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Voorwoord
Lange wachtlijsten GGZ
Helaas zijn de wachttijden voor behandeling
GGZ ook in onze stad lang. Het is niet
ongebruikelijk om een aantal maanden op
de wachtlijst te staan alvorens de
behandeling kan starten.
Er zijn vele redenen voor het oplopen van
de wachttijd binnen onze regio. Daarom is
er nu een projectgroep Haaglanden
opgericht, waarbinnen o.a. zorgaanbieders,
huisartsen en de gemeente met elkaar
bespreken hoe zij de wachttijden kunnen
aanpakken.
Wij zien bij Kompassie dagelijks wat de
gevolgen zijn van het wachten op
behandeling en zien dat de kwetsbaarheid van mensen toeneemt.
Naast de afspraken die de zorgaanbieders en huisartsen maken
om de wachtlijst aan te pakken, willen ook wij ons inzetten om de
burgers die wachten te ondersteunen. In de volgende nieuwsbrief
vertellen wij u meer over dit nieuwe project.
Staat u op de wachtlijst voor een behandeling?
Mocht u op de wachtlijst staan en heeft u ondersteuning nodig dan
staan wij voor u klaar. Onze vrijwilligers in ons steunpunt luisteren
naar uw verhaal en kunnen u praktische en emotionele steun
bieden. Ook kunnen wij kijken of het nodig is een aanvraag te
doen bij de gemeente, voor ondersteuning of begeleiding vanuit de
WMO. Mail gerust naar info@kompassie.nl.
Als u als familielid of naaste een luisterend nodig heeft, neem dan
contact op met Esther of Kavita via mantelzorg@kompassie.nl
Staat uw patiënt op de wachtlijst voor een behandeling?
Als huisarts of POH kunt u uw patiënt attenderen op onze
ondersteuning en/of direct contact opnemen met één van de
steunpuntbegeleiders: Hatice Duran, h.duran@kompassie.nl
Ronald Bakker, r.bakker@kompassie.nl
Lex van de Steenoven, lex@kompassie.nl
Kompassie in de zomer
Kompassie sluit niet tijdens de zomermaanden. U blijft van harte
welkom op het steunpunt aan de Laan 20. Namens medewerkers
en vrijwilligers van Kompassie wens ik u een mooie zomer.
Hartelijke groet, Jacqueline van den Bos.

Ik zou ook Miranda kunnen zijn
Nynka Delcour is een bekende naam bij Kompassie. Wij
houden van haar muzikale theatervoorstellingen over
psychische kwetsbaarheid, en om die reden hebben we er
de afgelopen jaren voor gezorgd dat zowel ‘Hou me los’ als
‘Vind je het gek!’ een aantal malen te zien was in Den Haag.
Tijdens de productie van Vind je het gek! maakte Nynka kennis
met Miranda. Nynka: “Ik voelde meteen een klik toen ik Miranda
voor het eerst ontmoette. Wat haar is overkomen, had ook bij mij
kunnen gebeuren als het net even anders was gelopen. Als zusje
van een broer met schizofrenie, ben ik altijd op zoek naar antwoorden. Wie bepaalt de grens tussen normaal en gek! Waarom
gaat de één er wel overheen en de ander niet? En als het mis
gaat: hoe kom je weer terug?”. Nynka ging op onderzoek uit en
maakte, samen met documentairemaker Paul Delcour én Miranda
van den Broek, de documentaire ‘Ik zou ook Miranda kunnen zijn’.

Miranda is het schoolvoorbeeld van iemand met een psychische
kwetsbaarheid die ogenschijnlijk weer een normaal bestaan heeft
opgebouwd. Toch heeft ze nog steeds af en toe last van psychoses
en bijwerkingen van haar medicatie. Hoe doet Miranda dat? Wat
is, als professionele ervaringsdeskundige, haar visie op herstel?
En in hoeverre sluit dit aan bij de nieuwe visie op herstel binnen
de GGz? Nynka gaat niet alleen in gesprek met Miranda maar ook
met de mensen in haar omgeving en psychiater Jim van Os.
Bekijk gratis online: https://www.krachtvanbeleving.nl/miranda/

Even voorstellen: Lex
Ik stel me graag aan jullie voor:
mijn naam is Lex van de
Steenoven.
Ik ben sinds twee maanden in
dienst bij Kompassie en met
velen binnen de organisatie heb
ik al kennis gemaakt. Ik kende
Kompassie vanuit mijn vorige
banen al goed; ik was al meerdere malen binnen geweest met
bezoekers en vrijwilligers.
Mijn vorige werkgevers waren
o.a. Stichting Mens en Tuin
(twee prachtige zorgtuinen in
Moerwijk en het Westbroekpark),
Housing First en Brijder
Verslavingszorg.
Bij die laatste twee heb ik me
vooral veel bezig gehouden met
Dagbesteding en Arbeidsreintegratie voor mensen met een
achtergrond in de GGZ en de
Verslavingszorg.
Daarnaast heb ik ook nog een tijd op de Biologische Markt
gewerkt.

Werken bij Kompassie spreekt me heel erg aan; de organisatievorm vind ik geweldig: de ervaringsdeskundige medewerkers die
hier tegelijkertijd de bezoekers helpen én aan hun eigen herstel
werken.
Ik hoop dat ik met mijn ervaring in de zorg een zinvolle bijdrage
kan leveren aan het werk van Kompassie. Ik heb het in elk geval
tot nu toe bijzonder naar mijn zin.
Buiten het werk ben ik bezig met fietsen, Indiaas eten koken en
fotografie. Verder lees ik veel (mijn favoriete schrijver is Ian
McEwan) en ga ik geregeld naar het Filmhuis.
Tot ziens, Lex

Even voorstellen: Kavita
Mijn naam is Kavita Parsan en ik
ben geboren en getogen in Den
Haag. Mijn moeder is van
Suriname en mijn vader van
Trinidad en Tobago. Recent ben ik
36 jaar geworden. Ik heb geen
partner en geen kinderen. Wel
een nichtje van 4 jaar waar ik een
hechte band mee heb en sinds
kort heb ik ook een neefje erbij!
Van oorsprong heb ik Pathologie
op cellen en weefsels gestudeerd
en deed ik onderzoek naar kanker
en andere ziektes op een
laboratorium.
In 2017 heb ik de familie coach
opleiding gedaan bij Kompassie en
ik zat daar onder andere in de
groep met Esther, nu mijn directe
collega binnen het project
Mantelzorg GGz.
Ik werk nu 6 weken bij Kompassie en mijn ervaringen tot nu toe
kun je lezen in de volgende nieuwsflits van Kompassie, speciaal
voor mantelzorgers GGz*.
Wat mij blij maakt zijn mensen met hun levensverhalen. Dat kan
zowel in het echte leven zijn als in fictie op Netflix. Ook hou ik van
koken en bakken van gezonde kleine maaltijden. En ik sta altijd
open om nieuwe dingen te leren.
Je kunt me altijd aanspreken over zaken met betrekking tot de
Mantelzorg GGz. Maar ook als je iets leuks te delen hebt of als je
wat tips voor lekker eten van mij wilt hebben.
Tot ziens, Kavita
*Wilt u zich abonneren op deze maandelijkse nieuwsflits? Stuur
dan een mail naar Kavita of Esther via mantelzorg@kompassie.nl

Afscheid van Rita
Het is wel bijzonder. Drie jaar geleden schreef ik mijn kennismakingsstukje in de Kompassie Nieuwsbrief van juni, nu mijn afscheidsstukje.
Mei 2016 ben ik gestart met het project Mantelzorg GGz van Kompassie.
Met heel veel plezier en voldoening kijk ik terug op de afgelopen drie
jaar. De fundamenten van het project Mantelzorg GGz zijn gelegd, het
bed is gespreid. Pionieren, opbouwen, iets nieuws zien opbloeien, dat
vind ik eigenlijk het leukste om te doen. Dit was dus een klus naar mijn
hart.
Het voornaamste doel van het project was bieden van een luisterend oor
aan mantelzorgers GGz en verslaving. Dit is zeker gelukt. De meest
gehoorde reactie van mantelzorgers GGz die aanklopten bij Kompassie:
‘Wat fijn dat ik eindelijk mijn verhaal heb kunnen vertellen, dat er gewoon geluísterd is’. Soms is één gesprek voldoende, een andere keer
blijken er meerdere gesprekken nodig om de mantelzorger GGz weer grip
te laten krijgen op de eigen kwaliteit van leven.

Vlnr: Esther, Rita en familiecoaches Cecilia en Dees
Vaak constateren we als familiecoach dat mantelzorgers GGz zó verstrikt
kunnen raken in de zorg voor hun psychisch zieke naaste, dat ze het
risico lopen niet meer toe te komen aan een eigen leven. Hun enorme
betrokkenheid is voor hen zo vanzelfsprekend, dat ze zich hier nauwelijks
bewust van zijn.

Familiezorg avonden
Wanneer je dan zegt: ‘Ja, maar het gaat om ú, hoe ú zich voelt, om de
kwaliteit van úw leven’, dan word je verbaasd aan gekeken. ‘Peuteren’,
noem ik dat, stapje voor stapje het inzicht laten groeien dat de eigen
kwaliteit van leven van de mantelzorger er ook toe doet. Dat, wanneer de
mantelzorger weer plezier en vreugde kan beleven, weer toekomt aan
bijvoorbeeld hobby’s, het bijdraagt aan het herstel van het zieke familielid. Wat is er dan mooier om tegen het einde van het traject ouders te
horen zeggen ‘Ik heb mijn zoon weer terug’.
Zelf ben ik ook familie-ervaringsdeskundige. Mijn zoon had de diagnose
paranoïde schizofrenie en hij was drugsverslaafd. Verleden tijd, want
Jelle is er niet meer, hij is 5,5 jaar geleden overleden, niet aan de
psychiatrische zieke maar aan een erfelijke hartafwijking.
Door alle ervaringen, positieve en negatieve, heb ik als naaste veel kennis opgedaan in de GGz en verslavingszorg. Daarnaast leerde ik het
reilen en zeilen van deze instellingen kennen en kreeg ik meer begrip
voor de (on)mogelijkheden van de hulpverleners voor samenwerking met
naasten; door mijn lidmaatschap van de Familieraad van de instelling
waar Jelle in behandeling was, mijn werk als coördinator Familiebeleid bij
die zelfde instelling en later als Familievertrouwenspersoon in de regio
Haaglanden.
Een tweede doel van het project was familie-ervaringsdeskundigen opleiden tot familiecoach GGz. Mijn verworven kennis en ervaringen kon ik
goed gebruiken bij het ontwikkelen van de training Familiecoach GGz.
Inmiddels zijn er 16 familiecoaches opgeleid, waarvan er 10 actief zijn bij
Kompassie. Het is een gevarieerde groep. Iedere familiecoach heeft zijn
eigen specialisme. Er wordt altijd een zorgvuldige afweging gemaakt bij
het koppelen van één van de familiecoaches aan een mantelzorger die
voor de eerste keer bij Kompassie aanklopt.
Dit mooie project laat ik nu achter mij. Met de zekerheid dat er een
creatief gebouw op de stevige fundamenten gezet zal worden en het
bed zacht en comfortabel zal worden opgemaakt.
Mijn opvolgster, Kavita Parsan, heet ik van harte welkom. Ik wens haar
veel succes. Hartelijke groet, Rita
Maandag 24 juni organiseert Kompassie een thema-avond
Liefdevol begrenzen, voor familie en naasten van mensen met
een psychische kwetsbaarheid. Tijd: 19:00—21:00 uur.
Adres: wijkcentrum Piet Vink, Laan van Hoornwijck 260, Ypenburg.
Aanmelden noodzakelijk, via mantelzorg@kompassie.nl

Naast de avonden in Ypenburg, organiseert Kompassie nu ook
familiezorg avonden in Bouwlust. Elke laatste donderdag van de
maand, met ingang van 27 juni, is er inloop tussen 19:00—20:30 uur.
Adres: wijkcentrum Bouwlust, Eekhoornrade 215, Den Haag.

Training Werken met
psychisch kwetsbare vrijwilligers
Zowel Stichting Anton Constandse als Kompassie begeleiden mensen met een psychische kwetsbaarheid naar
vrijwilligerswerk. Waar zij nogal eens tegenaan lopen is dat
de kennismaking in eerste instantie positief verloopt, maar
dat eenmaal aan het werk de samenwerking toch tegenvalt.
De verwachtingen over en weer stemmen niet overeen,
de vrijwilliger komt niet goed uit de verf en/of vertoont
gedrag waar de organisatie niet goed raad mee weet.
Vanuit deze gedeelde ervaring hebben wij destijds een workshop
van 1 middag ontwikkeld. Nadat we deze vier keer, met succes,
hadden aangeboden in Den Haag werd het wat ons betreft tijd
voor een verdieping. Samen met een medewerker van X-tra
hebben we de workshop doorontwikkeld tot een training van 2
dagdelen, die door alle drie de organisaties kan worden gegeven.
Deze training geeft handvatten
aan vrijwilligerscoördinatoren,
begeleiders en/of vrijwilligers om
samen te werken met kwetsbare
vrijwilligers.
Wat maakt iemand kwetsbaar en
hoe kun je dit zélf ervaren? Wat
neem je zelf mee naar de werkvloer? Hoe werkt communicatie?
We zoomen vooral ook in op de
praktische begeleiding. Hiervoor
maken we gebruik van een zelf
ontworpen tool.
Wij hopen hiermee meer
bekendheid, begrip en daarmee
ook meer mogelijkheden voor
vrijwilligerswerk te creëren voor
mensen met een psychische
kwetsbaarheid. Uiteindelijk is
iedereen immers gebaat bij een
succesvolle en blijvende match.
De eerste training staat gepland voor donderdag 3 en 10 oktober
2019 van 13.00-16.30 uur. De locatie zal in Den Haag zijn.
Aanmelden kan bij Miranda Vogel, m.vogel@kompassie.nl.

Kompassie actief in de zomer
Kompassie is gedurende de zomer gewoon open, sterker
nog, we benutten deze periode om een aantal van onze
projecten wat extra aandacht te geven.
Zo zal halverwege juli onze zelf gemaakte promotiefilm in besloten
kring haar première beleven. Vanuit onze eerdere fotoshoot wisten
we al dat we een aantal geweldige acteurs in huis hebben. Ook nu
weer wordt in ongeveer 3 minuten treffend neergezet wat
Kompassie kan betekenen voor mensen met een psychische
kwetsbaarheid en hun naasten.
Het filmpje is in
eerste instantie
gemaakt voor
wachtkamerschermen bij
bv. de huisarts.
Maar het kan
ook heel goed
van pas
komen tijdens
de presentaties
die door onze
voorlichters
worden
gegeven.
Ook willen we deze zomer
de Crisiskaart stevig onder
de aandacht brengen bij
álle Haagse burgers,
met een brede publiekscampagne. Dus als het
goed is, weet straks iedereen in Den Haag wat de
Crisiskaart is, waar deze
voor dient en wie er iets
aan kan hebben.
Uiteraard leggen we het je
ook nú al graag uit. Mail
crisiskaart@kompassie.nl
of bel naar Kompassie
(070) 427 32 40.

Ik zie de bui al hangen
Cabaretière Marjolijn van
Kooten leed lang aan angststoornissen en depressies.
Nu staat ze op het podium met
haar derde voorstelling ‘Ik zie
de bui al hangen’. Binnenkort is
zij op initiatief van Kompassie
twee maal kosteloos te zien in
het Theater aan het Spui.
Om alvast in de stemming te
komen een samenvatting van
het interview dat het AD op 10
januari 2019 met Marjolein hield.
“Ik maak nu cabaret zoals ik het
had willen bezoeken toen ik zelf
deze psychische problemen had,
het is heel belangrijk om de
taboes op psychische klachten te
doorbreken. Je hoeft je er niet
voor te schamen. Sterker nog, als
je er open over bent, dan helpt dat bij het herstel. En wat echt
helpt, naast therapie natuurlijk, is lachen. Toen ik in groepstherapie zat en ik het zwaar had, heb ik veel gelachen, met veel
zwartgallige humor ook.''
Via haar psychiater Bram Bakker is Marjolijn op het toneel terecht
gekomen. Ze was communicatieadviseur, maar hij vroeg haar wat
ze nu écht wilde: dat was het theater in. Ze was toen 34. Na de
kleinkunstacademie stond ze samen met Bram op de planken.
Ofschoon ze ook wel de spot drijft met anderen, vormen haar
eigen denkfouten en vermijdingsgedrag de kern van ‘Ik zie de bui
al hangen’.
Marjolijn had lange tijd last van paniekaanvallen, dat gaat beter,
maar ze is ook nu nog bang voor de angst.
“Ik ben altijd nog bang dat het terugkomt, vandaar ook de titel
van de voorstelling ‘Ik zie de bui al hangen’. Maar het gaat nu heel
goed. Ik heb geen angst om op een podium te staan. Sterker nog,
ik sta liever op een podium dan dat ik in het publiek zit. Op het
podium heb ik de controle.''
Lees hier het volledige interview: https://www.ad.nl/alphen/
depressies-en-angst-horen-bij-cabaret~aef72d30/

Zomerstek
In juli en augustus 2019 is
er weer een Zomerstek, met
maar liefst 60 verschillende
gezellige, inspirerende en
uitdagende activiteiten.
Deelname is meestal gratis,
soms wordt een kleine bijdrage
gevraagd. Inschrijven is nodig,
bekijk het volledige aanbod op:
http://stekdenhaag.nl/
zomerstek
Bij deze alvast een selectie:
Cursus Creatief Dagboek Schrijven w aarin je op een andere
manier naar je eigen belevingswereld leert kijken.
Maandag 15 juli, 10.00—12.30 uur. Locatie: Stek, Parkstraat 32.
Filmmatinee Miss Potter, onder het genot van een hapje en
een drankje zullen wij een mooie film kijken.
Woensdag 17 juli, 14.30—16.00 uur. Locatie: Mozartlaan 280.
Workshop Goede Nachtrust, verzorgd door I ndigo P reventie
Donderdag 18 juli, 9.30—11.30 uur. Locatie: Stek, Parkstraat 32.
Het Scheveningse Strand. Kijk mee naar grappige en
herkenbare filmpjes over het Scheveningen van vroeger. Onder
het genot van iets lekkers kunt u daarna uw eigen herinneringen
delen. Donderdag 1 augustus, (en ook 8 & 9 augustus)
14.00—15.30 uur.
Locatie: Bibliotheek Segbroek, Weimarstraat 353.
Yoga en meer incl. lunch. Een mix van: qi gong losmaak oefeningen, gevolgd door yogahoudingen, met tot slot een
geleide ontspanning. Na afloop een vegetarische lunch.
Donderdag 15 augustus, 10.00—12.30 uur.
Locatie: Bosbeskapel, Bosbesstraat 5.

Armenzorgwandeling. Tw intig haltes op een w andeling
door het centrum van Den Haag, waarbij iets wordt verteld over
bijna 800 jaar armenzorg in de Hofstad.
Vrijdag 23 augustus, 14.00—16.00 uur.
Locatie: (begin- en eindpunt) Lukaskerk, Om en Bij 2.

Kompassie op de kaart
Kompassie is een onafhankelijk stedelijk steunpunt, voor
iedereen uit Den Haag met een psychische kwetsbaarheid
én hun naasten.
U wordt geholpen door ervaringsdeskundige vrijwilligers.
Wij willen ons uitgebreide folderaanbod graag actueel houden en informatie ontvangen over jullie activiteiten, zodat
we onze bezoekers juist kunnen informeren en verwijzen.
Hou ons s.v.p. op de hoogte.
Gelegen in de Haagse binnenstad is
Kompassie vanuit alle richtingen zeer
goed bereikbaar.
Laan 20 bevindt zich vrijwel op de
hoek, direct naast het politiebureau
aan de Jan Hendrikstraat.
De dichtstbijzijnde halte van het
openbaar vervoer is Grote Markt.
Hier stoppen tram 6, Randstadrail 2,
3 en 4 evenals bus 25 en 130.
Loop gerust eens binnen en u wordt
verwelkomd met een kop koffie of
een kop thee.
stichting Kompassie
Laan 20
2512 GN Den Haag
T (070) 427 32 40
E info@kompassie.nl
Voor meer informatie kunt u
terecht op onze website:
www.kompassie.nl

U bent van harte welkom van
maandag t/m vrijdag 10:00 - 16:00 uur

