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Nieuwsbrief oktober 2017 
 

 

 

Ypsilon afd. Eindhoven & de Kempen  10 oktober    Ledencontactavond 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Thema- en contactavonden 2017, iedere 2e dinsdag van de maand om 19.30 uur. 

xx 

10 oktober 

14 november 

12 december 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Algemeen telefoonnummer FACT-teams Eindhoven. 

Alle FACT-teams zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 

telefoonnummer 040- 297 01 99.  

---------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Inleveren kopij voor het volgende regionieuws: voor 26 oktober 2017 BergerOlgaM@cs.com. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Uitnodiging ledencontactavond 10 oktober 

 

Locatie: Inspiratiecentrum (vroeger: In de Gebakken Peer).  

  Landgoed De Grote Beek, hoofdingang aan de Boschdijk te Eindhoven. 

Parkeren: De richting naar parkeerterrein P6 en het Inspiratiecentrum, Grote Beekstraat 8, wordt 

met Ypsilonbordjes aangegeven. 

Aanvang: 19:30 uur 

Thema:  Terugblik op de avond met de familievertrouwenspersoon. Natuurlijk is er ruimte voor 

  eigen ervaringen en verhalen. 

 Avondvoorzitter: Olga Berger 

 

mailto:BergerOlgaM@cs.com
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De contactavonden zijn bij uitstek de gelegenheid om je verhaal te doen en tips en adviezen van 

lotgenoten te krijgen. Vind je het moeilijk om de weg te vinden in GGZ-land, dan zijn er mensen 

aanwezig die je de weg kunnen wijzen.   

Tot 10 oktober, Olga Berger 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

Jongvolwassenengroep op de gespreksavond 

 

Voor de gespreksgroepen-/contactavond van 10 oktober gaat een extra uitnodiging uit naar 

jongvolwassenen.  

Een gespreksgroepenavond beleeft ieder weer anders, maar als je je eigen verhaal vertelt en naar 

anderen weet te luisteren ben je toch in staat elkaar te helpen. Dat werkt bevrijdend! 

Wij nodigen jullie daarom hartelijk uit voor de gespreksgroepen-/contactavond van 10 oktober om 

mee te doen in de gespreksgroep voor: 

Kinderen van....., indien je bent opgegroeid in een gezin waar vader, of moeder psychiatrische 

problemen had en daardoor onvoldoende ruimte heb gekregen om je gevoelens te uiten. 

Broer-zus van....., indien je bent opgegroeid in een gezin waar een broer of zus aan een geestelijke 

stoornis leed. 

‘Kinderen van...’ en ‘Broers en zusters van.....’ ervaren eigen problemen; andere dan die van ‘ouders 

van....’ of ‘partners van...’, ook al zijn er problemen, die door alle gezinsleden gemeenschappelijk 

worden gevoeld; maar toch...! Als je in een gezin bent opgegroeid, waar je nooit eens gezellig een 

vriend, of vriendin mee naar huis kon nemen, waar je nooit eens gewoon uitgelaten jong kon zijn en 

blij was als de vakantie voorbij was; kortom, als je in een gezin leefde waarop een druk lag en waarin 

je voor je gevoel op het tweede plan kwam, dan ben je tekort gekomen. 

Kom er over praten met lotgenoten van je eigen leeftijd ! 

Doen !!! Op 10 oktober ben je hartelijk welkom ! 

Olga Berger 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Verslag regioavond 12 september. 

 

Vanavond is onze gast Judith van Nimwegen. Vanaf 2006 werkt zij bij de GGZ; sinds 2013 is ze 

werkzaam als familievertrouwenspersoon bij de GGzE.  

Ongeveer 3 jaar geleden is in Utrecht een landelijke stichting opgericht voor 

familievertrouwenspersonen met als doel de onafhankelijkheid te waarborgen. In heel Nederland zijn 

er een twintigtal vertrouwenspersonen. Met instellingen zijn overeenkomsten afgesloten om de naasten 

te ondersteunen en te vertegenwoordigen. Bij de vertrouwenspersoon kan ieder zijn eigen klacht en/of 

verhaal kwijt. Een verhaal/klacht is meestal meer dan een verhaal/klacht alleen. Hierachter zit vaak 

veel verdriet en narigheid verscholen. Een van Judith’s taken is het aanwezig zijn bij gesprekken met 

de instelling(en) en te bemiddelen bij de communicatie.  Ook kan zij naasten de weg wijzen binnen de 

organisatie van de GGzE. Judith is in dienst van de GGzE maar blijft wel onafhankelijk. 

Haar jaarverslag gaat naar de Raad van Bestuur van de GGzE. Dit verslag is openbaar. Het landelijk 

jaarverslag van de stichting gaat naar GGZ’s en naar het ministerie. De aandacht ligt vooral op de 

structurele zaken en problemen.  
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Judith is vooral op individuele basis werkzaam. Haar werkplek is thuis. Via telefoon, sms en e-mail is 

ze bereikbaar. Er zijn nauwelijks wachttijden voor het aanvragen van haar hulp. Er is ook een 

landelijke hulplijn. Voor cliënten bestaat al langer een dergelijke mogelijkheid voor het vragen van 

hulp.  

Voor de naasten zijn er geen kosten verbonden aan de werkzaamheden van de 

familievertrouwenspersoon. De vertrouwenspersonen vallen onder de Wet verplichte GGZ. Dat 

betekent dat alle instellingen verplicht zijn haar toe te laten in hun organisatie.  

Een contact met de aanvrager voor hulp duurt meestal ongeveer 3 tot 4 uur. Vaak komt het voor dat de 

hulpaanvrager het moeilijk vindt om zich duidelijk te uiten omdat deze vreest de relatie met de 

instelling te verstoren.   

Het hoofddoel van de vertrouwenspersoon is om een ontmoeting tussen hulpvrager en instelling te 

organiseren, te vergelijken met het werk van een mediator (bemiddelaar). Het verschil ligt in het feit 

dat de vertrouwenspersoon voor 100% ten dienste van de naasten staat.  

Tijdens een of meer gesprekken komt uiteindelijk de kern van het probleem naar boven. Vaak is er bij 

een psychiatrische problematiek sprake van schaamte en schroom. Dit werkt vaak verlammend. De 

vertrouwenspersoon kan de hulpverlener verplichten om mee te werken. De naaste bepaalt dan daarna 

hoe hiermee verder te gaan. Elke zes weken is er een werkoverleg met de naaste. Het komt zelden 

voor dat een probleem niet opgelost wordt. Gaat het mis met de communicatie, dan kan het vaak tot 

‘doormodderen’ leiden. Een officiële klacht kan ingediend worden als er iets ernstigs is gebeurd en 

men dat wil laten toetsen. Als de klacht gegrond verklaard wordt, buigt het management zich hierover. 

Vaak is een gesprek via de vertrouwenspersoon met de verantwoordelijke voldoende om de klacht op 

te lossen. De meeste klachten gaan over BOPZ-zaken (Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische 

ziekenhuizen). Als de klacht tot juridische stappen leidt, stopt het werk van de vertrouwenspersoon.  

Door de veranderingen in de zorg, krijgen de naasten vaak met een veranderde organisatie te maken. 

De stichting houdt ook hier de vinger aan de pols. De stichting is op het ogenblik bezig haar 

werkzaamheden mede naar het sociale domein te verplaatsen. Bij woningbouw bijvoorbeeld heb je 

nog nauwelijks een stem als naaste. In een aantal districten zijn proefprojecten gestart. De proef duurt 

tot volgend jaar zomer. Judith bijvoorbeeld, begeleidt iemand bij een woningbedrijf.   

Olga bedankt Judith en ons voor de aanwezigheid en bijdragen aan deze avond en sluit de vergadering. 

Hans van den Hoek 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Zie: pagina 4.  
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Bijeenkomst voor Ypsilonvrijwilligers op zaterdag 7 oktober in Utrecht. 

Wij zijn MIND. Ja, u ook! Wij, u, uw naasten, allemaal horen we erbij. Maar wat weet ú eigenlijk van 

MIND? Alles wat u ooit wilde weten over MIND maar niet durfde te vragen. Directeur Bert 

Stavenuiter zit er klaar voor. Grijp uw kans!  

Verder geven we vervolg aan de kaderdag van september 2016. Hierin hebben we aandacht besteed 

aan de Wet verplichte ggz (WVGGZ) die er aan zit te komen. Voor degenen die er vorig jaar niet bij 

waren geven we een korte opfrisser van de WVGGZ en de stand van zaken. Een van de verschillen 

met de BOPZ is dat uw zieke naaste straks thuis dwangbehandeling kan krijgen. Nieuwe collega 

Nathalie Daalder geeft uitleg over de digitale toolkit die ervoor gaat zorgen dat u hiervoor als naaste 

voldoende toegerust bent.  

Met vriendelijke groet, Marjo Markx en Heleen Schönau, Kaderondersteuners 

Datum:   zaterdag 7 oktober 2017 

Aanvang:  11.00 uur (vanaf 10.30 uur ontvangst met koffie/thee) 

Lunch:    wordt gratis verzorgd 

Einde programma: ca. 15.00, daarna afsluiting met een drankje 

Locatie:  Kargadoor: Oude Gracht 36, 3511 AP Utrecht. T (030) 231 0377 

Route:   www.kargadoor.nl/utrecht/contact/route-en-parkeergelegenheden.html  

Aanmelden:  (voor 5 oktober!) mmarkx@ypsilon.org of telefoon 088-000 21 20 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Diensten FACT-teams. 

Er is een centraal telefoonnummer gekomen voor alle FACT-teams, zodat de teams worden ontlast en 

meer tijd hebben voor cliënten.   

Alle FACT-teams zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 

telefoonnummer 040-297 01 9.  

In de weekenden kan er bij een dreigende crisis tussen 11.00 en 13.00 uur gebeld worden. Als het 

FACT-team niet bereikbaar is, kan in geval van nood contact opgenomen worden met de huisarts of 

spoeddienst. (Is het tijdens de week al duidelijk geworden dat er een crisis dreigt, dan krijg je als 

naaste een noodtelefoonnummer). 

Om meer crisissen te voorkomen werken de FACT-teams in het weekend enige uren door en bezoeken 

cliënten die in crisis dreigen te raken, zodat wat er door de week is bereikt om de crisis te voorkomen, 

tijdens het weekend niet verloren gaat. 

 

______________________________________________________________ 
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