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kondigt wederom een zeer nuttige workshop Verbindende gespreksvaardigheden aan, deze keer in Sittard. In dit

nummer (het voorlaatste van het jaar alweer) is er slechts
een ervaringsverhaal opgenomen. ‘Trots’.
Veel leesplezier: Olga Berger

Inleveren kopij voor het volgende regioblad:
voor 20 november 2019
BergerOlgaM@cs.com

Redactioneel

We verwachten een hoge opkomst voor onze themaavond op 12 november. De crisisdienst komt uitleg geven

over de mogelijkheden en onmogelijkheden die zij heeft.
Het belooft dus interessant te worden. Bestuursleden
Hans van der Hoek en Piet van der Linden zijn in de pen
geklommen om verslag te doen van respectievelijk de
afgelopen ledencontactavond en het congres Peer Open

Dialogue van 11 oktober. Ypsilon landelijk is druk bezig om

de politiek te overtuigen dat er meer moet gebeuren voor
onze naasten wat de basis van het bestaan betreft. Ook

Locatie:

Inspiratiecentrum: Grote Beekstraat 8,

Uitnodiging

		

aan de Boschdijk te Eindhoven.

12 november

		
Parkeren:
		
		

Aanvang:
Thema:		

Spreker:
		

Voorzitter:

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

Inspiratiecentrum wordt met Ypsilonbordjes aangegeven.
19.30 uur

Crisis Care GGzE

Martijn Schuurman en Frank van
Oorschot

Olga Berger

van Ypsilon landelijk komt het bericht dat het landelijk

Martijn Schuurman (manager) en Frank van Oorschot

ten. In de uitkomst van een onderzoek is te lezen dat tot

sprek over de huidige werkwijze van de Crisis Dienst, de

meldnummer voor verward gedrag nog op zich laat wachtwee derde van de familie en andere naasten zich niet gehoord voelen als er een diagnose wordt gesteld. Koningin

Máxima is bij MIND in Amersfoort geweest en van het be-

zoek stond een kort verslag in de krant. Ypsilon landelijk

(voorwacht) willen deze avond met de aanwezigen in ge-

mogelijkheden en onmogelijkheden die deze werkwijze
met zich meebrengt. Vervolgens zal er ingezoomd wor-

den op de veranderingen die plaatsvinden richting 2020,
dit met de oog op de gefaseerde invoering van de ‘Gene-

thema-avond
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rieke module acute psychiatrie’. Tevens zal deze avond tijd

De basis moet op orde want knelpunten versterken

Ypsilon maant

gen en vragen te stellen met betrekking tot de crisisdienst

satie terwijl oplossingen wel degelijk voorhanden zijn.

verantwoorde-

ingeruimd worden om met elkaar stil te staan bij ervarinen crisisbehandeling in de regio.

elkaar. Naasten vallen om als gevolg van de decentrali-

Dus ga groter denken en stel de juiste prioriteiten. Dat is

kort gezegd de boodschap van de brief die MIND Ypsilon
onlangs heeft gestuurd naar de Tweede Kamer. Daarmee

Verslag van de

Olga is de avondvoorzitter en heet onze bezoekers van

avond van

werp op de agenda. Het is een contactavond. De opkomst

ledencontact-

8 oktober

november 2019

harte welkom. Vanavond staat er geen speciaal onder-

van onze leden is deze keer beduidend lager dan bij een
thema-avond waarvoor we altijd een of meer sprekers

uitnodigen. Toch willen we de contactavonden niet mis-

loopt Ypsilon alvast vooruit op het debat dat de Kamer

gaat houden over de begroting van Volksgezondheid
Welzijn en sport. Ook andere organisaties, waaronder
MIND en de Federatie Opvang/RIBW Alliantie komen met

brandbrieven dat het niet goed gaat aan de onderkant
van de samenleving.

sen. In een kleine groep zijn mensen vaak meer op hun

‘Aan alle kanten staat het water aan de lippen voor men-

waarbij we veel van elkaar kunnen leren.

ten’, start de brief van Ypsilon. ‘Basiszaken zijn niet of

gemak en komen er interessante gesprekken tot stand

We houden een voorstelrondje en kijken terug op de vo-

rige regioavond waarin voorlichting werd gegeven over
ExFam. De meningen zijn verdeeld. Het idee spreekt ons

wel aan. Echter in Eindhoven hebben wij geen met ExFam
vergelijkbare stichting. Het onderwerp paste niet direct

bij ons. Het was toch wel een belangrijke avond waarbij
vele verhalen verteld werden over onze eigen ervaringen.

Olga bedankt ons voor de aanwezigheid en bijdragen aan

sen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasonvoldoende op orde. Zo is wonen voor heel veel men-

sen nog niet gerealiseerd of staat het ernstig op de tocht.
Het aantal mensen dat dak- of thuisloos is sinds 2009

meer dan verdubbeld tot bijna 40.000 mensen inclusief
kinderen. Een groot deel van deze mensen heeft een psy-

chische kwetsbaarheid. Zonder die basis kunnen mensen

al het andere ook niet op de rit krijgen. Inclusie, participatie en herstel zijn zaken die een stevige basis behoeven.’

deze avond en sluit de vergadering en nodigt ons allen uit

De decentralisaties zouden een boel gaan verbeteren,

Grote Beekstraat 8 op 12 november.

teert Ypsilon. ‘Dagelijks krijgen wij vele telefoontjes uit

voor de volgende regioavond in het Inspiratiecentrum

Hans van den Hoek

maar in de praktijk komt daar niks van terecht, consta-

het hele land van naasten die wanhopig zijn. Naasten
die zelf omvallen omdat zij het niet langer volhouden om

overeind te blijven. Mensen die omdat het te veel van hen

vraagt hun naaste niet goed meer tot steun kunnen zijn.

kabinet om

lijkheid te nemen
voor realisatie

‘basis van bestaan’
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Decentralisatie mag er niet toe leiden dat de basis van

fundamentele zaken als wonen, voldoende inkomen en
zorg niet overal voldoende aanwezig is.’

En dat, terwijl er wel oplossingen zijn. ‘Eerder boden wij
staatssecretaris Paul Blokhuis het manifest ‘de sleutel in
handen’ aan. In ons manifest benoemen we knelpunten

op het gebied van wonen voor mensen met een psychi-

sche kwetsbaarheid. Maar in de bijbehorende woonwijzer
dragen we ook oplossingen aan.’

‘Wij vragen het kabinet om verantwoordelijkheid te nemen voor het realiseren van een basis van bestaan voor
mensen met een psychische kwetsbaarheid: realiseer en

garandeer wonen, inkomen, zorg en ondersteuning. Men-

november 2019

met jongeren die lesgeven op scholen over psychische
problemen.

Marjan ter Avest, directeur van MIND, was enthousiast na

het bezoek: ‘We waren zo blij met haar warme belangstel-

ling. De ervaringsdeskundigen voelden zich echt gehoord.
Wij hebben de koningin verteld over onze droom: we wil-

len dat Nederland investeert in psychische gezondheid
en dat mensen met psychische problemen altijd kunnen

rekenen op goede zorg, steun en begrip. Het bezoek van

koningin Máxima helpt ons om deze droom te verwezenlijken.’

Bron: Algemeen Dagblad

sen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten
kunnen niet langer wachten.’
Bron: Ypsilon landelijk

Het gaat niet meer lukken om nog dit jaar te zorgen voor

Landelijk

kunnen melden. Staatssecretaris Blokhuis verwacht dat

verward gedrag

een landelijk nummer waar mensen verward gedrag
het meldnummer, waar vooral vanuit Ypsilon en MIND op

Koningin Máxima

Koningin Máxima bracht op 3 oktober een bezoek aan

in Amersfoort

inzet voor een psychisch gezonde samenleving en voor

straalt bij MIND

MIND in Amersfoort. MIND is een organisatie die zich

ondersteuning, begrip en goede zorg bij psychische problemen.

werd aangedrongen, in het voorjaar van 2020 gereed zal

zijn. ‘Als kop op de regionale structuur van meldpunten’,
zoals hij dat noemt. Op steeds meer plekken zijn namelijk
al wel regionale meldnummers, ook voor problemen die

(nog) niet acuut zijn. Dat blijkt uit een brief die Blokhuis
onlangs naar de Kamer heeft gestuurd.

Tijdens het bezoek sprak de koningin met een aantal jon-

Het nummer moet straks zo werken dat een melding

met psychische problemen inzetten om andere jongeren

de regionale nummers. Daar wordt de melding niet al-

geren die haar lieten zien hoe zij hun eigen ervaringen
te helpen. Zo nam Máxima deel aan een kringgesprek

bij het landelijke nummer wordt doorgeschakeld naar

leen geregistreerd, maar waar nodig wordt er ook zorg of

meldnummer

laat langer op
zich wachten
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begeleiding geregeld. Eerder al liet het ministerie weten

diagnose niet op basis van gedeelde besluitvorming tot

Gemeentes kiezen allemaal hun eigen regionale aanpak

PsychoseNet heeft georganiseerd en is geanalyseerd door

dat het aanmaken van een landelijk nummer complex is.
en doen dat ook nog eens op hun eigen snelheid. Een lan-

delijk nummer kan alleen als er ook regionale punten zijn

om naar door te schakelen. Bovendien is het technisch
complex, hetgeen ook blijkt uit de weer opgelaaide discussie over 113, het nummer voor suïcidepreventie dat op

stand is gekomen. Dat blijkt althans uit een enquête die
de universiteit van Gent. In totaal vulden 403 patiënten

de enquête in, van wie 203 Belgen en 200 Nederlanders.
De Belgen scoorden beter op overlegvoering, al is het
maar een paar procent.

dit moment alleen bereikbaar is onder 0900-0113.

‘De antwoorden illustreren hoe er in de psychiatrie te

Toch is Ypsilon bij monde van directeur Bert Stavenuiter

professor Stijn Vanheule (UGent) in het Vlaamse dagblad

teleurgesteld dat het zo lang duurt. ‘Per 1 januari 2020 zijn

de gemeentes wettelijk verplicht om ook een meldnummer te hebben voor de uitvoering van de Wet verplichte

ggz. Wat was er logischer geweest dan daar met dit nummer meteen op aan te sluiten.’
Bron: Ypsilon landelijk

weinig sprake is van participatie’, zegt psychoanalyticus
De Morgen. ‘Er heerst nog steeds een cultuur waarbij er
diagnoses worden gesteld over de hoofden van mensen
heen. Het idee dat je de klachten en problemen van men-

sen met een diagnose kunt bevatten, is een illusie. De
realiteit is veel complexer dan dat.’

Misschien al daarom heeft meer dan de helft van de
Nederlanders niet het idee dat de diagnose niet heeft

bijgedragen aan begrip door hulpverleners. Bijna 60
Twee derde voelt

Redactie: DSM- Diagnose: Diagnostic and Statistical

bij het stellen van

waarin internationale afspraken zijn gemaakt over welke

zich niet gehoord

DSM-diagnose

Manual of Mental Disorders is een classificatiesysteem

criteria van toepassing zijn op een bepaalde psychische

stoornis op basis van (nieuwe) wetenschappelijke inzichten.

Twee derde van familie en andere naasten is niet goed

gehoord voordat de diagnose bij hun dierbare werd gesteld. Sterker nog: twee derde van de betrokkenen zelf

vindt evenmin dat er met ze is overlegd en vindt dat de

procent van de ondervraagden vindt dat hulpverleners
vooringenomen zijn door de diagnose op basis van de
DSM, de ‘bijbel’ van de psychiater. Ook van de omgeving
komt niet meer begrip door de DSM-diagnose, vinden

zes op tien Nederlanders. Toch zit er ook iets positiefs in

de DSM-diagnose: bijna 43 procent zegt er zichzelf beter
door te begrijpen, maar 40 procent juist weer niet. De

vragen werden opgesteld door Brenda Froyen en Anne
Marsman, de redacteuren van Psychosenet.be en Psychosenet.nl. Ze kregen hiervoor de hulp van de Gent-

se prof Vanheule en de Nederlandse hoogleraar in de
psychiatrie Jim Van Os (UMC Utrecht).

november 2019
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Onverwachts stond mijn zoon voor de deur. De laatste

De workshop geeft uitleg en biedt praktische oefenin-

Workshop

vangen en werden er verwijten naar mijn hoofd geslin-

en hoe u die in uw situatie kunt toepassen. De (online)

gespreksvaardig-

maanden heb ik alleen maar onbegrijpelijke apps ont-

gerd. De telefoon had hij al die tijd niet opgenomen, zodat er geen echt contact was. Ik had hem dus echt niet

verwacht. Mijn hart maakte een sprongetje en daar ver-

baasde ik mezelf over. Zijn bezoek is meestal een zware

gen. Aan de hand van voorbeelden leert u vaardigheden
brochure ‘Ziek? Hoezo ziek?’ over verbindende gespreksvaardigheden geeft achtergrondinformatie en verdieping
bij de workshop: www.ypsilon.org/hoezoziek.

aangelegenheid, waarbij ik op eieren loop om hem niet

Locatie:

genlijk weinig anders op dan hem een paar uur mee naar

		

dat was ook al onverwachts. We stapten in de auto en ik

		

te irriteren. Bovendien had ik het stervensdruk. Er zat eimijn werk te nemen. Hij vond het een prima voorstel en
nam hem mee naar binnen. ‘Mijn zoon is onverwachts gekomen’, zei ik tegen mijn baas en stelde de mannen aan
elkaar voor. En... ik was trots! Dit was mijn zoon en met

Sittard

Datum:		

Zaterdag 23 november van 11.00 uur

Plaats:		

Na inschrijving en betaling ontvangt u

Bijdrage:
		

tot 16.00 uur

de gegevens van de locatie

Voor leden € 75,- / niet-lid: € 150,-

Ypsilon zorgt voor koffie/thee en lunch

alle toestanden, problemen en golven van ‘ik wil je niet

U kunt de bijdrage overmaken op NL75 INGB 0004 7365

grond terwijl ik de hoognodige dingen afhandelde en hij

vember’ en uw naam, woonplaats en e-mailadres. De pro-

zien, mama’, was ik apetrots. Hij hield zich op de achterhad een vriendelijke uitdrukking op zijn gezicht. De rest

van de dag hadden we het leuk. Oke, de volgende dag
kreeg ik wel weer een raar appje met een vraag waar ik

geen raad mee wist, toch cannabis of een andere drug?,

38 t.a.v. Ypsilon, onder vermelding van ‘workshop 23 no-

vinciale afdelingen van Ypsilon in Limburg kijken naar een

kortingsactie voor mensen als ze hebben deelgenomen.
Informatie volgt.

maar het was een heerlijke dag.

Aanmelding

Anoniem verwoord: Olga Maria Berger

ren naar pfernandes@ypsilon.org of te bellen met

U geeft zich op voor de workshop door een email te stu088 000 21 20.

Let op: Uw aanmelding is pas definitief als wij uw bijdrage hebben ontvangen. Dan krijgt u ook de gegevens van

de locatie. De workshop gaat door bij een minimum van
12 deelnemers.

Verbindende
heden voor

familie in Sittard

YPSILON – REGIO NIEUWS
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Voetnoot Ypsilon afd. Eindhoven & de Kempen:

POD-team: Peer-supported open dialogue-team

plaats. We hebben toen (Regionieuws september 2016 blz.

IHT GGzE: Intensive home treatment van Geestelijke ge-

In oktober 2016 vond deze workshop ook in Eindhoven

16 en 17) aangeboden om voor deze workshop/cursus de
kosten van €75,- voor onze donateurs te vergoeden als ze

daar prijs op stellen. We hebben er ook nu een budgetje

FACT-team: Flexible assertive community treatment-team
zondheidszorg Eindhoven en omgeving

Interessante interventies gevraagd voor een belangwek-

Vragen en

Daarna pas neemt u contact op met Piet van der Linden

bezig met een boek over mantelzorg en ggz. Het eerste

vanuit Landelijk

(contact@ypsilonedk.nl, 040-24 21 076) of Ad Huijbregts

(0497-38 30 49) voor de restitutie die dan rechtstreeks vanuit de afdeling naar uw bankrekening gaat. Let op: alleen
voor onze afdelingsdonateurs.

Ons doel: zo veel mogelijk mensen aan deze zeer nuttige
workshop laten deelnemen.

POD-teams

november 2019

voor en we herhalen hierbij het aanbod van toen. Let op: u
moet zich eerst ZELF inschrijven en ZELF de kosten betalen.

Diensten FACT-/

15

kend boek. Het lectoraat van de Haagse Hogeschool is

deel zal gaan over de geschiedenis van de mantelzorg in
de ggz. Het tweede deel over interventies die effectief zijn

mededelingen
Mind Ypsilon

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

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

Het POD-team en de FACT-teams zijn van maandag tot en

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

35 jarig jubileum

nummer 040-410 04 51. Wanneer er in geval van nood en/

Utrecht. Thema is ‘de triade’ dus cliënten, hulpverleners

landelijk

met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar op telefoon-

of dreigende crisis buiten deze tijden hulp nodig is kan er

contact worden opgenomen met de huisarts of de spoeddienst.

Wanneer inzet in het weekend nodig is, zullen de teams
meer gebruik maken van IHT GGzE. Om meer crisissen te
voorkomen werken de FACT-teams in het weekend enige

uren door en bezoeken cliënten die in crisis dreigen te ra-

ken, zodat wat er door de week is bereikt om de crisis te
voorkomen, tijdens het weekend niet verloren gaat.

ber 2019 zal dit feestje gevierd worden, locatie is UMC
en familieleden zijn welkom die dag.

Mind Ypsilon

De introductie van deze dag was de persoonlijke ervaring

Verslag van het

het POD haar gebracht heeft. Zij gaf aan veel empathie

Dialogue (POD)

van een cliënt met POD. Zij sprak onder meer over wat

en ruimte te krijgen voor wat haar bezig houdt, voelt zich
respectvol en gelijkwaardig behandeld. De cliënt verheugde zich op de komst van haar 2 POD-ers. Sinds het POD in
haar leven is gekomen gaat het veel beter met haar. Bij
het POD gesprek zijn meestal 2 POD medewerkers aanwe-

zig. Dat zijn bijvoorbeeld de psychiater, trajectbegeleider,

Peer Open

congres op 11
oktober

YPSILON – REGIO NIEUWS
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ervaringsdeskundige, psycholoog of iemand met een an-

terugval).

dere discipline.

•

Heel bijzonder is het om te ervaren dat op een bepaald

•

kers samen gaan bespreken wat ze tijdens het POD ge-

Netwerkgesprekken

heel bijzonder om je eigen verhaal in dit onderling over-

netwerkgesprek gepland. Degene die hulp zoekt, wordt

moment tijdens het POD gesprek deze twee medewer-

sprek gehoord hebben en wat dat met hen doet. Het is
leg terug te horen zonder eraan deel te nemen. Het geeft

een soort denkpauze en ook emotionele pauze die rust

brengt. Bovendien komen misverstanden tevoorschijn die
na dit tweegesprek meteen aangekaart worden.

Datgene wat cliënt en naastbetrokkenen bezig houdt

wordt is leidend in het POD, er wordt aangesloten bij het
‘verhaal’ van cliënt en naastbetrokkene.

Wat betekent dit voor ons als naastbetrokkenen? Vanaf
het eerste contact tracht POD naasten erbij te betrek-

ken. Er wordt niet met naasten over de cliënt gesproken

zonder dat deze erbij is, maar ook niet met de cliënt over
de naastbetrokkene als die er niet bij is. Hiermee zal vaak
voorkomende wederzijdse achterdocht verminderen en
hopelijk zelfs voorkomen worden.

Wat is Peer-supported Open Dialogue P.O.D. ?
Centraal staan de volgende zeven principes:
•
•
•
•
•

Onmiddellijke hulp: binnen 24 uur.

Perspectief van sociaal netwerk, vanaf de eerste bijeenkomst.

Flexibiliteit en mobiliteit (tijd, plaats en inhoud naar
behoefte).

Verantwoordelijkheid, vanaf het eerste contact.

Psychologische continuïteit (zelfde team, nu en bij

Tolerantie voor onzekerheid/niet-weten: geen diagnose stellen maar betekenis op laten komen.

Dialogisme: het bevorderen van dialoog staat voorop.

Wanneer iemand hulp zoekt, wordt zo snel mogelijk een
gevraagd welke naasten kunnen aansluiten bij het ge-

sprek. Dat kan gaan om familieleden, al eerder betrokken

hulpverleners, vrienden, een leraar of collega enzovoort.
In de loop van de gesprekken kan de samenstelling van
het netwerk veranderen al naar gelang de behoefte van
de cliënt. De keuze is aan de cliënt.
Meerstemmigheid (polyfonie)

Het bevorderen van de dialoog tussen de leden van het

netwerk staat voorop. Er wordt veel tijd genomen om

verschillende perspectieven op te laten komen, nieuwe
ideeën te laten ontstaan. Overhaaste diagnoses en oplossingen worden vermeden. De POD-ers worden toeganke-

lijke gesprekspartners die samen met het netwerk zoeken

naar de deskundigheid die het meest ondersteunend is.

Wanneer er een bepaalde behandeling passend blijkt,
kan die parallel aan de netwerkgesprekken worden uitge-

voerd. Dat kan betekenen dat er een tijdje geen of veel
minder frequent netwerkgesprekken worden gepland.

www.herstelondersteuning.nl/open-dialogue/pod-nederland/

Piet van der Linden
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Wegwijs bij Ypsilon, afd. Eindhoven & de Kempen
www.ypsilonedk.nl

Vertrouwenscontacttelefoon / Belangenbehartiging / Nieuwe bezoekers Regioavonden:

Ypsilon afd. Eindhoven & de Kempen

			

Pastoriestraat 147

		

Adres:

		

5612 EK Eindhoven

			

contact@ypsilonedk.nl

Voorzitter ad interim:
		

Secretaris:

Jan Wouters

Hans van den Hoek

			

Meliha Aslan

Toon Scheijvens

				

Lid:

			

Lid:

tel. 06-2397 92 41

			

			

Jan Wouters

Ad Huijbregts, Piet van der Linden

Penningmeester:

Ad Huijbregts

			

ING bankrekening nr. NL80 INGB 0003 9280 50 t.n.v.:

e-mail: bergerolgaM@cs.com
Piet van der Linden

		

		

			

			
			

Olga Berger

Taakgroepen (coördinatoren):

Thema-avonden en gespreksgroepen:

Judith van Nimwegen

			

		
		

tel. 040-285 93 56
contact@ypsilonedk.nl

Olga Berger

Familievertrouwenspersoon (FVP) van GGzE

		

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.
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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.

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
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