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AGENDA 2018:

over hersenonderzoek en cannabisgebruik. Optimistische

10 november:

platform voor verslaving opgesteld door staatssecretaris

www.ypsilon.org/agenda.
Kaderbijeenkomst, PGO-Support, Utrecht
10 november:

Gespreksbijeenkomst: volwassen broers en zussen, Kar-

geluiden horen we van Ypsilon landelijk. Er is een digitaal
Blokzijl en hij heeft toegezegd dat er een landelijk meldpunt komt om verward gedrag te melden.

gadoor Utrecht.

Ik hoop jullie allemaal te begroeten op 13 november waar

Congres, participatie en herstel; in een inclusieve samen-

gen, het verhaal over WRAP komen vertellen. Natuurlijk

13 november:

leving telt iedereen mee!
Locatie: Utrecht.

Ivan Horbach en Sissy van de Kerkhof, ervaringsdeskundihebben we weer een paar prachtige ervaringsverhalen in
dit najaarsnummer van het Regionieuws.
Veel leesplezier! Olga Berger

Inleveren kopij

Inleveren kopij voor het volgende regioblad

(laatste van 2018): uiterlijk 28 november 2018
BergerOlgaM@cs.com

Redactioneel

In oktober hebben we de ledencontactavond omgezet
naar een thema-avond omdat er nieuws was over het

huizenproject aan de Fakkellaan. Het verslag ervan is gemaakt door Hans van den Hoek. Op 13 november komen

er sprekers die ons komen informeren over de cursus
WRAP, Wellness Recovery Action Plan, zowel voor cliënten

als voor naasten. Wie zijn persoonlijke verhaal kwijt wil,
kan wat vroeger komen en ook na de sprekers hebben we

Locatie:

Inspiratiecentrum: Grote Beekstraat 8,

Uitnodiging

		

aan de Boschdijk te Eindhoven.

13 november 2018

		
Parkeren:
		
		

Aanvang:
Thema:		

Spreker:

Voorzitter:

Landgoed de Grote Beek, hoofdingang
De richting naar parkeerplaats P6 en

Inspiratiecentrum wordt met Ypsilonbordjes aangegeven.
19.30 uur
WRAP

Ivan Horbach en Sissy van de KerkhofOlga Berger

tijd om je zorgen te delen.

WRAP is een praktische cursus om aan je welbevinden te

voor psychosen en schizofrenie gaat. Er zijn een paar in-

is er voor iedereen! Ook voor familie en naasten zou dit

De wetenschap staat niet stil als het om kwetsbaarheid
teressante onderzoeken in dit Regionieuws opgenomen

werken door een persoonlijk ‘levensplan’ te maken. WRAP
een mooie aanvulling kunnen zijn!

regioavond
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WRAP staat voor Wellness Recovery Action Plan. Het is

staan, wordt het onderwerp behandeld. De voordracht

voor stap pas je je acties in je dagelijks leven toe, die bij

lijke Ondersteuning in Eindhoven en de regio zich bezig

een cursus waarin je een persoonlijk plan maakt. Stap

jou goed werken. Dat weet je omdat je werkt vanuit je

eigen ervaringen. En als deelnemer leer je ook van elkaar.
Ervaringen van anderen kunnen steunend en inspirerend
zijn.

De baas zijn over je eigen leven. Dat voelt goed! WRAP

helpt je om de regie over je leven (weer) op te pakken. Er

kunnen allerlei redenen zijn, in jezelf en in je omgeving,
waarom je niet komt tot wat je eigenlijk wilt in je leven.
Van op gang komen in de ochtend tot de zin in je leven
(terug) vinden.

De cursus WRAP wordt op dinsdag 13 november gepresen-

teerd door Ivan Horbach (ervaringsdeskundige in opleiding) en Sissy van de Kerkhof (ervaringsdeskundige).

richt zich vooral op alles waarmee de Wet Maatschappehoudt zoals wonen, dagbesteding en ontspanning.
Ontwikkelingen in beschermd wonen

Het nieuwe beleid van de overheid is erop gericht om zoveel mogelijk van ‘beschermd wonen’ over te gaan naar
‘beschermd wonen thuis’. In 2021 treedt de WLZ (Wet

Langdurige Zorg) in werking. Ouderen en gehandicapten
vallen dan onder deze wet. Het geld dat voor de voorganger van deze wet, AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziek-

tekosten), bestemd was, gaat dan naar de gemeenten. De
VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) voert dit
landelijk beleid uit.

In Eindhoven en de regio worden nieuwe producten aangeboden. Door een tekort van € 40 miljoen (inmiddels €

28 miljoen) bij de gemeente Eindhoven, zijn de tarieven
aangepast. GGzE De Boei heeft 3 grootschalige woon-

Verslag

regioavond

9 oktober 2018

De bijeenkomst vindt plaats in het Inspiratiecentrum,
Grote Beekstraat 8 in Eindhoven.

De spreekster van deze avond is Hanneke Henkens, manager GGzE De Boei. Olga Berger is de avondvoorzitter en
heet onze bezoekers en onze spreekster van harte

welkom. Het onderwerp van vanavond Beschermd wonen

voorzieningen waar steeds 30 tot 40 mensen per voorziening wonen die 24 uur per dag zorg nodig hebben. Een
voorbeeld van een grootschalige woonvoorziening is het

voormalige klooster Mariënhage. Voorafgaand aan de in-

gebruikname van deze wooneenheid is er aan de omwonenden in goede harmonie uitgebreid voorlichting gegeven.

en Fakkellaan. Dit in samenwerking met STIGG,

Fakkellaan

behulp van een Powerpoint-presentatie, die ook op de

breide voorlichting aan de omwonenden gegeven. Het

Stichting initiatieven geestelijke gezondheidszorg. Met

website van Ypsilon Eindhoven & de Kempen komt te

De bouwplaats is gekozen door Wooninc. Er is een uitgeoppervlak van een woning is ongeveer 80 m2. Beneden

november 2018
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heeft de woning een entree, een woonkamer met open

Na één of meerdere keukentafelgesprekken met WijEind-

Er wordt aan gedacht om bijvoorbeeld drie appartemen-

steuning Wonen. Maak van deze gesprekken -na toestem-

keuken een toilet; boven 2 slaapkamers en badkamer.

ten aan studenten te verhuren die daar voor een jaar sta-

ge lopen bijvoorbeeld als kok of als begeleider. Het inrich-

hoven wordt gekozen uit één van de 3 vormen van Onderming - een opname met je mobieltje.

ten van de gemeenschappelijke ruimte laten we aan de

De Boei heeft een entree-team. Dit team bepaalt de ge-

gankelijk kunnen zijn.

ondernomen worden. Één van de regels is dat de huurder

bewoners over. Deze ruimte zou ook voor ouderen toe-

Wooninc. is eigenaar van het gebouw. GGzE huurt het gebouw. Op onze website, www.ypsilonedk.nl, komt een
verwijzing naar de website van Wooninc. Daarop staat

een verhaal over de Fakkellaan; www.wooninc.nl kolom:
maatschappelijk bijzondere woonvormen.
Begeleiding

De Fakkellaan biedt geen beschermd wonen aan. Er is

geen permanent toezicht aanwezig. Wel is er het FACTteam waaronder de Fakkellaan valt. Er worden toch wat

dragsregels. Houdt men zich daar niet aan, dan kan actie
verplicht is de begeleider(s) toegang tot de woning te ver-

lenen. Het houden van een huisdier wordt, na vooraf melden, in de regel toegestaan.
Uitstroom

Je kunt pas je hele leven in de Fakkellaan wonen als je

daarvoor een indicatie hebt. De Fakkellaan is vooral bestemd voor mensen die langdurig ‘begeleid wonen’ nodig
hebben. Vanuit beschermd of begeleid wonen is het heel
goed mogelijk weer zelfstandig te gaan wonen.

vraagtekens gezet bijvoorbeeld: hoe te handelen door de

Bewoners die de Fakkellaan moeten verlaten, omdat zij

schien is het goed om het landelijke meldpunt verwarde

ben, worden doorverwezen naar een adres voor maat-

medebewoners als er een noodsituatie ontstaat? Mispersonen te vermelden. Eindhoven kent al een ‘meldpunt
overlast’’.

Wie mag er wonen?

zich bijvoorbeeld niet aan de afspraken gehouden heb-

schappelijke opvang of worden overgeplaatst naar een
grotere woonomgeving voor opvang. Ook kunnen zij tijdelijk opgenomen worden in een instelling van GGzE.

Bewoners die zich bij Rini Bogers hebben aangemeld zijn

Hoogte huur

ten te verwerken. Per persoon wordt bekeken of men in

je huurprijs hoger is dan deze grens wordt je huurtoeslag

doorverwezen naar Hanneke Henkens. Zij is bezig de lijsaanmerking komt voor de Fakkellaan. Je kunt je pas aanmelden als je een indicatie hebt. Deze wordt afgegeven
door WMO-loketten.

De ‘aftoppingsgrens’ is een begrip uit de huurtoeslag. Als

‘afgetopt’ ofwel verlaagd. De eerste aftoppingsgrens voor
de Fakkellaan is op het ogenblik € 597,30. De bewoners

worden ondersteund door De Boei, de incasso’s worden

november 2018
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onder meer geregeld. De begeleiding is nog niet hele-

groot dat er geen sprake is van een gemiddelde schizofre-

ming gevraagd worden door nieuwe bewoners die van

patiënt met schizofrenie zijn eigen biologisch profiel

maal rond. Aan de gemeente Eindhoven moet toestembuiten de regio komen.

Het was een heel leerzame en geanimeerde avond.

Olga bedankt onze spreekster en ons voor de aanwezig-

heid en bijdragen aan deze avond en sluit de vergadering.
Zij nodigt ons allen uit voor de volgende regioavond in
het Inspiratiecentrum.
Hans van den Hoek

nie-patiënt. Het onderzoek laat zien dat bijna iedere
heeft. De huidige methode van het stellen van een diagnose van psychiatrische aandoeningen op basis van

symptomen heeft geen aantoonbare biologische basis,
zegt Marquand.

Bron: Ypsilon landelijk

MIND is weer een nieuw digitaal platform rijker. Paul

Blokhuis lanceert

lanceert het platform MIND Verslaving: https://mindver-

MIND Verslaving

Blokhuis, de staatssecretaris van het ministerie van VWS,
Hersenonderzoek

Mensen met de diagnose schizofrenie vertonen onderling

overlap tussen

identieke eigenschappen in de hersenen komt bij meer

toont nauwelijks
mensen met

schizofrenie

grote verschillen. Slechts een verwaarloosbaar aantal
dan twee procent van de patiënten voor. Inzichten op

basis van onderzoek op groepsniveau zeggen dus weinig

slaving.nl/. Het platform is een initiatief van MIND, Stichting het Zwarte Gat en Stichting Naast. MIND Verslaving

brengt mensen met een verslaving maar ook hun naasten
met elkaar in contact.

over de individuele patiënt, schrijven de onderzoekers

Op verslaving rust in Nederland een groot taboe. Veel

Psychiatry.

nemen hun psychische en maatschappelijke problemen

van onder meer het Radboudumc in het vakblad JAMA

Radboud-onderzoekers Thomas Wolfers en André Mar-

quand vergeleken voor hun onderzoek allereerst hersenscans van 250 gezonde proefpersonen met die van 218
patiënten

met

schizofrenie.

Schizofrenie-patiënten

bleken als groep aantoonbaar te verschillen van de
gezonde proefpersonen in de frontale hersenregio, het

cerebellum en de temporale cortex. Bij bestudering van

individuele patiënten bleken de verschillen echter zo

november 2018

mensen schamen zich en zoeken te laat hulp. Hierdoor
toe. De kans op terugval na behandeling in een afkick-

kliniek is groot: 70 procent binnen drie maanden tijd. Veel
mensen vallen in een ‘zwart gat’: het lukt vaak niet om
het contact met naasten en familie op te pakken, een

(nieuw) sociaal netwerk op te bouwen en werk of een zinvolle dagbesteding te vinden. De initiatiefnemers willen
met het Platform mensen voorzien van informatie en
onderlinge steun, zodat er een beter perspectief ontstaat
op behandeling en een duurzaam herstel.

digitaal platform
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De samenwerking tussen de ggz-sector, gemeenten en

‘Hoi! U bent de moeder van Kees, toch?’

moeten hierin beter worden gehoord. ‘Het UWV en

Een beetje verward knikte ik.

sociale partners moet verbeteren en cliëntenorganisaties

gemeenten moeten wakker geschud worden: betaald of

onbetaald werk is belangrijk om je nuttig te voelen en
waardering te krijgen. Iedereen heeft recht op een per-

spectief, ook mensen met een verslavingsachtergrond’,
zegt Cees Keuch van Stichting het Zwarte Gat. Als mensen
verslaafd zijn verandert hun gedrag. Dat beaamt ook
Veronica Risch van Stichting Naast. Voor haar is het van

belang dat er een platform is waar familieleden en naasten van verslaafden elkaar kunnen vinden om steun te
krijgen en ervaringen uit te wisselen.
Bron: Ypsilon landelijk

Er kwam een jongeman naar me toe.

‘Herkent u me niet? Ik ben Joost. Vroeger ben ik vaak bij u
thuis geweest om met Kees te spelen. Ik zat bij hem in de
klas, ook op het VWO.’

Ik slikte en bekeek hem nog eens goed. Herkende ik hem?
Ik geloof het niet, maar vroeger is ook een kwart eeuw
geleden. ‘Hoe gaat het met je?’

‘Heel goed. Ik ben in het leger geweest, uitgezonden naar

Afghanistan en nu werk ik in de zorg. Met drie kinderen is
het voor mijn vrouw beter dat ik geen maanden meer van
huis ben.’

‘Goed, zeg.’

‘Hoe is het met Kees?’ vroeg hij. ‘Al die jaren heb ik hem
niet meer gezien. Is hij ooit afgestudeerd in wiskunde?
Dat ging hij toch studeren? Volgens mij was hij de knap-

Landelijk

Er komt een landelijk nummer waar mensen naartoe

verward gedrag

verward gedrag. Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volks-

meldnummer

kunnen bellen als ze zich zorgen maken over iemand met

ste van de klas. Hij legde ons allemaal wiskunde uit.
Zonder hem had ik mijn diploma nooit gehaald. Is hij getrouwd?’

gezondheid deed de toezegging als reactie op het eind-

Ik keek om me heen of ik ergens naar toe kon vluchten.

Gedrag. Het was de maximale toezegging die het Scha-

daarna nog een psychose en toen nog een. Hij wil heel

rapport van het Schakelteam Personen met Verward
kelteam wist los te peuteren. Wanneer het publieksnummer daadwerkelijk in de lucht komt is echter nog
onbekend.

Bron: Ypsilon landelijk

Kees is nooit afgestudeerd, hij kreeg een psychose en
graag een grote liefde in zijn leven, trouwen en kinderen
krijgen. Maar daar hij steeds psychotisch is, komt dat er
nooit van.

Onopvallend vluchten zat er niet in. Joost stond recht voor

me. Met moeite glimlachte ik. ‘Ik ben blij dat je zoveel
aan Kees hebt gehad.’ Met een grote stap liep ik langs
hem heen en vluchtte naar mijn auto.

november 2018
Wel goed !
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Waarom kon ik niet gewoon zeggen wat er met Kees aan

de hand was? Dat doe ik nog wel eens een keer besloot ik,
maar op dat moment was ik stikjaloers op de moeder van

um: ‘dat CADM2 ook sterk geassocieerd is met het gebruik
van cannabis past in dit plaatje.’

Joost. Met haar zoon ging het wel goed.

Genetische overlap

Anoniem: verwoord door Olga Maria Berger

genetische varianten samen ongeveer 11 procent van de

In het onderzoek verklaren alle (meer dan een miljoen)
verschillen in cannabisgebruik tussen mensen. Er blijkt

genetische overlap te zijn tussen cannabisgebruik en
Genetische

Een grootschalig onderzoek naar de genetische aanleg

gevoeligheid voor

bruik samenhangt met psychische gezondheid en per-

overlap tussen

schizofrenie en

cannabisgebruik

voor het gebruik van cannabis toont aan dat cannabisgesoonlijkheid. Het onderzoek is uitgevoerd bij meer dan

180.000 deelnemers. Eén van de conclusies is dat mensen
met gevoeligheid voor schizofrenie een grotere kans hebben om te beginnen met het gebruik van cannabis. Het

roken en alcoholgebruik, psychische gezondheid (onder

andere een grotere kans op schizofrenie en autisme) en

persoonlijkheid (onder andere een grotere kans op extra-

versie en risicovol gedrag). Dit betekent dat deels dezelfde
genetische varianten invloed hebben op cannabisgebruik

en andere psychologische of psychiatrische eigenschappen.

artikel verscheen 27 augustus in Nature Neuroscience.

Cannabis en schizofrenie

Het onderzoek is uitgevoerd door Joëlle Pasman, Karin

risico op cannabisgebruik en schizofrenie beïnvloeden.

Verweij en andere onderzoekers van het International

Cannabis Consortium, waarbij gegevens van grote gene-

tische databanken van 23andMe en UK Biobank en 16
andere studies zijn gebruikt. Het is wereldwijd het groot-

ste onderzoek naar de erfelijke aanleg voor cannabis-

Uit het onderzoek bleek dat deels dezelfde genen het

‘Dat is geen grote verrassing aangezien er in eerdere studies al vaker is aangetoond dat cannabisgebruik en schizofrenie samenhangen, maar wij hebben daarnaast ook
onderzocht of er een causale relatie is’, aldus Vink.

gebruik.

‘Met een nieuwe analysetechniek, genaamd “Mendeli-

De onderzoekers vonden 35 genen die in verband ge-

tonen dat schizofreniesymptomen causaal leiden tot een

bracht kunnen worden met cannabisgebruik. Het meest
significante gen, CADM2, werd al eerder geassocieerd met

risicovol gedrag, persoonlijkheid en alcoholgebruik.
Hoofdonderzoeker Jacqueline Vink van de Radboud Universiteit, leider van het International Cannabis Consorti-

aanse Randomisatie”, zijn we er in geslaagd om aan te
grotere kans op het gebruik van cannabis’. Dit kan beteke-

nen dat mensen met schizofrenie cannabis gebruiken als
zelfmedicatie. De omgekeerde causale relatie (dat cannabisgebruik zou kunnen leiden tot schizofrenie) kunnen de
onderzoekers overigens niet uitsluiten.

november 2018
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Het onderzoeksteam is inmiddels begonnen met een

nieuwe studie waarin ze onderzoeken welke genen een
rol spelen bij de verslaving alsook hoe vaak mensen gebruiken en hoeveel cannabis mensen gebruiken.
Bron: ru.nl

17
‘Ik kan er niets aan doen’, zei ze. ‘Dat zou ik wel willen,
maar het gaat niet.’ Die onmacht snapte ik, die is er ook
als het om mijn zoon gaat. Ik kan hem niet echt helpen en

genezen gaat al helemaal niet. We lachten om onze on-

macht, dronken een kop thee en zij huilde uit op mijn
schouder.

De laatste maanden probeerde ik er voor haar te zijn en
soms maakte ik in haar ogen een stomme opmerking zo-

Een onmisbare

vriendin

Vandaag voel ik me verdrietig. Dat komt niet alleen door

de problemen met mijn zoon die weer eens een psychose

heeft, het komt ook omdat ik mijn vriendin mis. Pas geleden is ze overleden aan kanker. Bij haar kon ik altijd terecht. Het was de enige schouder waarop ik durfde uit te
huilen en het is vooral die schouder die ik mis. Waar moet
ik nu huilen?

Ze wist alles van mijn zoon, mijn gevoelens en hoe het

met de andere kinderen ging. Met haar nuchtere kijk op

het leven, maakte ze vaak een opmerking die in eerste instantie stuitend was. Dan werd ik pissig op haar. Ze liet
me rustig uitrazen. Soms zette ik haar de deur uit. Nooit

kwam er achteraf een verwijt dat ik te hard had geschreeuwd of persoonlijk was geworden. Na een dag

stond ze er gewoon weer. ‘Ik kan het ook niet helemaal
begrijpen’, zei ze dan. ‘Maar ik probeer met je mee te leven.’ Dan zette ik thee voor haar en jankte nog een potje.

Toen ze het vreselijke bericht kreeg dat er geen behande-

ling meer mogelijk was, had ik medelijden met mezelf.
Alsof ik niet genoeg aan mijn hoofd had, haalde zij het
ook nog in haar hoofd om me in de steek te laten.

als: ‘Dood is wel rust.’

‘Jij gaat niet dood’, zei ze dan pissig. ‘En rust heb ik helemaal niet nodig.’

‘Ik wel, ik zou heel wat geven als het rustig was.’

‘Laat je niet leven door de ups en downs van je zoon, leef
je leven. Het is voorbij voor je het weet.’

Ze heeft gelijk. Vandaag laat ik het verdriet maar voor wat
het is en ga iets leuks doen.

Anoniem: verwoord door Olga Maria Berger
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Ypsilon is een landelijke vereniging met regionale afdelingen en
7000 leden. De afdeling Eindhoven & de Kempen is er één van.
Ypsilon behartigt de belangen van naasten van mensen met een psychotische
kwetsbaarheid.
De naam Ypsilon
De naam Ypsilon verwijst naar het gebrek aan voldoende aandacht van de maatschappij
voor onze zieke familieleden. In die zin verwijst de naam naar de letter Y (Ypsilon, ‘Griekse IJ’)
in het alfabet, die ook als buitenbeentje wordt beschouwd. Hoewel het tij keert is er nog veel
te doen. Onder het motto ‘Afwijkend gedrag kan psychisch zijn...’ wil de afdeling Eindhoven
& de Kempen van Ypsilon proberen lotgenoten te bereiken. Dat gebeurt:
- via de media
- door maandelijks regioavonden te houden
- door -zoveel als mogelijk is- gezamenlijk het hoofd te bieden aan de zorgen
en problemen, die deze ziekten met zich meebrengen
- door op te komen voor de belangen van de familie en andere betrokkenen
- door voorlichting op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg; alleen al
de ziekte schizofrenie wordt door deskundigen als een ‘volksziekte’ aangemerkt.
Als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met onze vertrouwenspersoon
06 - 2397 92 41. Of u kunt geheel vrijblijvend de in dit blad aangekondigde regioavonden
bezoeken.
Hier vindt u Ypsilon...

YPSILON STELT ZICH TEN DOEL:
1. Familie en andere betrokkenen van mensen met psychotische kwetsbaarheid met elkaar
in contact te brengen om ervaringen te kunnen uitwisselen.
Hiertoe worden regioavonden georganiseerd.
2. Familie en andere betrokkenen te helpen, om -ondanks hun zorgen en problemen- toch
een eigen evenwicht in het leven te behouden, of -te hervinden.
3. De belangen van familie en andere betrokkenen te behartigen.

Ypsilon afdeling Eindhoven & de Kempen
(opgericht 2 september 1986)

www.ypsilonedk.nl

Adres landelijke vereniging Ypsilon:
Daendelsstraat 57, 2595 XT Den Haag
Tel. 088 - 000 21 20
www.ypsilon.org

