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De regioavonden van Ypsilon afd. Eindhoven & de
Kempen in 2020 (iedere 2 dinsdag van de maand):
e

14 januari

12 mei

8 september

11 februari

9 juni

13 oktober

10 maart

xx

10 november

14 april

xx

8 december

december 2019

Locatie:

Inspiratiecentrum: Grote Beekstraat 8,

Uitnodiging

		

aan de Boschdijk te Eindhoven.

ledenvergadering

		
Parkeren:
		
		

Aanvang:
Thema:		
Inleveren kopij

Inleveren kopij voor het volgende regioblad:
voor 20 januari 2020

BergerOlgaM@cs.com

Redactioneel

In dit laatste Regionieuws van het kalenderjaar komen

Voorzitter:

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

Inspiratiecentrum wordt met Ypsilonbordjes aangegeven.
19.30 uur

Algemene ledenvergadering
Jan Wouters

Agenda algemene ledenvergadering 10 december 2019.
1.

Opening en woord van welkom door Jan Wouters.

3.

Verslag ledenvergadering van 11 december 2018.

2.

Mededelingen.

4. Financiën:
•

Verslag kascontrole 2018 door: 1) Maria Ankersmit

op het voorbije jaar. In deze uitgave van het Regionieuws

•

Benoeming nieuw lid kascontrole-commissie

mensen, dan kunnen die gesteld worden op de leden-

•

traditioneel de bestuursleden met een korte terugblik
gaan we hiermee door. Zijn er nog vragen aan onze
vergadering van 10 december. Het bestuur zal ze graag
proberen te beantwoorden.

Naast onze ervaringen tijdens het afgelopen jaar heb

5.

2) Lineke Hoogland.

2019 en 2020; Maria is aftredend.

Jaarrekening 2018 door Ad Huijbregts i.s.m Piet
van der Linden.

Onze website door Joep van der Linden.

6. Regio-avonden 2020: planning, locatie, geluid,
sprekers/onderwerpen, wie legt verslag?

ik een interview met Jim van Os, hoogleraar psychiatrie,

7.

het vaak als zelfmedicatie.

9. Rondvraag / Sluiting / Samenzijn met spijs (hapjes)

over cannabis geplaatst. Onze zieke naasten gebruiken
Veel leesplezier,

Veel leesplezier: Olga Berger

8.

……………………

Woord van dank aan: …………….
en drank.

Het verslag van de vorige ledenvergadering is te vinden in
het februarinummer 2019.

algemene

10 december 2019
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december 2019

Uitnodiging

Het nieuw jaar is al even aan de gang als de eerste

Het team wordt gevormd door een multidisciplinaire

avond

er geen nieuwsbrief of Regionieuws in januari. Zet deze

sociaal-psychiatrisch

ledencontact14 januari 2020

Ypsilonavond plaatsvindt. Vanwege de feestdagen komt

datum daarom alvast in je agenda. Er is gelegenheid om
persoonlijke verhalen te vertellen.

Natuurlijk staan we ook even stil bij het nieuwe jaar

en hoe de feestdagen verlopen zijn. Aanvang 19.30 uur.
Ik hoop jullie te zien, al is het maar om erover te pra-

12 november

2019

digen en psychologen in opleiding. Het team verblijft in
Michelangelolaan 2. Daar wordt gebruik gemaakt van de

verschillende spreekkamers. Zij voeren zo’n 3200 crisisbeoordelingen per jaar uit.
De werkwijze:

zonder spreker(s).

voorwacht van het team voert een korte triage uit om te

Olga Berger

thema-avond

verpleegkundigen, verpleegkun-

ten hoe we deze en volgende contactavonden het beste
kunnen gaan invullen. Contactavonden zijn de avonden

Verslag van de

groep van 32 professionals bestaande uit psychiaters,

Olga heet onze leden en gasten van harte welkom. Het

onderwerp van vanavond is de Crisisdienst Intensive
Home Treatment Team van GGzE.
De sprekers zijn:

Martijn Schuur en Frank van Oorshot.
De voordracht wordt ondersteund door een powerpointpresentatie. Deze wordt op onze website geplaatst. In de
voordracht wordt vooral de aandacht op het ambulante

team gericht. Het ambulante team ontmoet vooral thuis
de mensen en is maximaal 6 weken betrokken bij de
hulpverlening. Daarna wordt doorverwezen naar andere

De huisarts, politie en GGD kunnen doorverwijzen. De

kijken of een beoordeling door psychiater, arts in oplei-

ding of sociaal-psychiatrische verpleegkundige nodig is.
Aan de verwijzer wordt gevraagd of de betrokken persoon

somatisch gescreend is. Hierna volgt de hulpverlening die

uitvoerig wordt beschreven in de powerpoint-presentatie.
In het verleden trad de crisisdienst meer afschermend
op. Nu hebben de medewerkers een beter contact met de

politie. De politie is verantwoordelijk voor het vervoer van
de verwarde persoon. Vroeger ging de politie daadwerkelijk mee naar het meldpunt ter begeleiding. Door het
personeelstekort bij de politie gebeurt dat helaas niet

standaard meer. De begeleiding door de politie voorkwam
in het verleden veel problemen.

De huidige werkwijze wordt goed beschreven in de
powerpoint-presentatie.

hulpverleners.

Deze avond zijn nog een aantal andere onderwerpen door

In het kort wordt de ontstaansgeschiedenis van het team

van een aantal nieuwe wetten in verband met de geeste-

beschreven.

onze leden aan de orde gesteld waaronder de reikwijdte
lijke gezondheidszorg. In het nieuwe jaar zullen deze voor
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een deel aan de orde gaan komen op de regio-avonden.

Mijn ervaringen als ‘jongste’ bestuurslid van de Ypsilon-

De avond was intensief vanwege een doorlopende uitwis-

Nauwelijks bestuurslid van de afdeling Eindhoven &

seling van vragen, antwoorden en verhalen. De verslaglegging wordt daardoor wat moeilijker.

Na afloop bedankt Olga alle aanwezigen voor hun actieve
deelname en nodigt ons uit voor de algemene ledenvergadering van 10 december aanstaande.
Hans van den Hoek

Het jaar van
Jan Wouters

9

Opnieuw is er weer bijna een jaar voorbij. We staan op

de drempel van een nieuw jaar met nieuwe kansen en

afdeling Eindhoven & de Kempen:

de Kempen, kreeg ik van mijn huisarts, na een hartaandoening, een duidelijke waarschuwing het ‘wat rustiger
aan te doen’. Mijn vrouw, vele jaren werkzaam geweest in

de gezondheidssector en waar ik vaak naar luister, vond
dat ook!

Mijn eerste jaar als bestuurslid is door deze wijze raad
wat rustiger verlopen dan ik me aanvankelijk had voor-

gesteld. Het was daarbij voor mij een bijzonder positieve

ervaring met zoveel enthousiaste en betrokken mensen
te mogen werken.

mogelijkheden. In het nieuwe jaar zal de nieuwe wet in

Naast de maandelijkse bestuursvergaderingen heb ik het

Laten we hopen dat de afschuwelijke incidenten van de

merkt aan de opkomst dat de behoefte aan deze bijeen-

werking treden met betrekking tot verwarde personen.

afgelopen tijd tot het verleden gaan behoren en er door

een adequaat optreden van de instanties en een grotere

betrokkenheid van de familie passende zorg tot stand
komt. We gaan er nog veel over horen.

Langs deze weg wil ik u allen fijne feestdagen en een goed
en hoopvol 2020 toewensen.
Jan Wouters

afgelopen jaar ook de thema-avonden bijgewoond. Je
komsten groot blijft. Zicht houden op de laatste ontwik-

kelingen in de gezondheidszorg blijft voor alle naasten/
familieleden van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose van groot belang.

2019 ligt weer bijna achter ons. Wat gaat de tijd toch snel.
Bij het ouder worden gaat alles wat langzamer, maar

niet de tijd! Een nieuw decennium staat voor de deur
met nieuwe wetgeving die voor onze naasten van groot

belang kan zijn: de nieuwe Wet verplichte geestelijke ge-

zondheidszorg (Wvggz). Deze wet vervangt per 1 januari
2020 de huidige Wet bijzondere opnemingen in psychia-

trische ziekenhuizen (Bopz). Nieuw daarbij is ook dat iedereen zijn zorgen over een medeburger bij de gemeente

december 2019
Het jaar van

Toon Scheijvens
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moet kunnen melden en dat de gemeente die melding

weinig, zowel qua aantal als totaalbedrag. In mei plaats-

goede stap op weg naar een (nog) meer zorgzame over-

vrijwillige donatie 2019 over te maken, voor zover nog niet

ook moet onderzoeken en tijdig afhandelen. Hopelijk een
heid.

Fijne Kerstdagen en een voorspoedig 2020,
Toon Scheijvens

Jaarverslag

financieel in 2019

11

ten we een stukje in het Regionieuws met het verzoek de

gedaan uiteraard. We voegden er een ‘losse herinnering’
(groen inlegvel op naam) aan toe als we zeker wisten dat

de donatie 2019 nog niet ontvangen was.Vorige maand

bij een twintigtal leden opnieuw een ‘losse herinnering’
(weer een groen inlegvel op naam) aan het Regionieuws
toegevoegd.

Het jaar 2019 is voor een groot deel voorbij. December

We sturen als bestuur half december nog een laatste her-

de ruggensteun en medewerking van De Grote Beek, het

dan zeggen: ‘O ja, nog snel even doen voor het jaar hele-

is nog best een dure maand voor onze afdeling. Dankzij
Zelfhulpnetwerk, de landelijke Vereniging Ypsilon en niet

te vergeten de vrijwillige donaties van onze afdelingsleden blijven we tot nu toe financieel gezond. De donaties
van onze leden vormen ongeveer 75% van onze jaaront-

inneringsbrief in de hoop dat vergeetachtige donateurs
maal voorbij is.’ Vanaf deze plaats namens het afdelingsbestuur onze erkentelijkheid voor allen die hun jaarlijkse
vrijwillige donatie weer overmaakten!

vangsten.

Tijdens de komende jaarvergadering wordt met behulp

We geven niet meer uit dan strikt noodzakelijk is, zonder

het geld besteed is. Zoals verwacht vormen de portokos-

krenterig te zijn, en we proberen de donatie-stroom op

peil te houden. Op de komende jaarvergadering van 10

december zullen de cijfers van 2018 worden getoond, zoals in maart van dit jaar gecontroleerd door de kascontrole-commissie. Over 2019 valt nog niet alles te zeggen om-

van een korte powerpoint-presentatie getoond waaraan
ten voor ons een steeds grotere kostenpost hoewel we
in 2019 nog konden genieten van de wat minder hoge
Sandd-tarieven; helaas gaat dit stoppen. Op deze kerstuitgave van het Regionieuws treft u een Sandd kerstpost-

zegel aan van slechts € 0,60. Een beetje reclame nemen

dat het jaar nu eenmaal nog niet voorbij is.Ook in januari

we dan graag op de koop toe. We willen ons papieren

worden aan 2019 en soms komt er dan nog een enkele

voor velen minder ’vluchtig’ dan een digitaal bestand. We

2020 zullen er nog uitgaven zijn die toegerekend moeten
donatie binnen die bedoeld was voor het oude jaar.
Beter laat dan nooit natuurlijk.

Van de ruim 70 donaties die we in 2019 verwachten zijn er
op dit moment (26 november) 58 ontvangen en dat is te

boekje handhaven voor de leden die dat wensen. Papier is
dringen u de digitale versie echter niet op als u liever de

papieren versie blijft ontvangen. In 2019 heb ik met ple-

zier samen mogen werken met de kascontrolecommissie:
Maria Ankersmit en Lineke Hoogland.

december 2019
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Maria is nu aftredend en haar opvolger/opvolgster wordt

gezocht tijdens de komende jaarvergadering en blijft 2
jaar in functie. Laat u door deze vraag niet weerhouden

om naar de jaarvergadering te komen. De kascontrole

gevoelig zijn voor psychoses. Jim van Os denkt dat veel
problemen te voorkomen zijn als mensen beter leren omgaan met beloning, zoals cannabis.

Schizofrenie is behoorlijk erfelijk. Uit tweeling- en fami-

breken mits u natuurlijk toetreedt tot de kascontrolecom-

procent erfelijk is bepaald. Maar of iemand in zijn of haar

missie die 1 x per jaar vergadert. Er is slechts een vacature!
Alvast fijne feestdagen gewenst en een gelukkig nieuwjaar, ook financieel.
Ad Huijbregts

POD-teams

Het zijn de genen én de omgeving, waardoor mensen

(eigenlijk boekencontrole) is niet veel werk en is ook niet

moeilijk. Koffie, thee, appelflap, het zal u aan niets ont-

Diensten FACT-/

13

Het POD-team en de FACT-teams zijn van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 040 - 410 04 51.

Wanneer er in geval van nood en/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 raken,

lie-onderzoek bleek dat de aandoening wel voor 73 tot 79

leven inderdaad psychoses krijgt, hangt vooral af van de
omstandigheden, blijkt nu uit een gecombineerde analyse van genetica en omgeving.

‘De erfelijkheid van schizofrenie gaat in feite over de er-

felijkheid van omgevingsgevoeligheid’, benadrukt hoogleraar psychiatrische epidemiologie Jim van Os van het

UMC Utrecht. Die conclusie trekt hij uit de eerste resultaten van een groot Europees onderzoek naar de oorzaken

van schizofrenie en de daarmee gepaard gaande psychoses. De publicatie erover staat in het tijdschrift World Psy-

chiatry. ‘Ik was stomverbaasd dat we zo’n sterke interactie
vonden tussen omgeving en genen’, zegt Van Os. ‘De po-

lygenic risk score, de optelsom van vele zwakke risicosig-

nalen in het DNA, beïnvloedt de omgevingsgevoeligheid.
Voor het eerst hebben we vastgesteld dat het moleculaire
signaal mensen gevoeliger maakt om psychotisch te reageren op cannabis.‘

zodat wat er door de week is bereikt om de crisis te voor-

‘Mensen met een psychose waren vaak tijdens hun

POD-team: Peer-supported open dialogue-team

kunnen ze meer geneigd zijn om cannabis te gaan gebrui-

komen, tijdens het weekend niet verloren gaat.

FACT-team: Flexible assertive community treatment-team
IHT GGzE: Intensive home treatment van Geestelijke gezondheidszorg Eindhoven en omgeving

ontwikkeling al af en toe somber of angstig. Daardoor
ken. Maar daardoor wordt het risico op een psychose ook
weer hoger. De genetische kwetsbaarheid voor psychose

kan dus zowel aanzetten tot cannabisgebruik als de kans

december 2019
Psychose door
cannabis
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verhogen er vervolgens psychotisch op te reageren.’

‘Hetzelfde kun je doen met accijnsverhoging. De prijs van

‘Dat dubbele mechanisme zien we wel vaker, bijvoorbeeld

groep. Dan zou je zeggen: dat is niet zo relevant, maar

bij depressie. Genetische gevoeligheid voor depressie
maakt dat iemand meer stress genereert, maar tegelij-

kertijd ook dat die persoon gevoeliger is om depressief te
worden van die stress.’

Van Os ziet de causaliteit bevestigd in een ander onder-

zoek van het Europese consortium dat in maart werd ge-

publiceerd in The Lancet Psychiatry. De mate waarin cannabisgebruik invloed had op de incidentie van psychose

in een bepaald gebied, bleek af te hangen van hoe sterk
de cannabis was die de gezonde controlegroep daar gebruikte.

‘We zagen een duidelijk verschil tussen Amsterdam, Lon-

alcohol verhogen heeft een groot effect in de laagrisicojuist die groep is het grootst. Als die minder drinkt, heb je
aanzienlijk minder levercirrose en verslaving. Je oogst de
winst dus op de grote groep.’

Van Os denkt dat veel problemen te voorkomen zijn als
mensen beter leren omgaan met beloning: ‘Een kwart van

de bevolking worstelt met beloning, of het nu gaat om roken, alcohol, drugs of games. In onze marktgedomineerde
samenleving is ons gevoelige beloningssysteem een tar-

get voor de industrie om geld te verdienen. De beste strategie is volgens mij dat scholen kinderen vroeg leren om
te gaan met hun beloningssysteem.’

den en Parijs. In Amsterdam is de cannabis veel sterker,

‘Leerlingen zouden op school moeten horen dat, als je

Dit wijst op een causaal verband tussen cannabis en het

zou moeten gebruiken. Ze moeten bewust worden ge-

met een hoger gehalte van de psychoactieve stof THC.
optreden van psychose.’ Voor van Os staat het vast: ‘Hoe

sterker de gemiddelde cannabis in populaties, hoe meer
ziekte. Zo’n verband was nog niet bekend.’

Van Os is voorstander van het plan om de cannabisver-

slecht in je vel zit of problemen hebt in de familie, je niet

maakt van het risico. En ze moeten ook weten dat heel
sterke cannabis toxisch is en dat een THC-gehalte onder
de 5 procent voldoende kan zijn om een goede tijd te
hebben. Dat reduceert het risico.’

koop in handen van gemeenten te leggen, met lagere

Jongeren vinden het volstrekt normaal dat een leeftijd-

Het element dat wijken verloederen doordat mensen hun

fen niet dat hen dat zelf ook kan overkomen. Ook hebben

THC-waarden. ‘Het voorkomt verslaving en psychoses.
huizen gaan gebruiken als illegale wietplantages neem je
hiermee ook weg.’

Het doet denken aan de Scandinavische oplossing voor

alcohol: alleen licht-alcoholische drank in de supermarkt.

genoot van hen na een joint gaat flippen. ‘Maar ze besef-

ze niet het besef dat zoiets je psychosegevoeliger maakt.
Die gevoeligheid komt vaak een klein beetje tot expressie in de adolescentie, maar verdwijnt meestal in de vol-

wassenheid. Maar als de psychosegevoeligheid door bijvoorbeeld cannabis groter is geworden kan het een eigen

december 2019
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leven gaan leiden, waardoor het moeilijk onder controle is
te brengen. Dat risico beseft niemand.’

Bron: Algemeen Dagblad uit het interview van Sander
Voormolen met Jim van Os.

Het jaar van

Hans v d Hoek

2019 kenmerkte zich voor mij vooral door ziekte. Sinds oktober ben ik weer aan de slag gegaan voor Ypsilon.

17
een uitnodiging is voor de regioavond in het Inspiratiecentrum. Wie de papieren en/of digitale versie niet meer
wil ontvangen, laat het ons weten.

Soms komt een mail automatisch terug. Dan proberen
we de oorzaak te achterhalen en doen we een nieuwe
verzendpoging naar een ander mailadres mits we dat
konden achterhalen uiteraard.

Fijne feestdagen,

We kunnen ons bestand alleen kloppend houden als u

Hans

per post, telefonisch of per mail. De gegevens staan in

adres-/telefoon-/mailadres-mutaties aan ons doorgeeft:
’Wegwijs bij Ypsilon’ op de voorlaatste pagina van elk Regionieuws.

Jaarverslag ledenadministratie 2019

We houden als afdeling van Ypsilon een beperkte leden-

U hoeft ons niet in uw testament op te nemen maar

landelijke vereniging Ypsilon. Deze administratie heeft

kinderen zou doorgeven wat u wilt dat er met uw lid-

administratie bij die ’meevaart’onder privacy-vlag van de

tot doel om te weten wie in onze regio lid zijn van landelijk Ypsilon (de ‘hoofdvereniging van naasten’) waar
wij dus een tamelijk zelfstandige afdeling van zijn. Daar-

naast houden we bij wie onze donateurs zijn; in principe

zijn deze donateurs allemaal lid van Ypsilon landelijk. Toch
komt het in mindere mate nog voor dat mensen geen lid
(meer) zijn van de hoofdvereniging maar wel jaarlijks een
donatie doen aan de afdeling.

Onze ledenadministratie bevat ook de adresgegevens

van degenen die toezending van ons maandelijkse Regionieuws op prijs stellen: het u bekende papieren boekje en/

of de digitale versie. De digitale versie wordt altijd gekoppeld aan de maandelijkse Nieuwsflits die dan weer tevens

het zou wel goed zijn als u een keer aan bijvoorbeeld de

maatschap van Ypsilon gaat gebeuren na uw overlijden.
Vaak weten zij het niet en wij ook niet. We vallen er de
nabestaanden liever niet mee lastig. Door ons ouder wordende ledenbestand zitten we een paar keer per jaar met

deze vraag en we komen er niet altijd uit. Stoppen is een
mogelijkheid, over laten nemen door een van de kinderen
is een andere optie. Heb het er eens over binnen uw fami-

lie op een goed moment. Door het Regionieuws in brede
kring aan te bieden, zowel digitaal als in de vorm van het

papieren boekje, hopen we te bereiken dat ieder die er behoefte aan heeft ons ook daadwerkelijk weet te vinden.

Wilt u enkele boekjes extra? Laat het ons weten. Wilt u

juist van het papieren boekje overstappen naar uitslui-

december 2019
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tend digitaal (of andersom!), laat het ons dan ook weten.

Verder zijn er de bijna maandelijkse regio-avonden in

a.u.b. heel zeker weten.

raken. Daarnaast zijn er natuurlijk de maandelijkse be-

Verandert er iets in uw adresgegevens, laat het ons dan
Dank voor uw lidmaatschap!
Piet van der Linden en Ad Huijbregts

Het jaar van

Piet v d Linden

19
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Waarmee ben ik zoal bezig geweest in 2019 rondom de
belangen van Ypsilon?

het Inspiratiecentrum met allerlei onderwerpen die ‘ons’
stuursvergaderingen waar veel onderwerpen rondom
psychische aandoeningen passeren.

In verband met de nieuwe Wet verplichte geestelijke
gezondheidszorg ben ik naar de 3 middagen over dit

onderwerp van MIND gegaan. De nieuwe wet Wvggz werd
vanuit 3 verschillende perspectieven gepresenteerd:
•

Het belangrijkste is voor mij het wekelijks contact met

•

heid. We hebben na vele jaren een modus gevonden om

•

mijn twee familieleden met een psychische kwetsbaarregelmatig goed contact met elkaar te houden. Dit vormt
ook de basis voor veel van mijn vrijwilligerswerk.

Sinds 2017 ben ik mentor van een aantal bewoners van De

Grote Beek (GGzE) en Vitalis en probeer zo goed mogelijk

Wat zijn je rechten als burger, cliënt en als naaste?

Wat doet de gemeente met een melding? Word jouw
stem gehoord? Welke rol kunnen naasten spelen?

Kan ik verplichte zorg voorkomen met een eigen plan
van aanpak? Ambulante dwang; waar gaat het over?

Het waren heel goede middagen met ervaringswerkers,
naasten en professionals in de zaal.

contact te krijgen met hen en samen met de medewer-

Verder ben ik nog naar de vergaderingen van de familie-

in de familie helpen me daarbij. Misschien ook iets voor

woordigers van GGzE, PlusMinus, Naasten voor Naasten

kers hun belangen te behartigen. Mijn eigen ervaringen
u? www.mentorschap.nl. Een van de bewoners waar ik

mentor van was kreeg een ernstige aandoening. Heel bijzonder dat we in een heel goede samenwerking met haar
begeleiding tot het laatst met elkaar zijn opgetrokken.

Voor Ypsilon afd. Eindhoven & de Kempen houd ik de web-

site bij en verstuur elke maand per mail de nieuwsflits
met daarin links naar nieuwsbrief/Regionieuws en naar
de website https://ypsilonedk.nl

raad in oprichting geweest. Hierin treffen we vertegenen van Labyrint i/p. We zoeken samen vanuit naasten per-

spectief hoe naasten bij het herstelproces van cliënten
een positieve en krachtige(r) rol kunnen spelen.
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Met twee vrijwilligers van Lunetzorg houden we we-

kelijks 1 à 2 x een internetcafé voor bezoekers met een

beperking. Ik vind het nog steeds heel dankbaar vrijwilligerswerk. Het raakt ook enigszins mijn vrijwilligerswerk
bij Ypsilon, vandaar dat ik het hier vermeld.
Piet van der Linden

Meliha Aslan over

het jaar 2019
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In het bestuur, dat maandelijks bij elkaar komt, sla ik vanuit eigen ervaring de brug naar mensen met een andere
culturele achtergrond die een naaste hebben met een
psychotische kwetsbaarheid.

Ik zorg dat er koffie en natuurlijk ook iets lekkers is tijdens
de maandelijkse regioavonden van Ypsilon in het Inspira-

tiecentrum op het GGzE-terrein. Samen met Jo Mateussen zorg ik dat bij binnenkomst en onder de pauze iedereen een drankje krijgt.

Een paar keer per jaar ga ik naar bijeenkomsten zoals de
Ypsilon kaderdag in Utrecht en voorlichting rondom de
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, zodat ik op
de hoogte blijf van de laatste ontwikkelingen.

Daarnaast verricht ik allerlei hand- en spandiensten, zoals
het verzorgen van een attentie voor de sprekers op een
regio-avond.

Verder doe ik vrijwilligerswerk bij ‘Home Start’ Humanitas, bij het grote buurtoverleg Woenselse Heide, een vrou-
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wengroep in het Trefpunt rondom allerlei maatschappelijke thema’s en in Dialoog Eindhoven.

Ik wens iedereen fijne Kerstdagen en een geweldig 2020.
Meliha

Hoewel ik dit jaar AOW-gerechtigd ben geworden en
het dus eigenlijk rustig aan kon doen, heb ik me het cor-

respondentschap bij het Eindhovens Dagblad op de hals
gehaald. Ik geniet ervan en ik begin ook zodanig te wennen dat ik mijn tijd weer wat beter weet in te delen. Toch
was 2019 behoorlijk turbulent en ik moet zeggen dat de

bestuursfunctie bij Ypsilon er hier en daar onder te lijden

heeft gehad. Het Regionieuws is steeds op tijd verschenen en de nieuwsbrieven ook, maar dat is dit jaar niet alleen aan mij te danken. Heel veel dank ben ik weer ver-

schuldigd aan de anonieme verhalenvertellers die ons
een kijkje in hun ziel gaven. Verhalen zijn altijd welkom!
Bel, of laat het me tijdens een bijeenkomst weten.

De thema-avonden zijn over het algemeen goed verlopen. Wel zullen we Jenneke van der Plas moeten missen
dit voorjaar, zij is met pensioen. De gewone ledencontact-

avonden (zonder sprekers dus) werden minder goed bezocht dan andere jaren. Misschien moeten we er met zijn
allen over denken hoe we die beter kunnen invullen.
Fijne feestdagen,
Olga

Het jaar van
Olga Berger

Wegwijs bij Ypsilon, afd. Eindhoven & de Kempen
www.ypsilonedk.nl
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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
& 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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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.

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

www.ypsilonedk.nl

Fijne
kerst
en een
gelukkig
nieuwjaar

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

