitgeno-
digd. Helaas kwamen alleen de 
wethouder uit Gouda en Boskoop. 
Zij waren onder de indruk van de 
verhalen van mensen uit de dak- 
lozen- en vrouwenopvang en een 
zwerfjongere. 
Donderdag werd op ludieke wijze 
aandacht gevraagd voor de positie 
van cliënten door een optocht met 
een brassband in het centrum van 
Gouda te houden. Vier drummers  
maakten de stad goed wakker en 
trokken veel bekijks. In totaal wer-
den 1200 flyers uitgedeeld. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijdag was het een drukte van 
belang bij de recent geopende 
Weggeefwinkel. Cliënten van de 
GGZ, dak- en thuislozen, vrouwen- 
opvang en de Voedselbank  konden 
gratis kleding krijgen en maakten 
hier dankbaar gebruik van. 
‘s Avonds werd de Week van de 
Psychiatrie afgesloten met een 
daverend feest. Het koor zong een 
aantal liedjes, een hulpverlener trad 
op met zijn band en er was een DJ.  
We kijken terug op een succesvolle 
week. 

De                           week 

                        Verslag van de  WEEK VAN DE PSYCHYATRIE  
                                        28 maart t/m 1 april  
      “ ‘WAARDEVOLLE ZORG !?’ 

De ZOG MH is een belangenorganisatie voor cliënten en hun naasten in de GGZ, verslavingszorg en maatschappelijke opvang in Midden Holland 
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De  OGGZ Spiegel 
Gemeenten maken beleid om men-
sen met psychische problemen te 
helpen in de samenleving mee te 
doen. Dat noemen we de Openbare 
Geestelijke Gezondheid Zorg  
(OGGZ).  Naast behandeling is er 
vaak meer nodig om je draai te vin-
den in de maatschappij. 
In de OGGZ spiegel wordt het beleid 
van de gemeente in kaart gebracht. 
Aan de andere kant wordt cliënten 
gevraagd een vragenlijst in te vullen 
waarin je aangeeft hoe je dit beleid  
ervaart. Later wordt in een verslag 
per gemeente in beeld gebracht hoe 
het beleid door cliënten wordt erva-
ren en wat er cliënten nuttig vinden. 
 
Cliënten kunnen de vragenlijst op 
twee manieren invullen: 

1. Je wordt geïnterviewd door vrij-
willigers van ZOG MH.  We hebben 
daar een aantal mensen voor ge-
vonden die je helpen bij het invullen 
van de vragenlijst. 
2. Je kunt de vragenlijst ook zelf 
invullen op het internet. Je hoeft 
niet je naam in te vullen, alleen de 
gemeente waar je verblijft. Als je 
zelf de vragenlijst wilt invullen kun 
je op de volgende link gebruiken: 
 

http://www.surveyworld.net/sw/
surveys/part.asp?
S=56746&Anonymous=1&L=2&R
=0&H=2E4F2D256B16BDE06D6F
44ADF143817BD62B192D 
 

Doe mee met deze OGGZ spiegel 
om je wensen kenbaar te maken en 
de gemeenten te helpen het  juiste 
beleid te ontwikkelen.  

Voorlichting Boskoop 
 
Op initiatief van de WMO raad vond 
dinsdagavond 19 april een voorlich-
ting plaats in het gemeentehuis van 
Boskoop. De centrale vraag van de-
ze avond was waar mensen met een 
psychiatrische aandoening mee te 
maken krijgen wanneer zij, na een 
periode van ernstig ziek zijn, hun rol 
in de samenleving weer willen op-
pakken? Nadat er kort was stil ge-
staan bij een aantal cijfers vanuit het 
Trimbos instituut en de kenmerken 
van een herstelproces, was het 
woord vooral aan de ervaringsdes-
kundigen Jeannette en Martin. Zij 
spraken over hun persoonlijke her-
stelproces en dan vooral over de pe-
riode waarin de ziekte ‘afneemt’, de 
kwetsbaarheid ‘blijft’ en de wens en 
behoeften om weer ‘mee te doen’ 
toeneemt. Hoe welkom is die samen- 
leving na een glanzende carrière als 
accountant? Of als je van je hobby je 
werk wilt maken maar hier onder-
steuning bij nodig hebt? De erva- 
ringsverhalen van Jeannette en Mar-
tin maakten diepe indruk op de aan-
wezigen die in grote getale naar de-
ze voorlichting waren gekomen.  

ZOG MH Nieuws 1 

WMO Nieuws 

Voor meer informatie  
neem contact op met 
Gerrit van Bergeijk  
 
Werkdag: dinsdag  
tel. 0182-519060 
tel: 06-16467411   

 Wmo 

De afsluiting om 21.30 uur kwam 
dan ook eigenlijk te snel. Maar de 
geluiden om hier een vervolg aan te 
geven maakten duidelijk dat het 
doel van deze avond bereikt was: 
het op gang brengen van de be-
wustwording in hoeverre we als 
samenleving en, nog dichter bij 
huis, als gemeente, werkelijk ruimte 
en mogelijkheden bieden om kwets-
bare burgers mee te laten doen.  Of 
zoals iemand zei: “Pijnlijk komen de 
tekorten van de samenleving en de 
overheid aan het licht, maar ook dat 
het belangrijk is bij onszelf te begin-
nen, niet af te wijzen maar oog te 
hebben voor de ander”. 
Voorzitter de heer Jaap Bloemen-
daal sloot de avond mooi af. Hij 
sprak de wens uit dat een avond als 
deze bijdraagt aan het versterken 
van de sociale cohesie in de ge-
meente Boskoop en de bewust-
wording dat achter iedere psychia-
trische ziekte een mens schuil gaat 
met kwaliteiten, mogelijkheden, am-
bities, verlangens, dromen en  
kwetsbaarheid. Voor de WMO raad 
ligt hier een mooie taak om deze 
kwetsbare burgers in Boskoop, 
waar mogelijk, te ondersteunen. 
 
 

Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen  
met de ZOG MH. 
 
Bereikbaar via het num-
mer tel. 0182-519060, 
of neem een kijkje op 
de website: 
www.zogmh.nl 
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Op het Steun en Informatiepunt 
bent u met al u vragen of zorgen 
over gezondheid, wonen, werken, 
welzijn, financiën en vrijetijds-  
besteding van harte welkom.   
Hieronder informeren wij u graag 
over nieuwe ontwikkelingen. 
 
Zomerperiode 
De vakantieperiode is voor veel 
mensen een vervelende tijd. Mis- 
schien zijn er wel mogelijkheden 
voor u, maar weet u niet precies 
hoe u dit moet regelen? Misschien 
wilt u er eens over te praten of mis-
schien kunt wat inspiratie gebruiken 
voor de invulling van de vakantiepe-
riode?  
Ook dit jaar hebben we uitgebreide 
informatie over dagtochtjes in de 
omgeving en vakantiemogelijkhe-
den met een beperkt budget en ge-
organiseerde begeleide vakantie- 
mogelijkheden.  
 

Voor meer informatie 
kunt u zich wenden tot 
STIP,  
bereikbaar van maan-
dag t/m vrijdag) op: 
tel.nr: 0182 - 549813  
of  
per e-mail:  
stipgouda@zogmh 
 
Woensdag in Schoon-
hoven adres zie pag. 8 

Onderzoek naar wensen open-
ingstijden STIP 
We zien dat veel mensen in de 
ochtend naar het STIP komen. Bij 
de opening om11.00 uur zijn er 
vaak al meer mensen. We vragen 
ons af of er behoefte is om het 
STIP in de ochtend eerder te 
openen. Komende maand wordt er 
naar uw mening gevraagd.   
 
Ervaringen van bezoekers 
“ Ik ben nog nooit in de positie 
beland als nu wat papierwerk be-
treft. Ik vind het een hele goede 
organisatie omdat ze me met aller-
lei problemen die ik op het ogen-
blik heb, helpen. Als deze organi-
satie er niet was geweest had ik 
met mijn handen in het haar 
gezeten. Zowel medewerkers als 
vrijwilligers helpen waar ze kun-
nen. Het is geen 100%, maar 
150% dat ze je helpen daar ben ik 
iedereen dankbaar voor.” 

Je hoort het overal, er moet be-
zuinigt worden. Ook de regionale 
cliëntenraad van REAKT krijgt 
nieuwe plannen voorgeschoteld die 
minder geld mogen kosten. De tijd 
dat er een bulk geld werd overge-
maakt vanuit de AWBZ die vrij 
mocht worden besteed is voorbij. 
Overal hangt nu een prijskaartje 
aan; wat kost een programma/
activiteit, hoeveel deelnemers 
maken er gebruik van en wat levert 
het op. En omdat de financiering 
van activiteiten nu uit heel veel ver-
schillende potjes moet komen is het 
erg ingewikkeld geworden. Deelne-
mers kunnen bij de intakers terecht 
als de financiering van hun eigen 
activiteiten niet goed geregeld zijn.  
Natuurlijk kijkt de regionale 
cliëntenraad kritisch naar de nieuwe 
plannen, vraagt uitleg over de kos-
ten en bespreekt wat nodig is om er 
voor te zorgen dat deelnemers die 
ondersteuning bij REAKT krijgen 
die zij nodig hebben.    

Regiomanager in plaats van  
locatiemanager 
 
De regionale cliëntenraad heeft 
inmiddels kennis gemaakt met de 
nieuwe regiomanager, Jelma Be-
nus. Zij is in de plaats gekomen 
voor Henrie de Vogel, die eerst de 
locatiemanager was voor Midden 
Holland. Henrie is nu ook regio-
manager, maar dan vooral verant-
woordelijk voor regio Haagrand, 
hoewel ze ook veel dingen samen 
bespreken en regelen. Er zijn nu 
geen locatiemanagers meer bij 
REAKT. De regiomanager heeft 
overleg met de medewerkers van 
de teams op de locaties. Het is 
allemaal nog nieuw en even wen-
nen voor iedereen. Als het goed is 
kun je als deelnemer nog gewoon 
terecht bij een medewerker met je 
vragen of opmerkingen. De raad 
heeft elke 3 maanden overleg met 
de regiomanager waar knelpun-
ten, vragen ,opmerkingen en ve-
randeringen besproken worden.    

Nieuws van de regionale cliëntenraad van Reakt 

STIP Nieuws 

 
Heeft u vragen, opmerkin-
gen of ervaringen die van 
belang zijn?  
Neem dan contact op met: 
Yvonne van der Waal 
Ondersteuner bezoekers-
raad, zij is bereikbaar op 
maandag en dinsdag op: 
tel: 0182 - 511 723 of  
e-mail: 
bezoekersraadmidden 
holland@reakt.nl  
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kwetsbare burgers, in een kwaad 
daglicht gesteld.” 
Klumpen vervolgt dat de populatie in 
psychiatrisch ziekenhuizen over het 
algemeen zachtaardig is en geen 
vlieg kwaad doet. En dat de cliënten 
beweging al vele jaren aan de weg 
timmert om het imago van de psy-
chiatrische cliënt te verbeteren. 
“Echter, veel van de geïnvesteerde 
energie wordt met een klap onge-
daan gemaakt door genoemde tra-
gische gebeurtenissen. Telkens 
weer. En: onbekend maakt onbe-
mind.” 
Tot slot roept Klumpen op een voor-
beeld te nemen aan Groot-
Brittannië. Daar heeft de overheid 
een omvangrijke publiekscampagne 
gevoerd. “Er werden onder andere 
portretten uitgezonden van bekende 
publieke personen, die een boekje 
open deden over hun eigen psy-
chiatrische verleden.  
Dé ‘psychiatrische cliënt’ is niet ge-
vaarlijk, overlast veroorzakend of 
onbetrouwbaar. Hij of zij is aan-
doenlijk doordat de media zo selec-
tief en generaliserend over hem of 
haar berichten.” 

 

Gelukkig is er iemand die het beeld 
van cliënten in de geestelijke ge-
zondheidszorg (ggz) nuanceert na 
het schietdrama in Alphen waarbij 
zes mensen gedood werden en de 
dader tenslotte zichzelf om het 
leven bracht. Heico Klumpen,  
vrijwillig belangenbehartiger ggz-
cliënten, heeft op 13 april 2011 in 
de Volkskrant een stukje geschre-
ven onder de kop “Psychiatrisch 
cliënt is zachtaardig”. Daarin stelt 
hij dat na het afschuwelijke drama 
in de berichtgeving wordt vermeld 
dat de man tien dagen opgenomen 
is geweest op een gesloten psy-
chiatrische afdeling. “Dat zou een 
en ander ‘minder onbegrijpelijk’ 
maken.” 
Klumpen stelt: “Helaas komt de 
‘psychiatrisch cliënt’ voornamelijk in 
het nieuws als er door toedoen van 
een verwarde persoon weer een 
onbegrijpelijk drama heeft plaats-
gevonden. Die enkele voorvallen 
per jaar zijn, hoe tragisch ook, wel 
beeldbepalend voor de ‘psychia-
trische cliënt’ in het algemeen.  
Zo wordt door enkelingen het imago 
van een omvangrijke groep, vaak  

Bron: GGZnieuws.nl 

 
Onze oproep aan gemeenten om 
ggz-cliënten te compenseren voor 
verder inkomensverlies, heeft 
vrucht afgeworpen. Zeker 105 ge-
meenten reageerden positief.  
Of dat aantal nog stijgt, zal bljjken.  
Ruim 34% van de (zelfstandig 
wonende) ggz-cliënten heeft een 
inkomen op of onder het bestaans-
minimum heeft. Met alle aangekon-
digde bezuinigingen, de verhoging 
van het eigen risico en het betalen 
van een eigen bijdrage voor AWBZ-
begeleiding, staat het schamele 
inkomen van veel ggz-cliënten 
onder onverantwoord hoge druk. 
Wij zijn dat ook blij dat in ieder ge-
val 105 gemeenten ggz-cliënten 
niet in de steek laten. 

Eind september heeft het LPGGz 
een oproep aan álle Nederlandse 
gemeenten verstuurd om ggz-
cliënten tegemoet te komen via ver-
ruiming van de bijzondere bijstand. 
Per 1 januari 2010 moeten ggz-
cliënten namelijk voor begeleiding 
via de AWBZ een eigen bijdrage 
betalen van maximaal € 17,50 per 

vier weken bij een verzamelinko-
men van € 22.222. Voor mensen 

met een miniuminkomen of minder 
kan dat op jaarbasis behoorlijk op-
lopen. In Nederland ontvangen 
circa 66.700 ggz-cliënten tussen de 
18 en 65 jaar AWBZ-begeleiding. 
Daarvan heeft 34% te kampen met 
een ernstig inkomensverlies. 
 
Het gehele artikel kunt u lezen op 
GGZnieuws.nl 

                        “Psychiatrisch patient is zachtaardig” 

105 gemeenten verruimen bijzondere bijstand GGZ-cliënten 



Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 

Het gehele artikel kunt u 
lezen op Zorg.nl 
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Onverzekerden kunnen zich nu nog 
onttrekken aan de verzekerings- 
plicht. 
 
Boete na drie maanden 
Onverzekerden krijgen eerst een 
brief van het College voor zorgver-
zekeringen (CVZ). Daarin worden ze 
gewezen op hun verzekeringsplicht 
en aangespoord een zorgverzeke-
ring te sluiten. Als blijkt dat zij dat na 
drie maanden nog steeds niet heb-
ben gedaan, krijgen ze een boete 
van driemaal de standaardpremie 
per maand (circa € 340). 

Opsporing Onverzekerden 

Bron: Zorg.nl, 24 februari 2011  

 
Vanaf 1 maart kunnen mensen 
zonder boete alsnog een zorgver-
zekering sluiten. Vanaf 15 maart 
worden verzekeringsplichtigen 
zonder zorgverzekering actief 
opgespoord en gemaand om een 
zorgverzekering af te sluiten.  
 
Uit de laatste cijfers van het CBS 
blijkt dat er nog altijd ongeveer 
150.000 onverzekerden zijn. Daar-
mee is circa 140 miljoen euro aan 
gederfde premie gemoeid.  

Bron : Jso.nl 

 
In februari 2011 heeft de Staatsse-
cretaris van VWS een brief naar de 
2de kamer gestuurd met de over-
wegingen ten aanzien van signa- 
leren en melden van geweld in af-
hankelijkheidsrelaties. Signaleren 
en ingrijpen in een zo vroeg 
mogelijk stadium is cruciaal. Uit  
onderzoeken is gebleken dat een 
deel van de professionals wel sig-
naleert, maar weinig tot handelen 
komt en een ander deel niet goed 
signaleert en nauwelijks handelt. 
 
Meldplicht 
Op dit moment bestaat er een 
meldplicht kindermishandeling bij 
mishandeling door professionals 
van aanbieders van jeugdzorg.  
De Staatssecretaris is voornemens  

deze meldplicht voor de gehele 
zorgsector en voor de sectoren  
Kinderopvang en Maatschappelijke 
ondersteuning in te voeren. 
In het onderwijs geldt nu al een 
meldplicht indien er een vermoeden 
bestaat dat een professional zich 
schuldig maakt aan een zedenmis-
drijf. Er is geen aanleiding om de 
wettelijke verplichting te verbreden. 
 
Meldcode 
De Staatssecretaris heeft 4 criteria 
laten meewegen in haar besluit om 
in een niet professionele setting 
geen meldplicht in te voeren. Dat zijn 
bewezen effectiviteit, autonomie van 
professionals, administratieve lasten 
en draagvlak bij professionals. Bij al 
deze criteria kwam naar voren dat 
een verplichte meldcode te prefere-
ren is boven een meldplicht. 

www.eigenregie.nl 
 
Cliënten met psychotische kwets-
baarheid kunnen met behulp van 
deze website meer de regie voeren 
over hun eigen leven, worden ge- 
stimuleerd meer eigen keuzes te 
maken en worden minder afhanke-
lijk van de hulpverlening.  

Het gehele artikel kunt u 
lezen op Jso.nl 

www.live.nl 
Het project LIVE (Landelijk steun-
punt Inzet Van Ervaringsdeskundig- 
heid in de GGz) is een 2-jarig project 
van kenniscentrum Phrenos en Trim- 
bos-instituut. LIVE streeft naar de 
vernieuwende inzet van ervarings-
deskundigheid in GGz instellingen. 
Aan de orde komen o.a. visie, imple-
mentatie, scholing en financiering.  

Nieuwe Website’s 



Voor meer informatie 
over ons Allochtonen-
project zie onze web-
site of neem contact 
op met Nourad-
din@zogmh.nl of tel. 
0182-519060 
Nouraddin el ouahabi 
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Cliëntenbond en Voice samen verder als Geestdrift 

 
schappelijke opvang en voor Region-
ale cliëntenorganisaties (RCO’s) en 
hun bezoekers. In lokaal en re-
gionaal verband zijn hierbij honder-
den vrijwilligers betrokken. Zij zetten 
zich dagelijks in voor een volwaar-
dige maatschappelijke participatie 
voor zichzelf en voor lotgenoten. 
 
Het gehele artikel kunt u lezen op 
GGZnieuws.nl 

Bron: GGZnieuws.nl, dd 09-03-2011 

 
De Cliëntenbond in de GGz en 
Stichting VO!CE Nederland gaan 
samen verder in één algemene 
cliëntenvereniging. De naam van de 
vernieuwde organisatie is Geestdrift. 
Het is een vereniging van en voor 
ggz cliënten. Geestdrift zet zich in 
voor mensen met een psychische 
aan  doening, verslaving, mensen 
die te maken hebben met maat-  

Voorkomen dat jongeren dakloos worden 

reden is voor jongeren om te gaan 
zwerven. 
‘Het gaat om heel ernstige proble-
men zoals verbaal of fysiek geweld’, 
zegt Rensen. ‘Opvallend vaak is er 
trouwens een stiefouder in het spel 
die zich niet om de jongere bekom-
mert.’  
Nog een opmerkelijke uitkomst is dat 
meer dan een kwart van de zwerfjon-
geren als kind een ouder heeft ver-
loren. Rensen: ‘Wat er dan precies 
misgaat, weet ik niet. Daar zou meer 
onderzoek naar moeten worden ge-
daan.’ 

Bron: Psy.nl, dd. 28-03-2011  

 
Het aantal zwerfjongeren in Neder-
land kan waarschijnlijk aanzienlijk 
worden teruggebracht als het 
Engelse preventieprogramma ‘Early 
Intervention Model’ wordt ingevoerd. 
Dat zegt socioloog Peter Rensen die 
vergelijkend onderzoek heeft gedaan 
naar zwerfjongeren in Nederland, 
Engeland, Tjechië en Portugal. 
Uit het onderzoek Combating Youth 
Homelessness, uitgevoerd in op-
dracht van de Europese Unie, blijkt 
dat problemen in het gezin in alle 
onderzochte landen de belangrijkste  

Bron: Medicalfacts.nl: dinsdag, 22-03 2011  

 

Jongeren met bepaalde etnische 
achtergronden, zoals Marokkaanse 
jongeren, zijn erg ondervertegen-
woordigd in de GGZ, de geestelijke 
gezondheidszorg. Ze zijn daarnaast 
ernstig oververtegenwoordigd in de 
forensische zorg, nadat ze in de 
criminaliteit terecht zijn gekomen.  

In een debat met minister Schippers 
van VWS vroeg CDA-kamerlid 
Hanke Bruins Slot opheldering hier- 
over. “Bepaalde groepen allochtonen 
vinden de weg niet naar de geeste-
lijke gezondheidszorg. Terwijl psy-
chische klachten die niet behandeld 
worden er wel toe kunnen leiden dat  
 

mensen eerder in de criminaliteit  
belanden. Het zou enorm schelen 
als die jongeren op tijd behandeld 
zouden worden.” De minister onder-
kende de problemen, en zei dat er 
op dit moment onderzoek gedaan 
wordt. De uitkomsten hiervan wor- 
den in 2012 verwacht. Bruins Slot: 
“Dit probleem is al sinds 2005 be- 
kend, en ook al eerder door het CDA 
aangekaart. Een onderzoek dat na 7 
jaar gepresenteerd wordt, is wel wat 
laat. Er is snel duidelijkheid nodig 
over hoe het probleem aangepakt 
gaat worden.” 
  
Binnen het Allochtonenproject van 
ZOG MH zullen we hier zeker aan-
dacht aan schenken. 

Toegang allochtone jongeren tot GGZ verbeteren 

Het gehele artikel kunt 
u lezen op Psy.nl 



Wilt u uw ervaring delen? 

Neem dan contact op met de 

ZOG MH, vraag naar Janny 

Pak, tel.nr. 0182-519060,  

email: j.pak@zogmh.nl        

Of stuur uw inzending op 

aan de ZOG MH, t.a.v. 

mevr. Janny Pak, Hoge 

Gouwe 65, 2801LC te 

Gouda 

 

Een Ervaring Rijker 

Op www.fitinjehoofd.be las ik 
waarom je om hulp zou kunnen 
vragen. 
 
Iemand vragen om iets voor jou te 
doen, is voor veel mensen geen ge-
makkelijke opgave. Toch wordt hier-
door het leven makkelijker en vooral 
spontaner. Bedenk dat:  
• je in het leven niet alles hoeft te 
kunnen. 
• het fijn kan zijn als iemand jou om 
hulp vraagt. Dus, als jij hulp vraagt 
aan een ander, dan kan die ander 
dat misschien ook leuk vinden.  
• mensen geen gedachten kunnen 
lezen. Ze zien dus niet altijd dat jij 
eigenlijk hulp nodig hebt. Je moet 
het durven vragen.  
• je met twee meer weet en meer 
ervaringen hebt waar je inspiratie uit 
kunt putten.  
 
Marijke Broere, 22 jaar 
 

 Om hulp vragen 

"Hulp vragen is een teken van wijs- 
heid en niet van zwakte." 
"Loop jezelf niet voorbij door alles 
zelf te doen. Vraag hulp en... aan-
vaard hulp!" 
Liz Babbs 
 
Wat doe jij als een taak te moeilijk 
voor je is? Of als met iets zit waar je 
alleen niet uitkomt? Ga je door tot je 
er bijna letterlijk bij neervalt? Of… 
vraag je om hulp?  
Ongeveer 7 jaar geleden raakte ik 
steeds dieper in de put, maar ik vond 
mezelf geen hulp waard. Ook was ik 
van mening dat ik zelf al mijn proble-
men op moest lossen. Maar ik heb 
geleerd dat het geen schande is, om 
om hulp te vragen.  
Je kunt ook het moment van ‘om 
hulp vragen’ uitstellen, tot je echt niet 
meer zonder hulp kan. Het duurt 
alleen dan wel veel langer voor je er 
weer bovenop bent.  

                                               ZOG MH Nieuws 2 

Tevens heeft de ZOG MH de ontwik-
keling van een registratie voor deze 
jongeren in gang gezet onder regie 
van de GGD HM. Wij hopen dat de 
instellingen gaan registeren zodat de 
omvang van zwerfjongeren beter in 
kaart wordt gebracht. Voor 20102 
zoekt de ZOG MH financiën voor 
een straatadvocaat zwerfjongeren. 
 
Cliëntenkrant 
In de vorige cliëntenkrant lieten wij u 
weten dat de krant in papieren vorm 
ging stoppen. 
Dankzij het Cliëntenraden-overleg, 
waar vertegenwoordigers van de (O)
GGZ-cliëntenraden in zitten, gaat de 
cliëntenkrant toch op kleine schaal 
verspreid worden. Wij zijn heel blij 
met dit initiatief! Deze vertegen-
woordigers dragen zorg voor de ver-
spreiding van gekopiëerde exem-
plaren van de krant binnen de instel-
lingen, zodat deze toch te lezen is. 
De cliëntenkrant kunt u vinden bij 
GGZ MH, Brijder, Kwintes, Reakt 
en Eleos 

Start Herstelgroep  
(Herhaalde oproep) 
 
Op 19 mei 2011 gaan we starten met 
een herstelgroep. Dit is een groep 
van cliënten met verschillende ziek-
tebeelden die met elkaar thema’s 
zullen bespreken en informatie en 
tips met elkaar zullen uitwisselen. De 
groep zal door ervaringsdeskundigen  
worden geleid. Heeft u interesse of 
wilt u zich aanmelden dan kan dat 
via Odette Hensen 
(ohensen@zogmh.nl) 
Er zijn nog een paar plaatsen be-
schikbaar. 
 
Registratie Zwerfjongeren 
De ZOG MH heeft zich de afgelopen 
jaren sterk gemaakt om aandacht 
voor “zwerfjongeren” te krijgen in 
Midden Holland. Afgelopen jaar heb-
ben we in een werkgroep onder het 
regionale OGGZ platform een plan 
van aanpak geschreven voor opvang 
van deze jongeren. Hiervoor wordt 
nu subsidie gezocht. 
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Voor meer informatie 
kunt u contact opne-
men  
met de ZOG MH. 
 
Bereikbaar via het 
nummer tel. 0182-
519060, of neem een 
kijkje op de website: 
www.zogmh.nl 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

U kunt de krant  alleen 
nog lezen via de 
website of laten 
bezorgen in uw 

mailbox. 
 
 
 
 
 

De volgende 
cliëntenkrant verschijnt  

begin juli 2011 
 
 

 
 

Voor in uw  agenda  
 
Weggeefwinkel IJssellaan 2 
 
Openingstijd 11 - 16 uur 
 
Zaterdag 14 mei 
Zaterdag 28 mei 
Zaterdag 11 juni 
Vrijdag 24 juni 
Zaterdag 9 juli 
 
Voorlichtingsavonden GGZ MH 
19.30-21.30 uur 
De Veste, Ridder van Catsweg 300, 
2804 RS Gouda 
 
31 mei: Cannabisverslaving 
 
Kwintes Autisme-soos 
1 x per 2 weken op vrijdagavond, 
Hoge Gouwe 65 
 
29 april  spelletjesavond 
20 mei   kaarshouder beschjilderen 
3 juni     spelletjesavond 
18 juni    BBQ (zaterdag) 
 
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 
 
Reakt 
Elke maandagavond eetcafé vanaf 
17.30 uur (€ 3.-) 
Hoge Gouwe 65  te Gouda 
 
WMO-markt Waddinxveen 
zaterdag 21 mei 2011  
van 10.00 tot 13.00 uur in  
winkelcentrum ‘De Passage’ te 
Waddinxveen. 
 
 
Uitjes in Gouda( gratis) 
 
29 april  Oranjenacht 
1 mei     Strips op de Markt 
14 & 15 mei Hofstedendagen 
Gouda (Bloemendaalseweg) 
2-3 juni   Keramiek dagen 
23-6 t/m 25-8 Goudse Kaasmarkt 

STIP Gouda: 
Hoge Gouwe 65,  
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 
van 11.00 tot 16.00 uur 
(lunchtijd 13.00-13.30 uur) 
Telefoon: 0182 - 54 98 13 
Internet: www.stipggz.nl 
e-mail: stipgouda@zogmh.nl 
 
Spreekuur Belasting 
Maandagochtend en 
woensdagochtend 
Alleen op afspraak! 
Hoge Gouwe 65 te Gouda 
 
 

STIP Schoonhoven: 
Havenstraat 37  
Telefoon: 0182 - 38 63 48  
e-mail: stipschoonhoven@zogmh.nl   
woensdag van 9.00 tot 13.00 uur  
  
 

Spreekuur voor allochtonen Mid-
den Holland (STIP) 
Gouda: dinsdag 13.00 - 16.00 uur 
Schoonhoven: woensdag 9 -13 uur             
Gouda: donderdag 9.00  - 13.00 uur  
 
 

De straatadvocaat: Debby Quist 
Bereikbaar op dinsdag en vrijdag:  
Hoge Gouwe 65, tel. 0182 - 51 90 60 
of 06-57248823    of email:      
straatadvocaat@zogmh.nl 
 
 

Lotgenotencontactgroepen 
♦ Herstelgroep  
Om de 4 weken, voor meer informa-
tie neem contact op met STIP. 
 

Spreekuur Ypsilon (familie) 
Stip Gouda: Hoge Gouwe 65. 
Elke 1e donderdag van de maand 
13.30 - 15.00 uur 
 
 

Gespreksgroep Ypsilon (familie) 
Elke 3e woensdag v.d. maand 19.30 
- 22.00 uur, IJssellaan 2A, Gouda 
Voor meer informatie: 
Mw. Cobi van Miltenburg 
tel: 0180-522562  
Dhr. Kor de Vries 0182-352140 
 

 

De krant thuis 
ontvangen? 

 
Heeft u een emailadres 
dan sturen wij de cliën-
tenkrant graag digitaal 

naar u toe. 
clientenkrant@zogmh.nl 

 
 


