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Inleveren kopij

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

xx

10 september

xx

xx

8 oktober

xx

xx

12 november

xx

xx

10 december

Inleveren kopij voor het volgende regioblad:
voor 18 september 2019
BergerOlgaM@cs.com

Redactioneel

Een film op de regioavond in juni? Dat vraagt het

bestuur van Ypsilon afd. Eindhoven & de Kempen zich af.
Er was weinig animo voor de contactavonden in de zomermaanden. Hopelijk betekent dit dat er rust was en dat het
best wel ging met onze zieke naaste.

In ieder geval gaan we weer voluit van start met de eerste

thema-avond van na de vakantie op 10 september.
Yvonne van den Meijdenberg is werkzaam als familiecoach en trainer bij het Expertisecentrum Familiezorg. Zij
komt spreken en onze vragen beantwoorden. Een paar

jaar geleden hebben we een thema- avond gehad over
Mental Health First Aid. Twee sprekers gaven aan hoe be-

langrijk het is om met mensen om te gaan die in de war
zijn. De cursus was nogal duur, maar in samenwerking
met de gemeente Eindhoven biedt GGzE inwoners van
Eindhoven deze cursus nu gratis aan. Het ministerie van
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Welzijn en sport geeft een korte en krachtige uitleg over
de Wet verplichte geestelijke gezondheid. Heel positief.

Wat minder positief is het rapport van KPMG waaruit

blijkt dat hervormingen binnen de ggz noodzakelijk zijn.
De Wet langdurige zorg gaat in per 1 januari 2021. Helaas
duurt dat nog even want deze wet geeft wel rust aan ons

en onze naasten. Separeren is op zijn zachtst gezegd een
vervelende ervaring voor onze naasten, maar het is niet
gelukt om dit uit te bannen.

Tot slot hebben we twee ervaringsverhalen: Sporadisch
contact en Ben ik in staat tot moord?
Veel leesplezier: Olga Berger

Locatie:

Inspiratiecentrum: Grote Beekstraat 8,

Uitnodiging

		

aan de Boschdijk te Eindhoven.

10 september

		
Parkeren:
		
		

Aanvang:
Thema:		

Spreker:

Voorzitter:

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

Inspiratiecentrum wordt met Ypsilonbordjes aangegeven.
19.30 uur

Familiezorg Exfam

Yvonne van den Meijdenberg
Olga Berger

Yvonne van den Meijdenberg is werkzaam als familiecoach en trainer bij het Expertisecentrum Familiezorg. Als

familiecoach creëert zij door te luisteren en vragen te

thema-avond
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stellen samen met families een weg naar een evenwicht

in de zorgsituatie. De kracht van Expertisecentrum Familiezorg ligt in hun grondige ervaring in het analyseren en

tot de kern komen van complexe zorgsituaties, waardoor
men door de bomen het bos weer ziet. Dit doen zij door

het voeren van familiegesprekken met families in intensieve zorgsituaties. De gesprekken zijn niet van therapeu-

tische aard, maar luisterend, inventariserend en zoekend
naar de hulpvraag. Dit is tevens het eerste doel. Het twee-

de doel is te kijken of de vraag door Exfam is op te lossen

of dat er verwezen moet worden naar andere instellingen
of organisaties. Het derde doel is antwoord geven op de
hulpvraag.

Exfam geeft integrale ondersteuning aan chronisch zieke
mensen en hun mantelzorgers. Binnen de Methode Fami-

liezorg staan aandacht, actief luisteren en de juiste vragen stellen centraal. Inmiddels kunnen we zeggen dat dit
een effectieve aanpak is.

Exfam richt zich op twee niveaus. Op uitvoerend niveau

vragen gezinnen om een hulpverlener die met iedereen in

gesprek gaat. Op organisatie-niveau richt Exfam zich op
de samenwerking met betrokken hulpverleners en organisaties.

Het doel is gericht op preventie en herstel. Preventief door
families dicht bij elkaar en bij huis te helpen zodat opname en langdurige zorgtrajecten worden voorkomen. Her-

stel doordat de systeembegeleiding zowel processen bin-

nen het gezin als processen buiten het gezin aanpakt.
Deze combinatie is efficiënt en effectief gebleken.
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Versnippering van zorg wordt hierdoor tegengegaan.

De werkwijze van de systeembegeleiding richt zich op

twee aandachtsgebieden: ten eerste het begeleiden van
families en ten tweede het samenwerken met andere organisaties die betrokken zijn bij de families.

Op 11 juni werd op de regioavond de film ‘The Lady in the

Verslag van de

herd, gespeeld door Maggie Smith, een excentrieke en

de zomer

van’ gedraaid: Het waargebeurde verhaal van Miss Shepkoppige vrouw van onbekende afkomst die ‘tijdelijk’ haar

oude busje parkeerde op de oprit van schrijver Alan Bennett (Alex Jennings) in Londen… en er vervolgens vijftien
jaar lang bleef wonen.

Deze avond was goed bezocht en er werd gelachen. Doen
we wel vaker hoor.

Op 9 juli en 13 augustus waren er contactavonden, waar
niemand kwam behalve het bestuur. Het voorstel van het

bestuur is om volgend jaar een film als afsluiting voor de
vakantie te draaien en de twee zomermaanden over te

slaan. We gaan dan even ’op reces’. Reacties van leden op
dit voornemen zijn welkom.

regioavonden in
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Kernboodschap

Soms leidt een ernstige psychische aandoening bij

geestelijke

is. Tot voor kort was een verplichte opname in een instel-

Wet verplichte

gezondheidszorg

iemand ertoe dat hij een gevaar voor zichzelf of anderen
ling de enige manier om deze mensen te helpen en het
gevaar weg te nemen.

De nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
(Wvggz), die 1 januari 2020 ingaat, maakt het mogelijk
om verplichte zorg zoals het toedienen van verplichte

medicatie of het uitoefenen van toezicht op betrokkene,
poliklinisch of bij iemand thuis te geven.

Degene die zorg krijgt, kan dan makkelijker contact blijven houden met familie en vrienden en blijven deelnemen aan de samenleving.

Alleen als het in de eigen omgeving echt niet kan, als het

er niet veilig genoeg is voor de persoon zelf en zijn omgeving, of de persoon zelf niet wil, kan opname in een
instelling een betere oplossing zijn.

De Wvggz biedt zorgverleners meer instrumenten voor
zorg op maat. Altijd wordt gekeken naar welke aanpak

het beste past bij iemand; verplichte zorg zo kort als
mogelijk en zo lang als noodzakelijk.

Bovendien geeft de wet de mensen die verplicht worden

behandeld en hun familie meer inspraak. Zij beslissen
mee hoe de zorg en ondersteuning eruit gaan zien. Ook
wordt meer dan voorheen met de gemeente gekeken
naar wat iemand nodig heeft om deel te (blijven) nemen

aan het maatschappelijk leven, zoals een woning en werk.
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Voor iemand met ernstige psychische problemen is het

echter veel beter als we kunnen voorkomen dat het zo
slecht gaat dat verplichte behandeling nodig is. Daarvoor

is het noodzakelijk dat alle betrokken partijen en instan-

ties goed samenwerken en signalen van familie, naasten
en omgeving in een vroeg stadium opvangen en serieus
nemen.

Hierdoor kan tijdig gestart kan worden met een passende
behandeling. Daar wordt niet alleen de patiënt, maar ook
de samenleving beter van.

De volgende link bevat een video met duidelijke uitleg:
www.dwangindezorg.nl/actueel/nieuws/2019/05/07/video-met-uitleg-over-de-wvggz

Meer informatie op de website van ministerie van VWS :
www.dwangindezorg.nl/wvggz

De houdbaarheid van de zorg voor mensen met psychi-

Rapport KPMG:

toonaangevend adviesbureau, in het onlangs verschenen

noodzakelijk

sche problemen staat onder druk, schrijft KPMG*), een
rapport ‘Healthcheck ggz’. Het huidige bekostigingssys-

teem veroorzaakt grote financiële druk; er is geen ruimte

voor vernieuwing en investeringen. Daarnaast kampen
de instellingen met personeelstekorten waardoor de
wachttijden en de werkdruk toenemen. Hervorming van

de ggz is noodzakelijk, aldus het rapport. De oplossingen
moeten volgens KPMG gezocht worden in een andere

manier van werken, met meer technologische en digitale

Hervorming ggz
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toepassingen. Daarnaast in een betere samenwerking
met gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de maat-

schappelijke ondersteuning. Door problemen in de breed-

te aan te pakken en meer te kijken naar de lange termijn,
valt iemand wellicht minder snel terug.

Vooral deze laatste aanbeveling is er een waar MIND
Ypsilon al langer voor strijdt. Door gebrek aan veilige

woonruimte, passende begeleiding en een zinvolle invulling van de dag maken mensen misschien meer of langer
gebruik van ggz-voorzieningen dan nodig. Met de focus
op herstel van gezondheid in plaats van op ziekte.

KPMG meldt ook een positief punt: de toegankelijkheid
van de ggz door de komst van de POH (praktijk-

ondersteuner huisartsen)-ggz en Basis ggz is verbeterd:
meer bereik en minder stigma.
Bron: Ypsilon landelijk
*) KPMG: Klynveld, Peat, Marwick, Goerdeler waren de oorspronkelijke oprichters.

Eerste Kamer

Ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met een aanpas-

aanpassing Wet

ervoor dat ook mensen met een psychische stoornis on-

stemt in met een
langdurige zorg

sing van de Wet langdurige zorg (Wlz). De wijziging zorgt

der deze wet gaan vallen, iets waar MIND Ypsilon sinds de
komst van de wet intensief voor heeft gevochten. De rust

is cruciaal, vindt Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter. ‘Binnen Ypsilon weten we hoe hoog de spanning kan oplopen

11
als mensen steeds weer gekeurd moeten worden om te
kijken of ze al geschikt zijn om te werken. Met niet zelden
een nieuwe psychose tot gevolg. Toegang tot de Wlz
maakt dat niet genezing voorop staat, maar de kwaliteit

van leven. Zonder daarmee te zeggen dat mensen daar-

mee zijn opgegeven, integendeel. Het blijft zaak te kijken
of en hoe mensen kunnen groeien en beetje bij beetje

kunnen herstellen.’ De Wlz zal ze daarin niet tegenhouden, benadrukte Blokhuis in het Kamerdebat: ‘Het is niet

het ‘Hotel California’ van popgroep The Eagles waar mensen in komen, maar nooit meer uit kunnen komen.’

Blokhuis benadrukte destijds ook dat mensen straks niet

hoeven te verkassen als ze onder de Wlz komen te vallen.
Ze moeten er ‘zo min mogelijk van merken’. Dat laatste
ziet Stavenuiter als een verspreking. ‘Ze moeten er natuurlijk juist wel wat van merken! Met meer aandacht

voor de méns achter de ziekte, voor een betekenisvolle in-

vulling van de dag en aandacht voor het sociale netwerk.
Een manier van zorg en ondersteuning die wij bijvoorbeeld terugzien bij ART, een zorgconcept dat Actief heR-

stel in de Triade nastreeft en dat momenteel in zo’n 20
ggz-instellingen en beschermende woonvormen wordt
uitgeprobeerd.’

Bron: Ypsilon landelijk

september 2019
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Gratis Cursus

Hoe kun je omgaan met mensen die psychische proble-

First Aid

Aid (MHFA). In samenwerking met gemeente Eindhoven

Mental Health

men hebben? Dit leer je in de cursus Mental Health First

biedt GGzE inwoners van Eindhoven deze cursus gratis
aan.

Allemaal krijgen we weleens te maken met mensen met

psychische problemen. Hoe ga je hier het beste mee om
en hoe kun je deze mensen helpen?

MHFA heeft een cursus ontwikkeld waarin je informatie
ontvangt over depressies, angststoornissen, psychoses en

middelengebruik. Daarnaast wordt antwoord gegeven op
vragen als:
•

Hoe kun je omgaan met mensen die psychische

•

Wat kun je doen om te helpen?

•
•

problemen hebben?

Ga je in gesprek of juist niet?
Wanneer roep je hulp in?

De cursus van MHFA wordt aan inwoners van Eindhoven

gratis aangeboden door GGzE in samenwerking met gemeente Eindhoven.

Aanmelden: (https://www.ggze.nl/nieuws/2019-08-gratis-cursus-mental-health-first-aid-voor-inwoners-eindhoven )

Piet van der Linden
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Het lukt ggz-instellingen niet om het separeren van pati-

Separeren

blad Trouw en De Groene Amsterdammer. Een kwart van

gelukt

ënten terug te dringen, blijkt uit een onderzoek van dagde instellingen separeert zelfs méér. En dat terwijl zij drie
jaar geleden afspraken om in 2020 ‘separeervrij’ te zijn.

Veertien instellingen beloofden in juni 2016 in het Dol-

huys-manifest de separeercel af te schaffen, waarin patiënten worden opgesloten als zij een gevaar voor zichzelf
of hun omgeving vormen. In dit document zeggen zij dat

gedwongen opsluiting voor patiënten traumatiserend is,
dat hun angst en wanhoop er alleen maar groter van
wordt.

De instellingen zeggen dat personeelstekorten en een
veranderde patiëntengroep het stoppen met isoleren on-

mogelijk maakt. Omdat meer patiënten thuis hulp krijgen, komen er in de klinieken mensen met zwaardere en

complexere problemen. Het lukt niet het personeel en

medepatiënten te beschermen tegen deze patiënten,
zonder separatie.

Hierdoor gebeurt in sommige instellingen juist het om-

gekeerde van wat het Dolhuys-manifest belooft. Ruim

een kwart van het totale aantal ggz-instellingen sepa-

reerde haar patiënten tussen 2014 en 2017 niet minder,
maar méér uren, blijkt uit de meest recente cijfers van het
Zorginstituut Nederland.

Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter herinnert zich dat het

Dolhuys manifest beleidsmakers, bestuurders en professionals opriep om samen te werken met ervaringsdeskundigen die separatie hebben ondergaan. En zich niet te

uitbannen niet
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verschuilen achter bezuinigingen of bureaucratisch

rompslomp. ‘De doelen zijn dezelfde, de omstandigheden
zijn veranderd. Hoog tijd dus om het gesprek aan te gaan
over hoe de doelen dan wél gehaald kunnen worden.’

Overigens is het totale aantal separaties wel iets gedaald.
Veel klinieken hebben de afgelopen jaren hun isoleerruimtes omgebouwd tot ‘extra beveiligde kamers’ met

een glazen wand en één-op-één-begeleiding. Zo willen ze

het isoleren van patiënten ‘humaner’ maken. De Inspectie
schaart deze ebk’s wel in dezelfde categorie als de isoleercel.

Bron: Trouw

Sporadisch

contact

Mijn zoon wilde al zeker een jaar geen contact meer. Telefoon nam hij niet aan, apps beantwoordde hij niet en op

bezoek wilde ik niet zonder uitnodiging. Ik wist dat hij me
gewoon voor de deur zou laten staan. Eindelijk, op een

avond, belde hij zelf. Het leek een gewoon gesprek, maar

op een gegeven moment zei hij: ‘Je laat het toch wel weten als er iets met je is?’

‘Doe jij dat ook?’ vroeg ik.

Hij barstte in tranen uit. ‘Ik ben in het ziekenhuis.’

‘Ach’, zei ik. ‘Zal ik komen?’ ‘Nee, dat hoeft niet. Het is weer
eens vanwege de geluiden. Ik kan er niet meer tegen.’

Hoe kwam ik erachter of hij gedwongen was opgenomen
zonder het hem direct te vragen?

‘Ik ben zelf gegaan’, zei hij ongevraagd.

‘Wat verstandig van je’, zei ik zo kalm mogelijk. Geen
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drama dus, geen politie, geen handboeien. Dat was een

paar keer gebeurd en bij die gelegenheden ben ik zelf
maanden van slag geweest.

‘Zal ik van het weekend op bezoek komen?’

‘Ik denk dat ik dan weer uit het ziekenhuis ben hoor. Misschien ben ik morgen al weer thuis.’

‘Blijf nou maar tot je je weer goed voelt. Zo heel erg is het
daar toch niet?’

‘Nee’, lachte hij. ‘Er wordt gekookt en het is best gezellig.’
Een dag later was hij al weer thuis. ‘Ik vind het fijn als je
zondag komt. Mijn huis is al schoon.’Dus stapte ik zondag
in de auto. Het huis was opgeruimd, maar er lag een dikke

laag stof en het fornuis was vast niet meer schoon te krijgen. We hadden een hele gezellige middag. Er leek niet

zoveel aan de hand, behalve dat hij erg mager was. Geluk-

kig niet zo mager als de laatste keer, dus leek het beter te
gaan.

Samen gingen we uit eten en toen gaf ik hem met mijn
stomme kop 50 euro. Diezelfde avond was het blijkbaar al
weer omgezet in ‘weet ik het wat voor troep’. Zijn apps
waren vaag en niet te volgen en hij schold me uit.

Sindsdien heb ik niet meer gebeld. Doe ik vandaag of morgen. Zie ik vreselijk tegenop, maar ik ga het doen.
Anoniem: verwoord door Olga Maria Berger

september 2019
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Zou dat mij ook kunnen overkomen? Dat de stemmen in

mijn hoofd me dwingen om mensen te vermoorden? Thijs
H. hoorde er die zeiden dat hij mensen om moest brengen, omdat zijn familie er anders aan zou gaan. Op dit

moment gaat het goed met mij en zie ik in hoe zijn eigen
hoofd hem bedroog. Maar dat is niet altijd zo! Er zijn periodes geweest dat ik ook stemmen hoorde. Gelukkig zet-

ten die me niet aan om te moorden, maar ik was wel erg
wantrouwig naar andere mensen toe. Niet dat ik ze zou

vermoorden, ik was veel te bang van hen om maar op die
gedachte te komen. Ik wilde ze niet zien, niet horen en
niet tegenkomen.

En toch, mensen zoals Thijs H. maken me bang van mezelf. Bang dat ik een psychose krijg. En dat terwijl het niet
altijd afzien is. Soms is een psychose niet zo erg als het

gewone leven, dan voel ik me zelfverzekerder en durf de
deur uit. Dat duurt niet lang, maar toch, het is niet allemaal ellende. Ik ben met mijn psychotische kwetsbaar-

heid iemand die mijn eigen hoofd niet kan vertrouwen.
Kan ik mijn geweten wel vertrouwen als het mis is?
Anoniem verwoord door Olga Maria Berger

Vragen en

mededelingen
vanuit Mind

Ypsilon landelijk

Interessante interventies gevraagd voor boek over
mantelzorg

Boek over mantelzorg en ggz Het lectoraat van de Haagse
Hogeschool is bezig met een boek over mantelzorg en

ggz. Het eerste deel zal gaan over de geschiedenis van de
mantelzorg in de ggz. Het tweede deel over interventies

die effectief zijn voor mantelzorgers, óf voor cliënten waar
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de mantelzorgers ook baat bij hebben.

Weet je interessante interventies? Mail ze aan Bert!
bert@ypsilon.org

35 jarig jubileum Mind Ypsilon landelijk

In november 2019 bestaat Ypsilon 35 jaar! Op 29 novem-

ber 2019 zal dit feestje gevierd worden, locatie is UMC

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

Nationale zorgnummer

0900-2356780 en de website nationalezorgnummer.nl

Leden van Ypsilon kunnen ook terecht bij de adviesdienst
van Ypsilon.

Telefoon 088 0002120 of via adviesdienst@ypsilon.org

BELEID GEMEENTE OVER VERWARDE MENSEN

Wilt u ook meepraten met uw gemeente over het beleid
‘verwarde personen’? Dan kunt u het beste contact opnemen met uw eigen gemeente en informeren wie er gaat

over het beleid voor ‘verwarde personen’. In sommige ge-

vallen is ook de WMO-raad betrokken en kunt u die ingang gebruiken.

Kijk voor meer informatie op de website van het LPGGZ of
neem voor overleg contact op met Marjo Markx
mmarkx@ypsilon.org
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e-mail: j.vannimwegen@lsfvp.nl
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Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 09.00 - 15.30 uur

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
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