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de mantelzorgers. De redactie houdt de ontwikkelingen
in de gaten.

Leuk nieuws is er ook van Johan Blom en Ad Huijbregts,
het gaat over een oude envelop en over perikelen met
postzegels.

Eenzaamheid is een groot probleem voor onze zieke naasten, dat werd tijdens de afgelopen ledencontactavond

van 14 januari weer duidelijk. Dat is gedeeltelijk te wijten
Inleveren kopij

aan stigma en zelfstigma. Samen Sterk zonder Stigma zet
zich in tegen eenzaamheid en het taboe.

Inleveren kopij voor het volgende regioblad:

Heel interessant is het onderzoek van Linde Schuppen

voor 26 februari 2020

naar de verhalen en de taal van personen die in een

BergerOlgaM@cs.com

psychose verkeren. Het ervaringsverhaal ‘Met horten en
stoten’, sluit daarbij aan.

Redactioneel

Het nieuwe jaar is weer begonnen en we hebben onze
eerste ledencontactavond alweer achter de rug. Leerzaam

Veel leesplezier: Olga Berger

en ook gezellig zoals te lezen is in het verslag.

Op 11 februari gaan we onze eerste thema-avond van
het jaar beleven die wordt verzorgd door Coy Koopal

Locatie:

Inspiratiecentrum: Grote Beekstraat 8,

Uitnodiging

spreken over de Wet verplichte geestelijke gezondheids-

		

aan de Boschdijk te Eindhoven.

11 februari

een van de geneesheer-directeuren van GGzE. Hij komt

zorg (Wvggz) die op 1 januari in werking is getreden. Hans
van den Hoek komt in dit regionieuws nog even terug op
het oude jaar met het verslag van de jaarvergadering.
Hulpvraagster

Charlotte

Bouwman

is

de

laatste

tijd in het nieuws geweest met haar actie om geholpen te

worden met haar psychische problemen. Zij kreeg al toezeggingen voor het debat dat op 29 januari in de Tweede
Kamer plaats vond. Voor dat debat hebben familie-orga-

nisaties een brief geschreven om aandacht te vragen voor

		
Parkeren:
		
		

Aanvang:
Thema:		
		

Voorzitter:

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

Inspiratiecentrum wordt met Ypsilonbordjes aangegeven.
19.30 uur

De nieuwe Wet verplichte geestelijke
gezondheidszorg
Coy Koopal

Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking getreden. De Wvggz

ledenvergadering
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regelt de rechten van mensen die te maken hebben met

verplichte zorg vanwege een psychische aandoening en

vervangt de wet BOPZ (Wet bijzondere opnemingen in

7
dracht houden. (toevoeging door de redactie: Joris Hendrickx zal vervangen worden door Coy Koopal)

psychiatrische ziekenhuizen). Coy Koopal, geneesheer-

2. Mededelingen

sentatie geven over de wet. Naast de veranderingen die

trouwe leden ontvallen:

directeur bij GGzE, komt op dinsdag 11 februari een prede nieuwe wet met zich mee heeft gebracht zal de presentatie inzoomen op de (wettelijke) rol van naasten/familie en vertegenwoordigers. Deze rol is in de nieuwe wet

zichtbaar toegenomen. Zij zijn een belangrijke partij voor
een cliënt waar gedwongen zorg wordt opgelegd. De heer
Coy Koopal is bereid om daarnaast vragen die leven onder
onze mensen te beantwoorden.

Avondvoorzitter, Olga Maria Berger

Ons zijn het afgelopen jaar (voor zover ons bekend) drie
Rieke Blom, Ans de Rijk en Ellen ten Pierick. Tijdens een
minuut stilte herdachten wij hen.

Marie-Louise Vossen verlaat de Raad van Bestuur van de
GGzE op 1 februari 2020.

3. Verslag ledenvergadering van 12 december 2018

Punt 6 (toekomst van onze boekentafel): onze boeken zijn

voor een deel overgedragen aan de bibliotheek van GGzE.
De resterende boeken staan in onze kast in het voorpor-

taal van het Inspiratiecentrum. We gaan de kast binnenkort ‘reorganiseren’ en zorgen dat deze weer op slot kan.

Verslag jaarvergadering

10 december 2019

1. Opening

4. Financiën

harte welkom. Op 29 november 2019 is het 35-jarig jubi-

2019 de boekhouding van jaar 2018 gecontroleerd. Maria

Jan Wouters opent de vergadering en heet iedereen van

leum van Ypsilon gevierd. Een delegatie van onze Ypsilonafdeling was vertegenwoordigd. Het was een nuttige en
gezellige dagvullende bijeenkomst! Jan Wouters heeft

Frans van Poppel onlangs ontmoet. Deze vroeg naar de

stand van zaken bij onze afdeling. Hij herinnert zich nog
dat bij onze eerste regioavond zo’n 150 bezoekers aanwezig waren. Dat zijn er nu wel wat minder geworden …..

In 2020 treedt de nieuwe Wet verplichte geestelijke
gezondheidszorg (Wvggz) in werking. De naasten krijgen

hierin een belangrijke rol. Joris Hendrickx zal tijdens de
regioavond van 11 februari aanstaande hierover een voor-

Maria Ankersmit en Lineke Hoogland hebben op 25 maart

doet het woord en stelt de vergadering voor om het af-

delingsbestuur decharge te verlenen onder dankzegging
aan de penningmeester. Jan Hoogland stelt zich beschik-

baar als lid van de kascontrolecommissie. Dat hij de klus
al eerder klaarde en dat hij ’familie van’ is, vindt de vergadering geen bezwaar. De vergadering is het eens met de
decharge over 2018 en met de benoeming van Jan voor

2019 en 2020. We danken Maria voor 2 jaar controlewerk
en zijn blij dat Lineke ook in 2020 nog kan aanblijven.

Ad behandelt de financiële resultaten van 2018 en de

februari 2020
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stand van zaken per 1 januari 2019 met soms een extra

9
Regionieuws in een bepaalde periode. Het is zelfs per

woord over 2019 dat op dit moment nog lopende is. Hij

pagina na te gaan hoe vaak deze bezocht wordt en ook in

best wel eens schijnen. Rob Kuiten gaat over een nieuwe

keer een stukje voor het Regionieuws over deze getallen-

ziet vaak donkere financiële wolken maar ziet ook de zon
lay-out van het Regionieuws denken. We zijn als afdeling heel blij met zijn deskundige hulp. Alom lof voor de

welk land de bezoeker verbleef. Joep overweegt om een
materie te schrijven.

uitvoering van ons boekje Regionieuws, speciaal nu ook

6. Regioavonden 2020

natuurlijk voor de inhoud van alle Regionieuws-uitgaven.

blijven zoals het was. De verstaanbaarheid in het Inspira-

voor het decembernummer. Hulde ook aan Olga Berger

Vanaf maart 2020 leggen we de bezorging van het Regio-

nieuws weer in handen van PostNL. Sandd is overgegaan

naar PostNL, dus we hebben geen keus meer. Wij hadden
in 2018 volgens Ypsilon landelijk 103 landelijke leden in
onze regio, eind 2019 waren dat er nog 94. Elke maand

verspreiden we 95 boekjes en versturen we 145 Nieuwsflitsen (de digitale versie van het Regionieuws).
5. Onze website

Twee jaar geleden hebben Joep van der Linden, Olga
Berger en Piet (grote broer van Joep) onze website flink

Het tijdstip van 19.30 uur en de locatie Inspiratiecentrum

tiecentrum blijft een punt van zorg. Piet gaat er weer mee
aan de slag.

Nieuwe onderwerpen?

Maria Ankersmit: In het verleden hebben we onze kinderen vaak verwend. Hoe draai je zoiets terug? Joris Hen-

drickx zou dit onderwerp kunnen behandelen tijdens een

regioavond. Jenneke van der Plas is met pensioen en helaas niet meer beschikbaar voor onze avonden.

Toon Scheijvens gaat in de toekomst de verslagen van de

regioavonden verzorgen. Hij neemt deze taak over van
ondergetekende.

gemoderniseerd. Er is een nieuw programma aangeschaft

7. Een woord van dank aan:

is de lay-out van de teksten op de website aangepast

drank. Joep van der Linden voor zijn werk aan de website.

om de website te bouwen en onderhouden. Daarnaast

om ook geschikt te blijven voor de moderne scrollende
en vaak jonge lezer met een mobiele telefoon. Piet is
verantwoordelijk voor de inhoud van de teksten op de

website. Het beheer en de beveiliging is Joep zijn taak.

Jo Mateussen voor zijn werkzaamheden voor spijs en
Hans van den Hoek voor zijn functie als verslaglegger van

de regioavonden. Meliha Aslan voor haar werkzaamheden in het bestuur en haar taak naast Jo.

Joep toont ons een beeld van de bezoekersaantallen van

8. Rondvraag en sluiting

is tot 29% van het totale aantal bezoekers toegenomen;

Groenewegen aan ons over.

de website. Het bezoek van de website via een mobieltje

91 mensen lezen de ervaringsverhalen op het digitale

Ton van den Heuvel brengt de hartelijke groeten van Wies
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun belang-

februari 2020
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stelling en nodigt iedereen uit om nog even te blijven

lijsten in de geestelijke gezondheidszorg aan te pakken.

door Jo en Meliha.

man in het Ministerie van Volksgezondheid. Daar zijn

voor de hapjes en drankjes die voor ons zijn klaar gezet

Hans van den Hoek

Dit naar aanleiding van de actie van Charlotte Bouwook de familieorganisaties blij mee, maar zij vinden dat

in het Tweede Kamer-debat ook de rol van familieleden
en naasten van mensen met psychische problemen aan
de orde moet komen. Enerzijds omdat velen binnen deze

Verslag leden-

De eerste ledencontactavond van het jaar was zonder

14 januari 2020

leden hun verhaal kwijt en daar werd volop gebruik van

contactavond

meer een succes. Hoewel het niet erg druk was, konden
gemaakt. We vertelden elkaar over de feestdagen en hoe
die waren verlopen. Voor de meesten best aardig, hoewel

er altijd wel wat ongeregeldheden zijn met onze zieke
naaste. Maar dat geldt ook voor de gezonde naaste, zo-

als werd verteld. Het nieuwe jaar is begonnen maar de
problemen van het oude jaar zijn daarmee niet meteen
uitgewist.

Olga Berger

groep zwaar overbelast zijn en anderzijds omdat ze een

deel van de oplossing zijn van de problemen die spelen

in de ggz. MIND, MantelzorgNL, Labyrint-In Perspectief
en Ypsilon schreven voorafgaand aan het debat een brief

aan de Tweede Kamer met herkenbare en beklemmende
voorbeelden. Het wordt mantelzorgers niet makkelijk ge-

maakt, concluderen ze. Om dat te doorbreken roepen ze
de staatssecretaris op om in gesprek te gaan met zijn col-

lega-bewindspersonen om deze kwetsbare groep mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteunen. Mantelzorgers

ggz vormen volgens de brief een bijzondere groep. Man-

telzorg bieden aan iemand met psychische problematiek

is vaak intensief. Onvoorspelbaarheid, complexiteit van
de problematiek, de enorme wachtlijsten en het ingewik-

kelde zorg- en ondersteuningsstelsel hebben een grote
Familie-

Behalve hulpvraagster Charlotte Bouwman die protes-

vragen expliciete

milie-organisaties aandacht voor de mantelzorger tijdens

organisaties

aandacht mantel-

zorger in ggz-

debat

teerde tegen de lange wachtlijst van de ggz, vragen Fahet ggz-debat in de Tweede Kamer. Het vond op 29 januari plaats in de Tweede Kamer.

Voorafgaand aan het debat zegde Staatssecretaris Paul
Blokhuis van Volksgezondheid toe om concreet actie
te ondernemen om de problemen met de lange wacht-

impact op het leven van mantelzorgers. Taboe, stigma
en schaamte zijn hier ook onlosmakelijk mee verbon-

den, wat hulp vragen en zichtbaarheid kan bemoeilijken.
Moeten mantelzorgers bij de gemeente zijn (Wmo, wet

maatschappelijke ondersteuning), de zorgverzekeraar of
de landelijke overheid (Wlz, wet langdurige zorg)? Alleen
al die vraag is ingewikkeld.

De brief eindigt met een aantal concrete vragen aan de
staatssecretaris. Zo willen de organisaties horen of de

februari 2020

YPSILON – REGIO NIEUWS

12

13

februari 2020

staatssecretaris de mening deelt dat mantelzorgers een

Ongeveer een jaar geleden plaatsten we in het Regio-

problemen. Ook vragen ze of hij bereid is om de positie en

in 2019’. We maakten toen de overstap van PostNL-zegels

cruciale rol spelen in de zorg voor mensen met psychische
de ondersteuning van mantelzorgers structureel mee te
nemen in het ggz-beleid en de gemeenten wil wijzen op

het feit dat mantelzorgers ggz nog te vaak worden verge-

ten bij ondersteuning vanuit het sociale domein en op te

nieuws een stukje met de spannende titel ‘De postzegels

naar Sandd-zegels. Dat scheelde een stuk in de kosten.
Geen € 1,74 meer voor een envelop met een Regionieuwsboekje maar € 1,10.

roepen om te zorgen voor een adequate ondersteuning.

Er werd nog maar 2 x per week bezorgd maar daar hielden

Bron: Ypsilon landelijk

en met november waarschijnlijk redelijk op tijd ontvan-

we rekening mee bij de planning. U hebt de boekjes tot

gen via postbezorger Sandd. Op tijd betekent: steeds in de
week VOOR de maandelijkse regioavond.

Johan Blom

Al stofzuigend zag Johan Blom thuis tussen de muur en

Halverwege 2019 kwamen er geluiden dat Sandd defini-

Ypsilon

giro-envelop te zijn met twee overschrijvingskaarten erin.

ging plotseling van € 1,10 naar € 1,40. Procentueel een

vindt geld voor

de secretaire iets wat op een brief leek. Het bleek een
Het betrof het koffiegeld van twee regioavonden ( juni en

juli) in 2012 (!). ‘Wie wat bewaart, heeft wat’, mailt hij naar

de penningmeester Ad Huijbregts en maakte € 14,84 over.
‘Zo zie je maar weer dat een huis stofvrij houden, geld oplevert.’

tief verkocht ging worden aan PostNL, het Sandd-tarief

forse verhoging maar nog steeds veel goedkoper dan
PostNL. Tegen het einde van 2019 werd duidelijk dat het

samengaan van Sandd en PostNL een feit was. Zoals gebruikelijk stegen de PostNL-zegels weer in prijs: € 1,82 in
2020 per envelop zo lang die beneden de 50 gram blijft.

Nog even voor wie het niet (meer) weet: Johan was

We dachten nog een grote slag te slaan door het decem-

Bestuurslid, schrijver van het Regionieuws, archivaris,

kerstzegel van

vanaf de oprichting van onze afdeling actief bij Ypsilon.

coördinator van de regioavonden, werver van sprekers,
mede-verzorger van de catering tijdens de regioavonden
enz. enz. Dit alles tot december 2012. Johan is dus ook nog
eens een eerlijk mens en een goede stofzuiger-bediener.
Het bestuur

bernummer van 2019 te verzenden met een Etos-Sandd-

€ 0,60 (u leest het goed: 60 cent). De

verwachte bezorgingsduur was dan geen 4 dagen maar

5 dagen, geen probleem voor ons want we waren al ge-

wend aan de 4 dagen. Rampspoed daalde op ons en ook
op u neer: we brachten de boekjes op vrijdag 29 november

naar de Sandd-bus, de maandelijkse regioavond was op

dinsdag 10 december. Ruim op tijd door ons gebracht dus.
Wanneer arriveerden de boekjes bij u? Op 9 of 10 decem-

De postzegels

in 2019 en 2020
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ber of soms nog later!! Toen was de regioavond al zowat

Van de hele bevolking voelt 11 procent zich sterk eenzaam.

Samen Sterk

mis is gegaan met Sandd. Een enkele keer tussendoor ook

tiatief van het Trimbos Instituut) blijkt dat van de men-

zich in tegen

voorbij!! Dat was ons inziens de eerste keer dat het echt

wel eens een melding maar dat kwam ook bij PostNL voor.
We hebben in december nog Sandd-zegels (geen kerstzegels hoor) gekocht voor de papieren uitgave van het
regionieuws dat u nu leest (februari 2020). We hopen dat

het boekje nu op tijd arriveert, dus ruim voor dinsdag 11
februari. We brachten de boekjes naar Sandd op vrijdag 31

januari, de laatste dag dat de zegels nog gebruikt mogen
worden. Dan sluit voor ons het hoofdstuk Sandd.

Gelukkig hebben we in 2018 al PostNL-zegels ingeslagen
voor een heel jaar (als Sandd slecht zou bevallen) en in
december 2019 voor nog een jaar. Zo proberen we de jaarlijkse prijsverhoging tijdig te pareren.

Hopelijk ontvangt u het Regionieuws van februari 2020
met Sandd op tijd.

Met ingang van de Nieuwsbrief van maart verzenden we

weer met PostNL. We hebben immers geen keus meer. De
bezorgzekerheid gaat er weer wel iets op vooruit.

Uit een enquête van het Panel Psychisch Gezien (een inisen met langdurige psychische problemen maar liefst

81 procent eenzaam is, en 40 procent zich zelfs heel erg
eenzaam voelt. Aan deze gevoelens van eenzaamheid ligt

vaak een ander probleem ten grondslag, namelijk (zelf)

stigma. Stigma is een krachtig negatief sociaal stempel.
Een groep wordt veroordeeld en uitgesloten op grond van
gemeenschappelijke, afwijkende kenmerken die angst of

afkeer oproepen. Vooroordelen over en de houding naar
mensen met een psychische aandoening hebben veel in-

vloed op hun leven. Het zorgt ervoor dat zij bijvoorbeeld
moeilijker vrienden maken, werk of een huis vinden. Het
maakt een ‘normaal’ leven leiden een stuk ingewikkelder.

Ziet iemand zijn ‘label’ als belangrijk onderdeel van zijn of
haar identiteit, dan ontstaat er zelfstigma. Mensen met

een psychische kwetsbaarheid geloven dan dat de heersende negatieve beelden en vooroordelen kloppen. En dat

ze op hen van toepassing zijn. Bijna de helft van de mensen met een psychische aandoening heeft te maken met
zelfstigma.

Mocht u zeggen: ik hoef eigenlijk geen papieren boekje

Zowel stigmatisering als zelfstigma heeft een grote im-

u. Geeft u de voorkeur aan het papieren boekje, dan laten

tiviteiten waar ze eigenlijk wel interesse in hebben. Angst

meer, doe maar digitaal, dan regelen we dat graag voor
we het zoals het is.

Namens het bestuur,
Ad Huijbregts

pact. Het kan mensen weerhouden van deelname aan acen schaamte spelen vaak een rol. Dit kan leiden tot een
sociaal isolement en een gevoel van eenzaamheid.

Een kijkje in het hoofd van iemand met zelfstigma:
•

‘Ik kan net zo goed thuis blijven, ik kan toch geen contact maken met anderen.’

zonder Stigma zet
eenzaamheid
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•

‘De buren vinden me een vreemde vogel, of zelfs een

pilots gedaan waarin de inzet van ervaringsdeskundige

•

‘Niemand zit op mij te wachten, ik ben altijd de min-

in Tilburg, en in de regio’s Utrecht en Apeldoorn. Het be-

•
•

beetje eng.’

ste in het gezelschap.’

‘Wie wil er nog met mij omgaan als ze weten dat ik
cliënt ben bij de GGZ?’

‘Iedereen ziet meteen dat ik een psychische aandoening heb.’

De gedachte ‘Ik heb al zoveel geprobeerd, ik kan geen

teleurstelling meer aan’ belemmert om als vrijwilliger

februari 2020

ambassadeurs onderzocht werd. De pilots vonden plaats
trof een veelvormige geïntegreerde aanpak. De kern was
het organiseren van wijkbijeenkomsten met wijkbewoners.

Bron: Thomas van Oosterom en website: Samen sterk

zonder Stigma

aan de slag te gaan of een nieuwe hobby op te pakken.
Als je ervan overtuigd bent dat je niets waard bent en de

buurt je wel zal afwijzen, is de drempel van een buurthuis
of wijkoverleg torenhoog.
Wat is er aan te doen?

‘Samen Sterk zonder Stigma’ zet zich onder andere in om
mensen met psychische problemen in contact te brengen

met wijk- en buurtbewoners. Buren blijken met eenvoudige tips een belangrijke rol te kunnen spelen in de de-stigmatisering en participatie van mensen met psychische
kwetsbaarheden. Dat blijkt uit pilotprojecten die Samen
Sterk zonder Stigma uitvoerde.

Wijkbewoners kunnen te maken hebben met medebewo-

ners die zich anders gedragen dan zij gewend zijn en die
soms overlast geven. Ze weten vaak niet waar ze terecht

kunnen met zorgen over de situatie of meldingen van
overlast.

In aansluiting op het werk van het Schakelteam Personen
met Verward Gedrag heeft Samen Sterk zonder Stigma

Voor haar proefschrift aan de Radboud universiteit in

Linde van

mensen die eens of vaker psychoses hebben gehad. Die

onderzoekt

Nijmegen bezoekt en interviewt Linde van Schuppen
verhalen schrijft ze uit en analyseert ze. En hoewel Linde

zich ervan bewust is dat het een ernstig ziektebeeld kan

zijn, ziet zij ook de creativiteit van mensen met wanen, de
schoonheid van hun verhalen en het verdrietige feit dat
er zoveel schaamte met het ziektebeeld gepaard gaat.

Linde: ‘Als je een psychose doormaakt, heb je een ervaring

die bijna per definitie niet gedeeld is met andere mensen.
Je trekt je terug in een eigen wereld. Dat kan erg eenzaam

zijn want hoe praat je over dingen die anderen niet ken-

nen of geloven, maar die voor jou echt zijn? Ervaringen die

bovendien niet altijd in de perceptuele hokjes van ‘horen’,
‘ruiken’, ‘voelen’ of ‘zien’ passen. Hoe verwoord je bijvoorbeeld een gevoel van existentiële vervreemding?’

In het geval van psychose of schizofrenie ontwikkelen

mensen soms een soort privé-taal met nieuw bedachte

woorden of een niet voor anderen te volgen grammatica.

Schuppen

de verhalen en

taal achter een
psychose.
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Vaak heeft deze taal veel betekenis voor de persoon die

ik en de anderen hebben hem verwaarloosd. Ik probeer

Woorden worden samengetrokken en er wordt geassoci-

ses weet ik dat hij op een gegeven moment beseft dat het

het spreekt, maar kunnen de anderen die niet begrijpen.
eerd op klank in plaats van betekenis.

Dat interesseert mij enorm omdat het lijkt in te gaan te-

gen de basale functie van taal als communicatiemiddel.

Het lijkt de taal poëtisch te transformeren tot een ‘object’
om naar te kijken: de nadruk ligt in sommige gevallen op
de vorm in plaats van de inhoud van de woorden. Ze wor-

den als het ware losgeweekt van de alledaagse praktijk,
terwijl dat juist is waar ze normaal hun betekenis uit ontlenen. Het is een creatieve vorm van vervreemding. Het

onderzoek gaat deels over de manier waarop er wordt

gecommuniceerd over dit soort extreem subjectieve ervaringen.

Bron en het uitgebreide artikel : npo3.nl

dat maar niet te serieus te nemen. Na een aantal psychoandersom is. Intussen krijg ik nu 20 apps per dag, waarin

hij me van alles vraagt en voor de voeten gooit. ‘Wat doe
je tegen een psychotisch teneergeslagen gevoel?’ Weet ik

niet en omdat het regent helpt een wandelingetje in de

zonneschijn ook niet. ‘Laat maar even zijn’, app ik terug.
‘Het gaat over.’ Na vijf minuten komt het volgende: ‘Op

mijn 40-ste kreeg ik flashbacks van vroeger. Mijn mondhoeken spelen weer op en dat gevoel van met vrouwen

turnen is weer terug. Niet te hopen dat ik ooronsteking
krijg.’ Ik moest erom lachen. Het is niet helemaal te volgen, maar het maakt wel duidelijk hoe ingewikkeld zijn
hersenen werken en daar kreeg ik toch mooi even een in-

kijkje in. Een ander appje volgde al snel: ‘Poets na het eten
even je tanden, je hebt mooi licht daar.’ Dit waren de leuke
appjes maar in de meeste verwijt hij me dat ik nooit het

initiatief neem. Op een gegeven moment was ik het toch
zat. Ik belde hem op en vertelde hem dat ik geen enkele

Met

Na een langdurige psychose gaat het wat beter met mijn

stoten

heeft een jaar lang iedereen buitengesloten, alle contact-

horten en

zoon, maar hij voelt zich eenzaam. Niet zo vreemd, hij
personen uit zijn telefoon gegooid en de deur is dicht-

gehouden als er werd aangebeld. Ook mij heeft hij buiten-

gesloten totdat de psychose dan toch eindelijk uitdoofde.
Ik vind het een vreselijke tijd, die overgang van psychose
naar ‘normaal’.

Hij geeft zijn omgeving de schuld van zijn eenzaamheid,

kans krijg om zelf initiatief te nemen, omdat er nog geen

uur tussen de apps zit. ‘De andere kinderen spreek ik maar

eens in de week en soms niet eens’, vertel ik hem zo rustig
mogelijk. ‘Je komt echt niets te kort.’ Aan de andere kant
klinkt een diepe zucht. ‘Ik wil mijn vrienden terug’. Dat

lijkt me eenvoudig. Hij heeft een paar vrienden die hem
door dik en dun gesteund hebben. ‘Bel ze.’ Het blijft even
stil. ‘Ách, ja. Dat zou ik kunnen doen.’ Weer blijft het even
stil. ‘Ik heb alleen geen telefoonnummers meer.’ Gelukkig

heb ik wel het nummer van een van zijn beste vrienden.
Die avond belt hij terug. ‘Hij was heel blij dat ik belde. Ik
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ga morgen naar hem toe en hij heeft de telefoonnum-

Een boek van Olga Maria Berger:

soms is voor hem en voor ons, we hebben ook geluk. Waar

De erfdrager

avontuur. Het is nu over, maar het was wel leuk.’

De Erfdrager is het verhaal van mensen van uiteenlo-

Anoniem: verwoord door Olga Maria Berger

stuk grond wonen. De verhalen van vroeger en nu worden

mers van nog drie vrienden.’ Hoe moeilijk het allemaal
ik ook erg blij mee ben is met het appje: ‘Mam, ik was op

Diensten FACT-/
POD-teams

21

20

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 bui-

pende pluimage die op een door de geschiedenis beladen
verbonden door een oeroude eik op het terrein.

We volgen twee generaties bewoners, wiens levens

vervlochten raken door de eik en hun eigen geheimen.
Al snel blijkt dat de eik een gewelddadige geschiedenis
heeft, iets wat sommige bewoners van het terrein schijnt
te beïnvloeden.

ten deze tijden hulp nodig is kan er contact worden opge-

Gebeurtenissen escaleren terwijl een oeroud en geheim

Wanneer inzet in het weekend nodig is, zullen de teams

verhalen van de eik beschrijft tot ver terug in de tijd. Een

nomen met de huisarts of de spoeddienst.
meer gebruik maken van IHT GGzE.

Om meer crisissen te voorkomen werken de FACT-/POD-

teams in het weekend enige uren door en bezoeken cliënten die in crisis dreigen te raken, zodat wat er door de
week is bereikt om de crisis te voorkomen, tijdens het
weekend niet verloren gaat.

POD-team: Peer-supported open dialogue-team
FACT-team: Flexible assertive community treatment-team

vrouwengenootschap op zoek is naar een boek dat de
boek waardoor we niet alleen leren over de eik en zijn
naaste bewoners, maar ook over de hele regio en onze

voorouders. Een boek dat voorbestemd is voor “De Erfdrager”.

Al deze verhalen vervlechten zich waarbij levens botsen,
samenkomen en verloren gaan. De Erfdrager is een mys-

terie dat handelt over moord en intrige, maar bovenal is
het een verhaal over mensen, met al hun goede en slechte
eigenschappen.

IHT GGzE: Intensive home treatment van Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en omgeving

http://wp.zilverspoor.com/2016/04/06/de-erfdrager/
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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.

Ypsilon afd. Eindhoven & de Kempen

Regionieuws redactie:
Website beheer:

tel. 0497-38 30 49

			

		

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

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

