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Nieuwsbrief juni 2020 
 

 

Ypsilon afd. Eindhoven & de Kempen 9 juni:  

GEEN ledencontactavond vanwege het coronavirus. 

Voor de jaarplanners 

De regioavonden van Ypsilon afd. Eindhoven & de Kempen in 2020 

(in gewone tijden iedere 2e dinsdag van de maand om 19.30 uur): 

xx xx 8 september? 

xx 9 juni: vervalt zeker 13 oktober? 

xx xx 10 november? 

xx xx 8 december? 

 

Inleveren kopij 

Inleveren kopij voor het volgende regioblad:  

voor 19 augustus 2020  

BergerOlgaM@cs.com. 

 

Diensten FACT-/POD-teams  

De FACT-teams en de POD-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/huisartsenpost of de crisisdienst.   

Soms zijn er met name in de weekenden problemen met de bezetting van de telefoon bij de 

diensten. Bij een echte crisis is dan 112 een uiterste mogelijkheid. 

Wanneer inzet in het weekend nodig is, zullen de teams meer gebruik maken van IHT GGzE. 
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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 

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

 
 

Redactioneel / Geen filmavond 

Het is nu nog onzeker of we op 9 juni toegang kunnen krijgen tot het terrein van de Grote 

Beek voor wat tot begin 2020 onze maandelijkse regio-avond was. Op dit moment is alles nog 

gesloten behalve voor hoognodig bezoek en daar vallen we niet onder als familie-vereniging. 

Hoe de regels na ’vandaag’ zullen zijn is niet duidelijk maar we gaan daar niet op wachten. 

Veel van onze leden horen toch wel tot de risicogroep, dus we blijven voorzichtig. De 

filmavond van 9 juni wordt daarom afgelast.  

Dat houdt dan in dat we in september op zijn vroegst pas bij elkaar komen. Het bestuur heeft 

besloten dat we dan een Ledencontactavond houden en geen spreker uitnodigen. In oktober 

wordt de eerste thema-avond gehouden met een spreker.  Wie weet kunnen we in het najaar 

de film toch nog inplannen. Alles hangt af van de ontwikkelingen in de komende maanden. 

 

Ik hoop dat het goed gaat met iedereen en dat niemand van onze leden getroffen is door het 

virus of in de naaste omgeving met de ziekte te maken heeft. Het duurt nog zeker de hele 

zomer voor we elkaar weer zien. Wil je je hart luchten, mail me dan: BergerOlgaM@cs.com. 

Ook als het goed gaat, is het fijn om van jullie te horen.  

Omdat het Zelfhulpnetwerk aan de Pastoriestraat in Eindhoven gesloten is, kunnen we als 

bestuur niet bij de post. We hebben daar onze maandelijkse bestuursvergaderingen en ons 

postvak ‘maar nu even niet dus’. Via andere wegen hebben we vernomen dat de afgelopen 

maanden twee van onze leden van het eerste uur zijn overleden: Piet Hoogendoorn en Loes 

Schinning. Johan Blom heeft hen goed gekend en schreef op wat ze voor onze afdeling 

betekend hebben. Hopelijk liggen er niet meer rouwkaarten in ons postvak.  

Ik wens jullie allemaal een fijne zomer met mooi weer zodat we buiten kunnen zitten. Het 

coronavirus zou buiten minder kans hebben om toe te slaan. Hopelijk tot september! 

De eerstvolgende nieuwsbrief komt eind augustus/begin september. Daarin lezen jullie of de 

regioavond van 8 september door kan gaan. 

Heel veel sterkte gewenst  in deze nog steeds vreemde tijd, ook namens de andere 

bestuursleden,  

Olga Berger 

 

     

mailto:BergerOlgaM@cs.com
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In memoriam 

Piet Hoogendoorn 

* 8 maart 1927                                                                              † 20 april 2020  

 

Met weemoed hebben wij het bericht van overlijden van ons oud-bestuurslid  

Piet Hoogendoorn gelezen. Wij denken terug aan zijn actieve jaren in en voor onze Ypsilon-

afdeling. We weten nog hoe hij in 1986 bij de oprichting betrokken was en als voorzitter van 

het toen gevormde afdelingsbestuur fungeerde. In die eerste - veel organisatie eisende - jaren 

gaf Piet met verve leiding aan de afdeling. 

Behalve als lid van het Dagelijks Bestuur van onze afdeling was Piet coördinator van enkele 

taakgroepen en had hij zitting in verscheidene werkgroepen. Deze groepen hadden mede als 

functie om  knelpunten in de zorg voor ‘onze’ mensen proberen op te lossen. Dat leidde ertoe, 

dat hij het voorzitterschap in januari 1992 overdroeg. Piet ging zich in het bijzonder toeleggen 

op de belangenbehartiging. Daarbij werden met name de zorgen van familie om hun 

psychisch zieke verwanten expliciet onder de aandacht van GGZ-medewerkers gebracht. 

Helaas moest de heer Piet Hoogendoorn deze taak om gezondheidsredenen al na twee jaar 

opgeven. 

Bij zijn afscheid op de regioavond van 7 december 1993 werd hem - met dankwoorden van 

ons allen, verwoord door de voorzitter - de heer Rien van Rixtel - een oorkonde overhandigd 

waarmee hem het erelidmaatschap van onze Ypsilonafdeling werd verleend en kreeg hij het 

zilveren Ypsilon-insigne opgespeld. 

Wij hebben Piet leren kennen als een goed bestuurder en een hartelijk verenigingsmens. 

We denken aan hem met grote waardering en respect. 

Johan Blom, 

namens Ypsilon, afdeling Eindhoven & de Kempen. 

_________________________________________________________________________ 

Onderzoek naar veerkracht bij psychiatrische patiënten 

 

Anders dan verwacht is er nog geen grote corona-uitbraak geweest onder psychiatrische 

patiënten. Zijn ze misschien toch veerkrachtiger dan gedacht? Hoe is dit individueel bepaald? 

En wat is de impact van corona op familieleden? Het UMC Utrecht wil hier onder leiding van 

psychiater en hoogleraar Wiepke Cahn onderzoek naar doen. Mede uit naam van Ypsilon is 

hiervoor een projectaanvraag gedaan. Of de aanvraag wordt toegekend is nog niet bekend. 
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In memoriam 

+++ Loes Schinning +++ 

* 22 februari 1945                                                                           † 12 mei 2020  

 

Met ontroering hebben wij kennis genomen van het overlijden op 12 mei van ons Ypsilonlid 

Loes Schinning. 

Het was tijdens de leden-/contactavond van 12 december 2006, dat Loes het secretariaat van 

onze vereniging op zich nam. Een taak, die zij tot december 2008 met veel inzet heeft 

vervuld. Daarna heeft zij zich tot mei 2013 als publicist ingespannen om onze 

Ypsilonavonden in streek- en dagbladen voor een breder publiek bekend te maken. 

Wij hebben Loes leren kennen als een goed bestuurslid en een loyaal lid van onze 

Ypsilonafdeling en trouw bezoekster van de regioavonden.. 

Haar man en kinderen wensen wij kracht toe om dit verlies te kunnen dragen. 

Wij herinneren ons Loes met respect. 

Johan Blom  

namens Ypsilon, afdeling Eindhoven & de Kempen.  

 

Panelonderzoeken door Trimbos en MIND 

 

13 mei - Het Trimbos-instituut en MIND hebben beide eind april een panelonderzoek gedaan 

naar de gevolgen van corona en de genomen maatregelen voor mensen die al voor de crisis te 

maken hadden met psychische klachten. Wat blijkt? Panelleden geven aan dat zij meer 

psychische klachten ervaren. Bij twee op de drie personen is de zorg weggevallen of 

aangepast en driekwart mist face-to-face contact.  

Naasten geven aan een grote druk te ervaren. Drie op de vier voelt zich machteloos en 86% 

maakt zich grote zorgen over het welzijn van zijn dierbare. MIND pleit ervoor om oog te 

houden voor deze groep en ook hen te vragen welke hulp zij nodig hebben.  

 

Tijdelijk on hold 

Stichting Mind zorgde iedere dag voor een livestream op internet ter ondersteuning van 

mantelzorgers en hun zieke naasten. Dat gaat even niet door. Houd de website in de gaten. 
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“Helaas hebben we de livestream ‘De Huiskamer’, van MIND en Stichting Out of the Box 

TV, tijdelijk moeten staken. De reden is dat we vanwege bedreigingen van 1 persoon de 

veiligheid van de gasten en makers van de livestream niet meer kunnen garanderen. De politie 

is op dit moment bezig met een onderzoek, we hopen dat dit snel tot resultaat leidt en we de 

livestream zo snel mogelijk weer op kunnen pakken. In de tussentijd blijven we jullie via 

social media en bijvoorbeeld de pagina wijzijnmind.nl/corona voorzien van leuke en nuttige 

informatie om deze tijd door te komen.” 

Bron: Ypsilon landelijk   

 

Tips om de coronacrisis door te komen 

Op de webpagina van Ypsilon landelijk https://www.ypsilon.org/ zijn tips te vinden om als 

mantelzorger beter de coronatijd door te komen. Heel belangrijk is het overzicht van 

hulplijnen die informatie en steun kunnen geven. De tips zijn onderverdeeld in de volgende 

hoofdstukken:  

 

1.Veiligheid eerst – wat kunt u doen bij huiselijk geweld?  

2 Praat erover – zoek steun en vraag hulp 

3 Spreek met uw naaste over de nieuwe situatie  

4 Maak afspraken met uw naaste  

5 Tips voor jonge mantelzorgers  

6 Als uw partner ziek is en u kinderen heeft  

7 Wees niet te streng voor uzelf  

8 Wat als u zelf ziek wordt?  

9 Wat als de persoon voor wie u mantelzorger bent ziek wordt? 

10 Heb ook plezier met elkaar! 

 

Vraag hulp als je die nodig hebt, dat is de belangrijkste tip (red). 

      .. 

  

  

 

https://wijzijnmind.nl/corona

