
 

1 
 

 

 

 

Nieuwsbrief maart 2022 
 

Ypsilon afd. Eindhoven & de Kempen.  

De thema-avond van 8 maart gaat door in het Inspiratiecentrum.  

Voor de jaarplanners: 

De regioavonden van Ypsilon afd. Eindhoven & de Kempen in 2022 

In relatief gewone tijden iedere 2e dinsdag van de maand om 19.30 uur in het Inspiratiecentrum van GGzE, 

Grote Beekstraat 8, 5626 NE Eindhoven; bij P6 zijn voldoende parkeerplaatsen. 

xxx 

xxx 

8 maart 

12 april 

10 mei 

14 juni  

13 september  

11 oktober  

8 november 

13 december 

 

Redactioneel 

Nu de coronamaatregelen verleden tijd zijn (we moeten zelf verstandig zijn), organiseert 

Ypsilon Eindhoven & de Kempen weer een thema-avond. We begroeten Rob Lammers, 

Beleidsadviseur Naasten van GGzE. Hij praat ons bij over de nieuwste ontwikkelingen. 

Zelf ben ik er niet, mijn dochter is op 8 maart jarig en ik ga naar Nottingham om het te vieren. 

Ik wens jullie een heel fijne avond. 

  

Olga Berger 

___________________________________________________________________ 

Inleveren kopij 

Inleveren kopij voor het volgende regioblad: voor 31 maart 2022 

OlgaMariaBerger@gmail.com  (nieuw mailadres!!!) 
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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. 

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 

 

Uitnodiging voor de regioavond van dinsdag 8 maart 

Op de regioavond van 8 maart aanstaande, aanvang 19.30 uur, komt Rob Lammers, 

Beleidsadviseur Naasten van GGzE ons bijpraten over de ontwikkelingen in het naastenbeleid 

in Nederland en bij GGzE in het bijzonder. Rob werkt al vele jaren bij GGzE, heeft een aantal 

jaar als manager in de Acute Zorg gewerkt, en de laatste jaren als ondersteuner van onder 

meer de Naastenraad. Hij heeft zelf ook jarenlange ervaring als naaste van een aantal 

familieleden, en heeft daarmee ook het nodige meegemaakt. 

Rob Lammers is voormalig verpleegkundige en centrum-manager bij GGzE. Sinds zeven  jaar 

is hij betrokken bij het naastenbeleid als beleidsadviseur bij de staf van de raad van bestuur. 

Vanuit hulpverlening, management en familie-ervaring kijkt hij naar GGzE.  

Vorig jaar heeft de voormalige familieraad een verandering doorgemaakt naar Naastenraad. 

De Naastenraad wil vooral door contacten met de functionarissen naastenbeleid op de 

afdelingen ervaren hoe de aandacht voor en positie van naasten wordt vormgegeven. Waar 

nodig wil ze in overleg haar invloed aanwenden.  

Zijn familie-ervaring gecombineerd met werkervaring vormen de drive om de positie van 

naasten te verbeteren. Vanuit eigen ervaring kijkt hij naar de zo gewenste triade en hoe GGzE 

die vorm wil geven.  Werken aan verwachtingenmanagement voelt hij als een belangrijke 

opdracht. De Naastenraad wil meer met focusgroepen werken en onder andere daarmee 

verbeteringen initiëren.  

Zijn motto: de triade is meer dan drie streepjes. Hij is kritisch op en optimistisch over 

naasten-gevoeligheid van GGzE en ziet uit naar enkele nieuwe ontwikkelingen. Daarover wil 

hij op de regioavond komen vertellen en ingaan op vragen. Namens GGzE is Rob bestuurslid 

bij de Stichting mentorschap Zuidoost Brabant. In privé is hij vrijwillig mentor bij de 
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Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant. Ook daar verplaatst hij zich in de positie van 

naasten.   

Hij en wij hopen op een interactieve avond zodat wij van hem kunnen leren en hij ook van 

ons dingen kan opsteken! 

De redactie 

 

P_RISK-onderzoek, UMC Utrecht 

Psychiatrische aandoeningen ontstaan door een combinatie van erfelijke en ervaringsfactoren. 

Er is steeds meer bekend over erfelijkheid en factoren die van invloed kunnen zijn op het 

ontstaan van klachten/ziekte. In de toekomst kan mogelijk een ‘genetische risicoscore’ 

berekend worden. Hiervoor wordt aan de hand van het DNA van een persoon berekend of hij 

of zij meer of minder risico loopt op een bepaalde aandoening dan anderen.  

Doel onderzoek:  

We willen graag onderzoeken hoe familieleden van mensen met een psychische 

kwetsbaarheid denken over erfelijkheid, risico’s en genetische risicoscores. Zou jij 

bijvoorbeeld zelf je genetische risicoscore willen weten en waarom wel of niet? 

Wat houdt het onderzoek in:  

Er zal eenmalig een interview gehouden worden van ongeveer een uur. Je mag zelf kiezen 

waar dit interview zal plaatsvinden (bijvoorbeeld thuis of in het ziekenhuis). 

Waarom meedoen:  

Door mee te doen aan dit onderzoek kun je meer te weten komen over het ontstaan en de 

risico’s van psychiatrische aandoeningen en wat je eventueel zelf kunt doen om risico’s te 

verminderen of uit te schakelen. 

Wie kunnen meedoen? 

Iedereen van 16 jaar en ouder met een ouder of broer/zus met een psychiatrische aandoening 

kan meedoen. 

Ben je geïnteresseerd in deelname of wil je graag meer informatie, neem dan contact op met 

arts-onderzoeker Marte van der Horst via p-risk@umcutrecht.nl of kijk op De P-RISK studie 

– UMC Utrecht 

 

Afwijzing behandeling vanwege psychosegevoeligheid geen discriminatie.   

Dat een patiënt vanwege psychosegevoeligheid werd afgewezen voor een groepsbehandeling 

tegen verslaving is geen discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte. Dat is het 

oordeel van het College voor de Rechten van de Mens in een zaak die door de patiënt werd 

aangespannen tegen Stichting GGZ Momentum.  

          Z.O.Z. -→ 

mailto:p-risk@umcutrecht.nl
https://www.umcutrecht.nl/nl/ziekenhuis/wetenschappelijk-onderzoek/de-p-risk-studie
https://www.umcutrecht.nl/nl/ziekenhuis/wetenschappelijk-onderzoek/de-p-risk-studie
https://mensenrechten.nl/nl/toegelicht/ggz-instelling-neemt-man-niet-behandeling-vanwege-psychosegevoeligheid-discriminatie
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De patiënt, die in 2018 voor het eerst een psychose doormaakte en sindsdien onder 

behandeling is, meldde zich in januari 2021 aan bij Momentum voor een groepsbehandeling 

vanwege verslavingsproblematiek. Op dat moment vermeldde Momentum al op haar website 

geen mensen met een psychotische stoornis in behandeling te nemen. Na telefonisch contact 

met de patiënt en het intern bespreken van diens casus werd de patiënt afgewezen. 

De patiënt diende vervolgens een klacht in bij het College voor de Rechten van de Mens en 

stelde onder meer dat Momentum hem discrimineert op basis van handicap of chronische 

ziekte. Hij vindt dat er niet of onvoldoende is gekeken naar zijn persoonlijke situatie of 

omstandigheden en dat is uitgegaan van stereotype ideeën over mensen met psychose- 

gevoeligheid. Momentum stelt echter dat de patiënt niet valt binnen de doelgroep waarvoor 

expertise is opgebouwd en dat psychosegevoeligheid een contra-indicatie is voor de 

behandeling. 

Het College voor de Rechten van de Mens zegt geen uitspraken te kunnen doen over de vraag 

of psychosegevoeligheid een contra-indicatie is. Dit valt namelijk binnen de expertise en 

ervaring van de behandelaars en buiten de reikwijdte van het college. In tegenstelling tot de 

patiënt vindt het college dat Momentum de aanvraag van de patiënt wél op haar individuele 

merites heeft onderzocht. Het maakt daarbij niet uit dat er geen intakegesprek is geweest. Het 

college vindt dat Momentum de patiënt niet anders heeft behandeld dan personen met een 

andere mogelijke contra-indicatie. 

Een teleurstellende uitspraak vindt klinisch psycholoog Tonnie Staring, die de patiënt 

begeleidde bij de gang naar het College voor de Rechten van de Mens. Staring: ‘Het college 

oordeelt dat er geen verboden onderscheid is gemaakt op basis van de psychosegevoeligheid 

van de patiënt. Die uitspraak valt me tegen, omdat ik vind dat de contra-indicatie die is 

gehanteerd, sterk in contrast staat met de richtlijnen en wetenschap. Blijkbaar mogen 

instellingen contra-indicaties hanteren, hoewel die, in mijn ogen, totaal ongefundeerd zijn. 

Het komt in de GGZ/verslavingszorg vaak voor dat instellingen dergelijke barrières 

opwerpen. Dat komt de toegankelijkheid van de zorg voor een deel van de patiënten niet ten 

goede. Met die contra-indicaties worden hele groepen mensen onterecht buitengesloten van 

nodige zorg. De meest kwetsbare patiënten in het Nederlandse GGZ-systeem krijgen het 

minst de beste zorg. Dat is waarom ik me hard heb gemaakt voor deze zaak.’ 

Bekijk ook een item van Nieuwsuur over deze zaak: 

https://nos.nl/nieuwsuur/video/2418606-mag-een-ggz-instelling-patienten-weigeren-vanwege-

psychose 

Simone Paauw (1978): Zij werkt sinds april 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze 

interviewt het liefst de ‘gewone’ arts met een bijzonder verhaal en neemt graag een kijkje in 

de praktijk.    

 

 

https://nos.nl/nieuwsuur/video/2418606-mag-een-ggz-instelling-patienten-weigeren-vanwege-psychose
https://nos.nl/nieuwsuur/video/2418606-mag-een-ggz-instelling-patienten-weigeren-vanwege-psychose

