Regionieuws
april 2019

afd. Eindhoven & de Kempen

Ypsilon afdeling Eindhoven & de Kempen

3

Afwijkend gedrag
kan psychisch zijn...

april 2019

Voor je agenda

pag. 3

Inhoud

Redactioneel		 pag. 4
Uitnodiging thema-avond 9 april:
Naasten-betrokkenheid en GGzE 		 pag. 5
Verslag ledencontactavond 12 maart 2019

		 pag. 6

Verslag congres ‘Praten met kinderen over
psychische problemen van ouders.’ 		 pag. 7
Verslag van de Kick off ’GroeiRijk Klaver’ over suïcide 		 pag. 8
Eindelijk toegang tot de Wlz voor mensen met een
psychische aandoening 		 pag. 11
Problemen van naasten bij aanloop naar psychose		 pag. 12
Een kat met vlooien (ervaringsverhaal)		 pag. 14
Geen verjaardag? (ervaringsverhaal)		 pag. 15
Ervaringsverhalen voor website gevraagd		 pag. 16
Interessante interventies gevraagd voor boek over

... met ons kunt U
erover praten

mantelzorg

pag. 16

35-jarig jubileum Mind Ypsilon landelijk

pag. 17

Ypsilon afd. Eindhoven & de Kempen
9 april 2019 Regioavond

Even noteren
in de agenda

Aanvangstijd is 19.30 uur

AGENDA 2019:

www.ypsilon.org/agenda.

Landelijk
Ypsilon

4

YPSILON – REGIO NIEUWS
Voor de

jaarplanners

De regioavonden van Ypsilon afd. Eindhoven & de
Kempen in 2019 (iedere 2 dinsdag van de maand):
e

xx

14 mei

10 september

xx

11 juni

8 oktober

xx

9 juli

12 november

9 april

13 augustus

10 december

5

april 2019

Het is nog steeds moeilijk voor naasten om hulp te krijgen

voor iemand die in een beginstadium van een psychose
is. Hoe vind je de juiste hulp? Lees er meer over in dit re-

gionieuws. Mind Ypsilon landelijk vraagt naar ervaringsverhalen en interessante interventies en deelt mee dat er
in november het 35-jarig jubileum wordt gevierd. En... zo-

als gewoonlijk hebben we twee ervaringsverhalen: ‘Geen
verjaardag?’ en ‘Een kat met vlooien’.
Inleveren kopij

Inleveren kopij voor het volgende regioblad:
voor 20 april 2019

Veel leesplezier: Olga Berger

BergerOlgaM@cs.com

Redactioneel

Na een druilerige winter is het hopelijk voorjaarsweer als
we weer bij elkaar komen op 9 april. Rob Lammers komt

een lezing houden over naasten-betrokkenheid en GGzE.
Hij zet zijn familie-ervaring nadrukkelijk in met als doel de
rol van en aandacht voor naasten te verbeteren. Dat komt

ons allemaal ten goede. Het verslag van de contactavond

van afgelopen keer is zoals gewoonlijk kort omdat we de

privacy van degenen die er waren niet willen schenden.
De bijdrage van Mirjam Steenman gaf ons meer inzicht

Locatie:

Inspiratiecentrum: Grote Beekstraat 8,

Uitnodiging

		

aan de Boschdijk te Eindhoven.

9 april

		
Parkeren:
		
		

Aanvang:
Thema:		

Spreker:

Voorzitter:

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

Inspiratiecentrum wordt met Ypsilonbordjes aangegeven.
19.30 uur

Naasten-betrokkenheid en GGzE
Rob Lammers
Olga Berger

en maakte verhalen los.

Naasten-betrokkenheid en GGzE

Piet van der Linden bood ons twee verslagen aan:

Rob Lammers is voormalig verpleegkundige en centrum-

een over het Kopp-congres in Heeze en een over

‘naar nul suïcides’, gehouden op de Grote Beek.

Allebei zeer de moeite waard om kennis van te nemen.
Bedankt Piet!

de triade is meer dan drie streepjes

manager bij GGzE. Sinds vier jaar is hij Ambassadeur van

GroeiRijk, de cliënten- en naastenbelangenorganisatie
binnen GGzE. Vanuit hulpverlening, management en
familie-ervaring kijkt hij naar GGzE. De laatste jaren zet

hij zijn familie-ervaring nadrukkelijk in met als doel de rol

thema-avond

YPSILON – REGIO NIEUWS

6

van en aandacht voor naasten te verbeteren.

Vanuit ervaring kijkt hij naar de zo gewenste triade en
hoe GGzE die vorm wil geven. Daarnaast zegt hij iets over

7
Verslag van congres ‘IK WIL JULLIE IETS VERTELLEN’ op
21 maart 2019 in Heeze.

de ontwikkelingen van ervaringsdeskundigheid en

Het congres ging over opgroeien met ouders met psychi-

de vrijwillige ervaringswerkers die zich inzetten via

van ouders met psychische problemen.

familie-ervaringsdeskundigheid. Maar ook gaat het over

GroeiRijk en bij GroeiRijk zelf. Hij werkt dagelijks met ze

sche problemen ook wel KOPP genoemd. KOPP = kinderen

en wil met GGzE in een op te richten staf ervarings-

Els Jonker, jeugdarts, ambassadeur jongemantelzorg van

neler borgen! Zijn motto: de triade is meer dan drie

Kern van haar betoog was: “Zwijg er niet over.”

deskundigheid het werken met eigen ervaring professiostreepjes. Hij is kritisch op en optimistisch over naasten-

AJN Jeugdartsen en JMZ Pro.*)

gevoeligheid van GGzE en ziet uit naar enkele nieuwe

Vroeger werd over dit onderwerp met kinderen bewust

privé vrijwillig mentor bij de Stichting mentorschap Zuid-

kwaad als ze kunnen meezorgen, ze maken zich zorgen en

ontwikkelingen. Namens GGzE is Rob bestuurslid en in
oost Brabant.
Rob Lammers

niet gesproken. Men weet nu dat kinderen zo goed en
komen soms aandacht tekort. Deze kinderen vragen niet

snel om hulp en hebben ook schaamte en schuldgevoel.
“Het is mijn schuld dat vader zich slecht voelt.”

Annelies Onderwaater, psychotherapeut, klinisch psycho-

loog, orthopedagoog, contextuele therapie en auteur van
Verslag leden-

Mirjam Steenman is cliënt geweest bij GGZ. Zij kwam

12 maart 2019

verhaal over de hulp die ze heeft gekregen. ‘Niemand gaf

contactavond

het boek “De onverbrekelijke band.”

vertellen over haar ervaringen. Het was een positief

Parentificatie is een begrip uit de psychologie, en houdt

nog een cent voor me, maar ik ben opgeknapt.’ De vragen

sene heeft aanvaard. Het heeft deze rol op zich genomen

en eigen verhalen van de aanwezigen kwamen los.
Mirjam heeft zeker een bijdrage kunnen leveren aan het
beantwoorden van vragen. Er werd nog lang nagepraat
en de avond werd ervaren als vruchtbaar.

We mochten ook een paar nieuwe leden verwelkomen.
Olga Berger

kortweg in dat een kind veel te vroeg de rol van volwas-

op emotioneel en sociaal gebied. Het kind krijgt de rol van

adviseur, trooster of bemiddelaar, terwijl het daar te jong

voor is. Verder waren er bijdragen van Gabbi Kraal (zang),
Floortje Agema (gedicht/verhaal), Hans Warmenhoven

(verhaal) en drijvende kracht achter onderstaand boek
Riet Fiddelaers-Jaspers.

april 2019
Verslag congres:
’Praten met

kinderen over
psychische

problemen van
ouders.’
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Tijdens het congres werd het boek “Ik wil jullie iets vertel-

GroeiRijk Klaver heeft de ambitie om te streven naar nul

len” gepresenteerd. Het boek wil de stilte verbreken rond

suïcides in de toekomst. Dus niemand meer die eenzaam

verslavingsproblemen. Het is én een prentenleesboek

voert.

kinderen van ouders met psychische, psychiatrische en/of
voor jonge kinderen én een zelfleesboek voor oudere kin-

en radeloos zo’n onherroepelijke beslissing neemt en uit-

deren én een samenleesboek voor ouders en kinderen.

Het GroeiRijk Klaver-team bestaat uit ervaringsdeskundi-

Piet van der Linden

nen komen om over dit onderwerp in gesprek te gaan en

*) AJN Jeugdartsen Nederland is de wetenschappelijke

gen die indien nodig 1 tot 5 keer bij mensen aan huis kundaarbij de eigen ervaring delen.

vereniging van en voor jeugdartsen.

Verder wordt de groepstraining ‘Over Leven’ gegeven en

JMZ Pro is het landelijk netwerk voor en door professio-

ken en deze te ondersteunen.

nals die betrokken zijn bij de ondersteuning van jonge
mantelzorgers en hun gezinnen.

probeert GroeiRijk Klaver ook de naasten erbij te betrek-

Het programma suïcidepreventie van GGzE bestaat uit 4

onderdelen waarvan GroeiRijk Klaver het ervaringsdeskundige deel betreft.

Verslag van de

Een van de leden van het GroeiRijk Klaver team startte de

De programmaleiders suïcidepreventie Maurits van den

Klaver” GGzE

periodes en het herstelproces daarna te delen met de

grote belang van de inzet van ervaringsdeskundigheid. Zij

Kick off “GroeiRijk
op maandag

25 maart.

dag door haar aangrijpende levensverhaal met suïcidale
aanwezigen.

GroeiRijk Klaver is voortgekomen uit Het Klaverblad. Dit

Broeck en Anouk Velthuizen van GGzE vertelden over het

zijn heel blij dat met de hulp van de kartrekkers Toon Walravens en Ivonne Heijnen GroeiRijk Klaver gestart is.

was een woning in Eindhoven waar mensen met suïcidale

Hierna kwam Esther Pols, oud-medewerker van GGzE,

den. Zij konden hun gedachten over de dood met andere

waar zij kwartiermaker is. Esther gaf aan dat ook bij 113

gedachten en/of wens tijdelijk met begeleiding woonbewoners delen en daardoor de eenzaamheid doorbreken. Het was gebleken dat erover praten de suïcidekans
verkleinde in plaats van vergrootte zoals men voorheen
vaak dacht.

met een presentatie over nummer 113 zelfmoordpreventie
het streven is om tot NUL suïcides in de toekomst te komen. Zij gaf een aantal cijfers om aan te geven hoe groot

op dit moment nog de suïcide problematiek is. Bij 113 online werd een aantal jaren geleden begonnen met één
psycholoog die bellers te woord stond. Nu zijn er 100 per-
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Jaren achtereen heeft Mind Ypsilon ervoor geknokt en nu

Eindelijk toegang

lang intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig heb-

mensen met

is er dan eindelijk de bevestiging: Mensen die hun leven
ben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). De ministerraad heeft hiertoe onlangs
een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.

Met dit wetsvoorstel worden mensen met een psychische
stoornis voor de toegang tot de Wlz niet anders benaderd

dan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap, of mensen met een somatische of psychogeriatrische beperking of aandoening. Dat klinkt
mooi, maar Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter had het

graag toch nog anders gezien: “Psychische problematiek
is grillig. Dat botst met de voorwaarde dat iemand ‘per-

manent’ toezicht nodig heeft, zelfs als iedereen bijna ze-

ker weet dat de betrokkene nooit meer echt zal opknappen. Wat ons betreft had die groep óók toegang moeten

krijgen, want nu vallen er tóch mensen tussen wal en

schip. En ook jongeren vallen er standaard buiten, zonder
dat dat goed is uit te leggen. Maar voor de groep die nu

daarvan,
e mee!

wél toegang krijgt zijn we zielsgelukkig. Het is de kroon

nden

Toegang tot de Wlz betekent dat mensen voor lange

op heel lang werken.”

Piet van der Linden

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

april 2019

termijn duidelijkheid hebben over waar ze aan toe zijn. Ze
hoeven niet steeds opnieuw aan te tonen dat ze intensie-

hte geestelijke gezondheidszorg

ve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben en krijgen

ingaat op 1 januari 2020 en de huidige Wet Bopz (Wet bijzondere opnemingen
ziekenhuizen) vervangt is organisatorisch ingewikkeld. Er worden meer
ken voordat er een verplichte opname plaatsvindt. De cliënt mag een eigen
ak’ maken; ook als hij/zij al in een traject verplichte zorg zit. Het eigen plan
n gemaakt worden in de triade maar ook door de cliënt alleen. De behandelaar

is geregeld. Bij een combinatie van beperkingen, zoals

zekerheid dat samenhangende zorg voor de lange termijn

autisme met licht verstandelijke beperking, wordt de mogelijkheid om passend zorgaanbod te vinden vergroot.

tot de Wlz voor
een psychische
aandoening

YPSILON – REGIO NIEUWS
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Staatssecretaris Blokhuis: “Deze aanpassing is bedoeld

Als naastbetrokkene kan het moeilijk zijn om toegang te

fen in hun leven. Hiermee zetten we een extra stap om de

kom je dat privacy wordt gebruikt als drogreden om niets

voor kwetsbare mensen die het echt niet hebben getrof-

zorg die zij nodig hebben op de allerbeste manier te rege-

len. We realiseren ons dat die zorg soms heel lang, zelfs

te hoeven doen?

Als de verschijnselen duidelijk zichtbaar zijn proberen ou-

zekerheid over de goede zorg waar ze van op aan kunnen,

stanties die weinig of geen expertise hebben op dit ge-

hoop ik dat we iets van hun zorgen kunnen verlichten.”

Het aanpassen van de Wlz is een proces dat met grote
zorgvuldigheid moet gebeuren, omdat het om kwetsbare

mensen gaat die ook tijdens het proces zoveel mogelijk
zekerheid verdienen. Vanaf 2021 wordt vastgesteld of de
cliënt toegang heeft tot de Wlz. Het ministerie werkt met

meer dan 15 betrokken partijen samen, waaronder Mind
Ypsilon.

Bron: landelijk Mind Ypsilon

Problemen van

Als de signalen nog niet permanent aanwezig zijn, zoekt

aanloop naar

gen en onder controle te houden. Hij zoekt verklaringen

psychose.

krijgen tot de hulpverlening. Waar moet je zijn? En voor-

levenslang nodig kan zijn. Deze patiënten en hun naasten
hebben al genoeg zorgen. Met voor de lange termijn meer

naasten bij

13

de betrokkene manieren om de verschijnselen te verbervoor wat hem overkomt. Langzamerhand worden de ver-

schijnselen zichtbaar voor naasten. In deze fase is het mogelijk maar ook moeilijk om hulpverlening in te zetten. De
betrokkene herkent geen probleem bij zichzelf en houdt

hulp af. Studie en werk lijden onder de oplopende psychische problemen en voor de omgeving wordt de betrokkene moeilijker in de omgang.

ders hulp in te schakelen, maar kloppen soms aan bij in-

bied: schooldecaan, huisarts, jeugdzorg. Adequate

doorverwijzing kan lang uitblijven, mede doordat de be-

trokkene gedurende het consult de verschijnselen
wonderbaarlijk kan weten te verbergen.
Bron: Ypsilon landelijk

april 2019
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De laatste tijd zit er volgens mijn dochter die een poos

Echt zin in zijn verjaardag heeft mijn zieke zoon nooit,

ook nog een kat met vlooien. Ze springen van het beest af.

toe en proberen er wat van te maken. Al maanden horen

geleden een psychose heeft gehad een kat in huis en dan

Mijn man, mijn zoon en ikzelf hebben alles afgezocht. Mijn

man is zelfs op het dak geklommen om te kijken of het dier

ergens onder een dakpan zat en via het dakraam in huis
kwam. Levensgevaarlijk eigenlijk. Ik heb het hele huis gestofzuigd en gelukkig nergens vlooien aangetroffen.

‘Zie je hem dan niet?’ vroeg mijn dochter op een gegeven

moment terwijl we samen in de keuken bezig waren. Ze

wees naar de keukenkast. Ik zag niets, maar ik haalde de

maar meestal gaan we met het gezin gewoon naar hem

we niets van hem. Whatsapp heeft hij niet meer, de telefoon neemt hij niet op en mails beantwoordt hij maar
mondjesmaat. Toch zegt de hulpverlening dat hij niet psy-

chotisch is. Wil hij gewoon geen contact met ons?

Wij willen hem wel met rust laten, maar twijfelen aan de
mening van de hulpverlening. Voor ons is het een signaal
als hij geen contact wil.

huishoudtrap uit de schuur omdat het beest zich mis-

Hij heeft wel eens gedreigd dat als hij op zijn 40e niet be-

dat je hem niet ziet.’ Er zat geen kat op de kast en toen

Sinds vorige week heb ik een akelig gevoel in mijn onder-

schien teruggetrokken had. ‘Zit hij er nog?’ ‘Ja, ik snap niet

drong het tot me door dat ze waarschijnlijk opnieuw psychotisch aan het worden was. ‘Er zit geen kat schat, echt
niet.’

Ze stampvoette, ging naar boven en deed de deur op slot.
Ik belde naar de hulpverlening. ‘U had een beetje met het

verhaal mee kunnen gaan’, zei de hulpverlener. ‘U had bij-

ter is, hij er een eind aan maakt. Hij wordt deze keer 40.
buik, voornamelijk omdat ik me geen raad weet. Wat

moet ik toch doen? Gewoon gaan? Maar hij heeft me al

eens gewoon aan de deur laten staan terwijl hij thuis was
en daar breekt mijn hart van. Flauw misschien, maar ik wil
niet gaan als hij niet laat weten dat ik welkom ben.

voorbeeld kunnen vragen wat voor kleur de kat had.’

Een paar dagen voor zijn verjaardag kreeg ik een idee. Ik

als hulpverlener. Het stuit me tegen de borst om details te

50 euro naar hem over en mailde: ‘Dan kun je inkopen

Ik houd van mijn dochter, echt, maar ik ben niet geschikt
vragen over een kat die er niet is en dat zei ik tegen hem.

‘Voor haar is die kat er wel’, zei de hulpverlener. ‘Ze ziet
hem alsof hij echt is.’

‘Moet ik dan zeggen dat ik hem ook zie?’

‘U hoeft alleen belangstelling te hebben voor wat zij ziet.’
Dat ga ik dan maar proberen als ze nog ooit uit haar
kamer komt.

Anoniem: verwoord door Olga Maria Berger

geef hem alvast zijn verjaardagscadeau en dus maakte ik
doen voor je verjaardag. Laat maar weten of je het viert.’

Er is geen nog geen antwoord, ook geen bedankje, maar ik

heb niet meer zo’n bezwaard gevoel. Ik weet dat de bal bij
hem leggen niet effectief is, maar toch voelt het zo.

Als hij me niet wil zien, prima, anders hoeft hij maar terug

te mailen. Er is geen nog geen antwoord, ook geen be-

dankje, maar ik heb niet meer zo’n bezwaard gevoel. En
als hij het serieus meent, dat hij op zijn verjaardag...? Ik

april 2019
Geen verjaardag?
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heb de hulpverlening proberen te bellen, maar die heb ik
nog niet aan de telefoon kunnen krijgen.

Anoniem, verwoord door Olga Maria Berger
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In november 2019 bestaat Ypsilon 35 jaar!

35-jarig jubileum

locatie is UMC Utrecht.

landelijk

Op 29 november 2019 zal dit feestje gevierd worden,

Thema is ‘de triade’ dus cliënten, hulpverleners en familieleden zijn welkom die dag.

Ervarings-

verhalen voor

website gevraagd

Naasten in kracht.

De website www.naasteninkracht.nl is al even in de lucht.
Mind Ypsilon doet mee in dit samenwerkingsverband.

Eind maart (dat is eigenlijk al voorbij) moet de website
klaar zijn met zo’n 250 ervaringsverhalen en informatie

over veel voorkomende psychiatrische aandoeningen.
Wie heeft nog een bijdrage? Kijk even op de website of
het nog kan!
Te laat?

Stuur dan uw verhaal naar BergerOlgaM@cs.com .

We proberen het dan te plaatsen in ons (afdelings) Regionieuws.

Interessante

Boek over mantelzorg en ggz Het lectoraat van de Haagse

gevraagd voor

ggz. Het eerste deel zal gaan over de geschiedenis van de

interventies
boek over

mantelzorg

Hogeschool is bezig met een boek over mantelzorg en
mantelzorg in de ggz. Het tweede deel over interventies

die effectief zijn voor mantelzorgers, óf voor cliënten waar
de mantelzorgers ook baat bij hebben.
Weet je interessante interventies?

Mail ze aan Bert! bert@ypsilon.org

april 2019
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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
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- door -zoveel als mogelijk is- gezamenlijk het hoofd te bieden aan de zorgen
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- door op te komen voor de belangen van de familie en andere betrokkenen
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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.

Ypsilon afd. Eindhoven & de Kempen
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Ledenadministratie:

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.

e-mail: j.vannimwegen@lsfvp.nl

tel. 06-4694 38 81

Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 09.00 - 15.30 uur

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

