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Mediteren

Beter bij jezelf
blijven
Mensen die op zoek zijn naar een
vorm van ontspanning en rust en in
behandeling zijn of werken bij de Reinier van Arkel groep kunnen op afdeling Klimop mediteren. De meditatie
vindt eenmaal in de week plaats, iedere keer wordt een vast programma
gevolgd.

tig minuten volhoudt kan deze zo stil en
rustig mogelijk de groep en de ruimte
verlaten. Als de meditatie is afgelopen bespreken we in de groep even na hoe het is
gegaan en daarna drinken we, in stilte, een
kopje thee.”

Susan van Kessel doet sinds anderhalf
jaar mee aan de meditatiegroep. Ze
komt altijd, hoe ze zich ook voelt. Ze
Ed van Hoesel, verpleegkundige van de
vertelt waarom ze de bijeenkomsten
afdeling, leidt de meditaties en vertelt hoe
zo fijn vindt. “De rust en de
dit in zijn werk gaat. “Als
sfeer, de kaarsjes en de wiede deelnemers binnenkomen
De meditatievorm
rook. Ik kan mijn hoofd leegkiezen ze zelf een kussentje
die aangeleerd wordt
maken. Toen ik net begon
uit. Dan leest iemand voor
kan ook thuis worden
had ik veel last van verdriet.
uit een boek. Het stukje is
geoefend.
Ik zat steeds te huilen. Nu
van tevoren uitgezocht en
komt mijn verdriet ook naar
gaat over een onderwerp
boven als ik mediteer, maar het duurt kordat op die dag belangrijk is. Tijdens de
ter en ik kan me beter herpakken.”
meditatie zit de groep in stilte bij elkaar.
Soms een kwartier, maar soms ook lanWat er is mag er zijn. Bijvoorbeeld verger. Dat is afhankelijk van de dag en hoe
driet of andere emoties. Door de medihet gaat. Tijdens de meditatie tellen de
tatie kan dit verwerkt worden. Hierdoor
deelnemers hun ademhaling, hierdoor
kun je weer meer aan in je leven. Maar
kunnen zij beter bij zichzelf blijven. Als
het hoeft natuurlijk niet zo te zijn dat er
een deelnemer het geen kwartier of twin-

altijd ‘van alles’ naar boven komt. Veel
mensen ervaren rust tijdens het mediteren en kunnen hun hoofd leegmaken.
Medewerkers en cliënten mediteren samen in de groep. “Iedereen is gelijk. Geen
oordeel, geen veroordeling. Dit bevordert
het wederzijds vertrouwen in elkaar en het
contact”, aldus Ed.
Er wordt een keer per week gemediteerd. Ed zou dit wel uit willen breiden.
“Eigenlijk zou er iedere dag gemediteerd
moeten worden.” Ook Susan ziet dat
wel zitten. “Meditatie is geen vast onderdeel van het programma dat cliënten volgen. Maar dat zou het wel moeten zijn.
Mensen zouden moeten ervaren hoe het
is om te mediteren. Geen medicatie maar
meditatie!”, aldus Susan.
De bijeenkomsten zijn ook toegankelijk
voor cliënten die op een andere afdeling verblijven. Graag van tevoren even
contact opnemen met Ed van Hoesel,
via het secretariaat van Klimop. Tel.
(073) 658 51 63
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Beweging naar een
gezonde geest
‘Ga toch lekker op de bank zitten, joh’,
zei mijn vrouw tegen beter weten in.
Ik kwam weer eens laat thuis. Zware
en lange dag achter de rug. Maar het
eerste wat ik deed was mijn hardloopschoenen zoeken. De zomeravondlucht zag er dreigend uit. Een snelle blik op de buienradar
wees uit dat het een dubbeltje op zijn kant zou zijn; het zou
kunnen gaan regenen maar misschien zou de bui ook voorbij
trekken. Even later kwam het in mijn ‘loopbos’ met bakken uit
de hemel. Het deerde me niet. Integendeel, het was heerlijk. Ik
werd smerig van de modder maar tegelijk spoelde alles van me
af. Letterlijk en figuurlijk. Een dik uur later zat ik alsnog op de
bank. Maar nu wel met een fris gemoed en een prettige en lome
sportvermoeidheid.
Dit magazine gaat over een gezonde leefstijl. ‘Moeten we ons
daar als GGZ nu ook weer mee gaan bezighouden?’, verzuchtte
een van de medewerkers van Reinier onlangs. Ik kan me die verzuchting voorstellen; we moeten al zoveel. Maar ik geloof in het
aloude credo Mens sana in corpore sano; een gezonde geest in
een gezond lichaam. Het is niet de oplossing voor alles – anders
zouden we ons van GGZ-instelling kunnen omdopen in een
multifunctioneel sportcentrum – maar het helpt wel. En een
gezond lichaam betekent bewegen en gezond eten.
Gelukkig ben ik niet de enige die er zo over denkt. In dit magazine vindt u de verhalen van cliënten en medewerkers, die
vertellen over wat voor hun de meerwaarde is van een gezonde
leefstijl. En we laten het niet bij woorden alleen, want op 29
augustus hebben we een sportmiddag gehouden voor cliënten,
familieleden en naastbetrokkenen. Doel was om op een ontspannen en leuke manier bezig te zijn met verschillende vormen
van bewegen. Ik hoop oprecht dat die dag én dit magazine
(meer) beweging op gang zullen brengen. En daarmee meer
lichamelijke en geestelijke gezondheid.
Gerton Heyne, voorzitter Raad van Bestuur

Het leefstijlmagazine is een uitgave van de Reinier van Arkel groep en is gemaakt
voor het project ‘Zo kan het ook!’ Gedurende drie jaar worden initiatieven vanuit de werkvloer ontwikkeld en ondersteund met als doel aandacht te hebben
voor de leefstijl en leefstijlverbetering van cliënten.
Het project is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant.
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Nordic walking:
met meer kracht vooruit
Nordic walking is een vorm van sportief wandelen met ‘poles’ (stokken), waardoor je met meer kracht vooruitkomt. Je maakt meer gebruik van je schouders en bovenarmspieren. Mensen die een behandelcontact hebben bij de Reinier van Arkel groep die graag sportief
bezig zijn in de buitenlucht kunnen deelnemen..
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Deelnemers lopen in kleine groepen onder begeleiding van een
coach. Gemiddeld wordt er een uur gelopen. Maar er gaat een vrijwilliger mee die, als het nodig is, eerder terug kan keren met de
minder geoefende lopers. Minimaal een half uur moet je het wel vol
kunnen houden om mee te doen. De poles hoef je niet zelf aan te
schaffen maar kun je lenen.
Hoe ervaren de deelnemers het wandelen in deze groep?
Jacqueline: “Voor mij is nordic walking een combinatie van in- en
ontspanning. Je bent alleen met lopen bezig. En het is leuk om
na het wandelen samen nog wat te drinken”.
Roland: “Er zijn dagen geweest dat ik erg depressief was en dat
ik alleen voor deze wandelgroep de deur uitging. Door samen
in het bos te lopen, en met andere deelnemers over van alles
en nog wat te kunnen praten, klaarde het dan toch op in mijn
hoofd. Ik vind het erg jammer dat er bij gewone sportclubs
zo weinig ruimte is voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Ik hoop dat dat ooit nog zal veranderen. Ik voel me op
mijn gemak in de nordic walking groep. Je kunt hier zijn wie je bent.”

Koken

Informatie bij Evelien de Bok, sportbegeleidster,
e.de.bok@RvAgroep.nl / 06 461 85 700

Leuke beweegtips
n.nl
www.30minutenbewege

De kookworkshop is in het leven
geroepen door Jan Rasterhoff, hij
werkt bij het team Voeding. “Het
idee komt voort uit onze visie op
voeding. We willen graag dat
mensen bewuster bezig zijn met
eten en drinken. Van het kopen en
bereiden van voeding tot en met
het genieten van de maaltijd. We
willen voeding dichter bij de cliënt
brengen. Zelf kunnen koken is daar
onderdeel van.
In eerste instantie hebben cliënten
van Vijverhof deelgenomen. Nu
kunnen cliënten van alle afdelingen
meedoen”.
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De kookworkshop

met Jan
In de kookworkshop leren cliënten
op een gemakkelijke manier een gezonde maaltijd te bereiden. Jan geeft
de kookworkshop zelf, in de Stenen
Hut. Patricia van Gulik, cursist, heeft
een individuele en groepscursus gevolgd en daarmee twee certificaten
behaald. Zij vertelt ons meer over
haar ervaringen.
“Twee jaar geleden was ik erg ziek, ik
voelde me somber en
zat in een dip. Ik kwam
niet veel onder de mensen. Via Jo Korsten (activiteitenbegeleider)
ben ik aan de kookworkshop deel gaan
nemen.
Het was voor mij een
hele stap om mee te
gaan doen, toch ben

ik blij dat ik het gedaan heb. Vanaf de
eerste les vond ik het leuk, het is erg
gezellig. Ik krijg weer een lach op mijn
gezicht. Jan is een gezellige vent. Hij
heeft het geduld om dit te doen en probeert het altijd gezellig te maken.”
Maar de kookworkshop bracht meer
dan dat. “De kookworkshop heeft me
veranderd. Ik ben weer onder de mensen, opener geworden en ben beter voor
mezelf gaan zorgen. Aandacht
voor eten geeft me
ritme. Het helpt
me door te gaan,
niet bij de pakken
te gaan neerzitten.
Als ik somber ben
maakt het me vrolijk. En wat ik leer,
kan ik direct ge-

bruiken in mijn dagelijkse leven.
En hiermee kan ik ook iets voor anderen betekenen, bijvoorbeeld mijn zus
helpen met koken. Zij heeft veel voor
mij betekend. Door mijn ziekte ben ik
nu nog niet in staat zelfstandig te wonen. Misschien wil ik dit ooit nog en
dan kan ik dat wat ik nu geleerd heb
goed gebruiken.”
Als het aan Patricia lag zou iedereen
de kookworkshop moeten volgen.
“De stap was vrij groot om het te gaan
doen, maar het heeft me veel gebracht.
Alle beetjes helpen, het is fijn dat je jezelf weer nuttig kunt maken en ook het
krijgen van een certificaat is leuk!”

Meer informatie: bij team voeding
team.voeding@rvagroep.nl
of (073) 658 55 64.
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Mens zijn onder
de mensen
Fitness in
Trefpunt Oost
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In mei 2013 opende ervaringsdeskundige van de Reinier
van Arkel groep (RvA), John van Balsfoort, een bijzondere fitnessruimte in Trefpunt Oost. Het project, in gang
gezet voor en door lotgenoten en buurtbewoners, helpt
mensen met een psychiatrische beperking om actief te
zijn. Mensen kunnen hier lekker sportief bezig zijn, in
een prettige omgeving en met deskundige begeleiding.

Bij Reinier van Arkel is veel vraag van cliënten naar een sportgelegenheid. De drempel om aan te melden bij een reguliere sportschool kan te groot zijn, om wat voor reden dan ook.
Reden genoeg voor Trefpunt Oost, Demarrage en FACT (RvA) om de
handen ineen te slaan en deze fitnessruimte te realiseren.
Caroline is al een jaar lang vaste bezoekster van het Trefpunt Oost.
“Heerlijk dat uurtje zweten op de hometrainer. In het begin vond ik
het nog wel eng om alleen te gaan, maar daar heb ik me overheen
kunnen zetten. Ik heb hier andere mensen leren kennen met wie ik afspreek om te sporten. Dat motiveert me om nog net een beetje harder
te trappen!”
”Of mensen nu komen sporten of een praatje maken, het belangrijkste is dat ze een dagbesteding hebben en weer even onder de mensen
zijn”, benadrukt Van Balsfoort. Van Balsfoort raakte tien jaar geleden zelf zwaar overspannen. “Ik krabbelde weer op, veranderde
van functie maar kreeg opnieuw een burn-out en drie psychoses.”
Zijn ziekte leidde uiteindelijk tot het einde van zijn loopbaan.
“Naast mijn baan raakte ik ook mijn sociale status, financiële zekerheid en zelfs vrienden kwijt. Mensen zien je niet meer voor vol aan.”
Van Balsfoort onderstreept het belang van integratie en begrip
vanuit de omgeving. “Zelf ben ik gezegend met een geweldig gezin
maar dat geldt helaas niet voor iedereen.”
Nu, een jaar later, kan er niet meer over een project gesproken
worden. “De belangstelling is zo groot dat het een structureel aanbod
is geworden. Er is behoefte aan een vrijwilliger die de fitness mee gaat
begeleiden, zodat we ruimer open kunnen zijn”, aldus Chris van de
Velden, professioneel begeleider van Trefpunt Oost.
De fitness biedt begeleiding op dinsdag, woensdag en donderdag
van 11.00 tot 12.30 uur. Het is voor mensen uit de wijk ’s-Hertogenbosch-Oost die, om wat voor reden dan ook, niet bij een reguliere fitness terecht kunnen en andere mensen uit de wijk willen ontmoeten.
Voor informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met maatschappelijk steunpunt Trefpunt Oost, tel. 06 467 68 117.

8

Coach

Coach

Coach

Coach

Coach

Coac

Coach

Coach

Coach

Coach

Coach

oach

Coach

e
Bijna elk
heeft
afdeling
.
tijlcoach
een leefs
!
bruik van
e
g
r
e
k
a
Ma

Langer dan
2 uur per dag achter
een beeldscherm zitten is
niet goed voor uw gezondheid.

ls
U mag a
bruik
e
g
k
cliënt oo
embad.
an het zw
maken v
59 87
073 - 658

Maatschappelijk
steunpunt de Stijl biedt
cursussen en workshops aan
zoals
yoga, zwemmen, compu
terles, naailes, intuïtieve dans en git
aarles.
Meer informatie: (073)
613 11 30
of DeStijl@rvagroep.nl.
Taxandriaplein 1d,
’s-Hertogenbosch

Wist u dat
je op ons eigen Zorgpark
Voorburg heerlijk kunt wandelen, fietsen of hardlopen?

Wilt u meer gaan
bewegen, maar weet u
niet zo goed wat? Hetty van der
Sluijs, beweegcoach bij gemeente
’s-Hertogenbosch helpt u gratis met
het vinden van de juiste activiteit.
Tel: 06 15 90 72 37 of
h.vandersluijs@s-hertogenbosch.nl
(op donderdagmiddag en vrijdag)
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Heeft u de Reinier wandeling al eens
gelopen? Dat kan bij maatschappelijk
steunpunt De Stenen Hut in Vught. Of
breng eens een bezoekje aan kledingwinkel HeBbes. Meer informatie:
Stenenhut@RvAgroep.nl of
(073) 658 59 15
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Bij Demarrage worden
Health4U trainingen ge
geven
voor het ontwikkelen van
een
gezonde leefstijl. Meer
informatie:
www.demarrage.info.nl.
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