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Nieuwsbrief april 2022 
 

Ypsilon afd. Eindhoven & de Kempen.  

De thema-avond van 12 april is 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 in Eindhoven; bij P6 zijn 

voldoende parkeerplaatsen. 

xxx 

xxx 

xxx 

12 april 

10 mei 

14 juni 

xxx 

xxx 

13 september 

11 oktober 

8 november 

13 december 

 

Redactioneel 

Redactioneel 

 

Nu corona toch wat minder problematisch wordt, hoeven we even niet meer te denken aan 

beperking van het aantal leden op onze regioavonden. Iedereen kan weer komen. Wie wil mag 

een mondkapje dragen en kan ook aangeven op anderhalve meter van anderen te willen zitten. 

Wie het toch nog te risicovol vindt om te komen, slaat gewoon nog een keertje over. Ik wil 

jullie er graag op wijzen dat we 12 april een bijzondere thema-avond hebben. Pieter 

Kantebeen, psychiater van GGzE komt een presentatie houden over wat de term psychose 

momenteel inhoudt en wat dat betekent voor de zorg. Hij hoopt met ons in gesprek te gaan 

over onze ervaringen. Een dubbele uitnodiging dus deze keer. Het belooft een interessant en 

leerzaam gesprek te worden, ook voor leden die al meerdere lezingen over het onderwerp 

hebben gevolgd. Het gaat over de laatste ontwikkelingen.  

Deze avond is een aanrader voor u! 

 

Olga Berger 

___________________________________________________________________ 

Inleveren kopij 

Inleveren kopij voor het volgende regioblad: voor 28 april 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. Buiten deze tijden kunt u zich in geval van 

nood wenden tot huisarts/huisartsenpost, crisisdienst of eventueel 112. 

 

Uitnodiging regio-avond van dinsdag 12 april 

Pieter Kantebeen (Psychiater van het Vroege Interventie Psychose-team en van het Vroege 

Interventie Buitengewone Ervaringen-team) komt als spreker over psychoses en nieuwe 

herstelmethodes. Hij spreekt over de betekenis van het begrip psychose dat in de loop der 

jaren aan verandering onderhevig was en is. Daaruit volgden ook telkens nieuwe 

verklaringsmodellen.  Hoe kijken we daar op dit moment tegenaan? Wat is nou psychose? 

Een biologische stoornis of gewoon een variatie van betekenis geven? Wat is de impact voor 

de cliënt en de naasten? Wat betekent dit voor de behandeling van mensen met psychose? In 

het land wordt de psychosezorg op verschillende manieren georganiseerd. Er is een discussie 

welke vorm nu eigenlijk de beste zorg biedt. Wat zijn de voor- en nadelen? Welke adviezen 

voor behandeling van psychose zijn er op dit moment volgens de richtlijnen? Heeft de 

organisatie van zorg hier impact op, en zo ja hoe? Is verandering van het huidige zorgsysteem 

of de organisatie noodzakelijk of is er sprake van weer een nieuwe ‘’hype’’?  

Pieter hoopt echt in gesprek te gaan met mensen in de zaal. 

De redactie 

 

 

Verslag thema-avond Naastenbeleid 8 maart 2022. 

Door toedoen van “Corona” is het inmiddels nagenoeg 2 jaar geleden (10 maart 2020: thema-

avond “Let-it-Be”) dat we onze laatste thema-avond hadden. Door het ontbreken van Olga 

Berger – ze viert de verjaardag van haar dochter in Nottingham – treedt Wil van der Laak op 

als avondvoorzitter. 

Wil heet onze bezoekers en gastspreker Rob Lammers, beleidsadviseur Naasten van GGzE 

van harte welkom. Rob gaat ons met name bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen in het 

Naastenbeleid. Zo heeft GGzE grootse plannen in de vorm van een reorganisatie én een 

andere visie op behandeling en naastenbeleid waarbij naasten steeds meer betrokken raken bij 

opname en behandeling. 

Rob werkt ruim 40 jaar bij GGzE in de rollen als verpleegkundige, manager en gedurende de 

laatste jaren ook als beleidsadviseur. Bovendien is hij iemand met familie-ervaring. Rob is de 

jongste uit een groot gezin met 14 kinderen en veel van zijn zussen en een broer hadden 

bipolaire stoornissen en werden regelmatig opgenomen. Rode draad tijdens zijn hele 

voordracht vormt de triade, gesymboliseerd in de driehoek: cliënt – hulpverlener/behandelaar 

– naasten. Met behulp van een afbeelding van een levensboom, waarin de zussen en broers 

van Rob getekend staan, doet hij zijn verhaal. Elke triade wil Rob laten “wortelen”, vandaar 
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die levensboom. Rob vertelt veel over zijn familie en dus ook over zijn zwagers die met zijn 

zussen getrouwd zijn. 

Duidelijk blijkt uit zijn verhaal dat het ziektebeeld niet gemakkelijk is, daardoor vaak moeilijk 

behandelbaar én veel geduld verlangt. Dit alles leidde tot vaak schrijnende situaties en heftige 

tijden voor het gezin. Iedere patiënt kende daarbij zijn eigen problematiek. In die tijd was de 

psychiatrie cliënt-gericht en daarbij werd vaak geen tijd genomen om naasten te horen; de 

naasten verdwenen vaak naar de achtergrond. Samenwerking tussen de hulpverlener, die het 

vaak goed bedoelde, en naasten ontbrak daardoor veelvuldig. Dit alles bevorderde bepaald 

niet het herstel van de patiënt en ook niet de kracht om “een nieuw evenwicht” te vinden in 

het belang van de patiënt. 

Rob constateert dat mensen vaak weinig getraind zijn in het omgaan met personen die een 

stoornis hebben. Gelukkig ontstaat er langzaamaan de afgelopen jaren wat meer bekendheid 

over de wereld van de GGZ en de psychiatrische problematiek dankzij onder meer het 

medium t.v. 

In het verlengde daarvan bekijkt Rob de psychiatrische problematiek in de regio Eindhoven 

met zo’n 13.000 ambulante mensen thuis, de grootste cliëntengroep van GGzE, naast de 600-

700 patiënten met dwang/drang. De Naastenraad is benieuwd hoe GGzE gaat opereren om op 

een andere manier naar cliëntenbeleid te kijken via bijvoorbeeld wijkgerichte aanpak. Rob 

pleit ervoor dat GGzE op een aantal plekken meer moet doen wat betreft het contact blijven 

houden met die naasten omdat primair nog vaak de aandacht uitgaat naar de patiënt/cliënt. 

Naasten (familie, vrienden) zitten maar al te vaak nog aan het einde van het beleid. Ook staat 

Rob nog kort stil bij andere vormen van behandeling, meer gericht op preventie 

(kostenbeperkend!) 

De wens om meer samenwerking in de triade (cliënt – hulpverlener – naasten) wordt helaas 

nogal eens belemmerd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het 

bemoeilijkt hulpverleners zich te verplaatsen in de naasten, die graag willen weten hoe het 

met hun dochter/zoon gaat. Het gebeurt nog al te vaak dat naasten te weinig informatie 

krijgen omtrent de cliënt omdat behandelaars bang zijn voor de gevolgen van privacy-

schending. Dit alles werkt belemmerend voor het herstel. 

Na de pauze komen nog een tweetal nieuwe ontwikkelingen in de hulpverlening ter sprake: 

het Zelfhulpnetwerk en het belang van de POD-gesprekken bij GGzE (Woensel-noord). 

Rob constateert met betrekking tot het eerste punt (Zelfhulpnetwerk) dat mensen in de 

psychiatrie, maar ook daarbuiten, steeds meer genoeg hebben van het classificeren van 

patiënten in een bepaalde “streepjescode”. Mensen zijn, aldus Rob, geen streepjescode die 

passen in een bepaald model met een vooraf bepaalde behandelroute die men moet afleggen 

en een bepaald bedrag mogen kosten. Het antwoord daarop is Netwerkpsychiatrie. Het 

Zelfhulpnetwerk zal steeds belangrijker worden, horend ook bij deze tijd. We moeten de 

patiënt “globaler” gaan zien, kijken wat nodig is en daar de hulpverlening op afstemmen wat 

uiteindelijk ook leidt tot lagere kosten! Dit betekent ook minder diagnose-gericht denken. Zo 

wil GGzE de zorg nu anders gaan organiseren en een netwerk gaan bouwen met lokale 

(wijkgerichte) initiatieven van hulp die past bij de mensen en daardoor ook minder drempels 

zal opwerpen.         Z.O.Z. →  
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Ook wordt nog stilgestaan bij de innovatieve POD (Peer-supported Open Dialogue)-

behandelmethode die door GGzE in Woensel-noord wordt aangeboden (naast 4 andere GGZ- 

instellingen in Nederland). Heel kort samengevat: denken mét de cliënt in plaats van óver 

cliënt. Bij deze methode ligt de regie grotendeels in handen van de cliënt. Cliënt, naasten en 

de professional gaan samen met elkaar in gesprek. Deze methode is ontstaan in Finland en het 

mooie van dit systeem is dat de psychiater niet “minzaam” zit te luisteren naar wat iemand 

vertelt, maar dat je ook feedback krijgt of een samenvatting van wat is besproken. Bij deze 

werkvorm met cliënt en naaste(n) wordt vooral ook gekeken naar wat nodig is. Er worden 

geen besluiten genomen of stappen gemaakt zonder dat elke partij daar zijn instemming aan 

verleent. We kunnen daarbij concluderen dat deze gesprekken vaak goede resultaten 

opleveren en dat de cliënten overwegend enthousiast zijn!! 

Aan het slot van deze thema-avond vraagt Wil van der Laak de aanwezigen of er nog 

suggesties/tips zijn richting Rob Lammers voor een nog optimalere begeleiding van de cliënt. 

Hieronder enkele opmerkingen van de bezoekers. 

- De hulpverlening dient te weten dat veel mensen, zowel cliënten als naasten, niet 

mondig genoeg zijn. Vermijd ook woorden/begrippen die zij niet of nauwelijks 

begrijpen. Praat gewoon Nederlands! 

 

- Biedt psycho-educatie-cursussen aan voor naasten, met name ouders, met onder meer. 

als thema’s: psychose, psychiatrie. 

 

- Maak ook ‘’reclame’’ voor instanties als Ypsilon en wijs op het bestaan van een  

       Zelfhulpnetwerk. 

 

- Naast het geven van cursussen pleit Piet van der Linden ook hartstochtelijk ervoor om 

mentor te worden van een cliënt in de kliniek. Op die manier kun je in contact 

proberen te komen met patiënten die soms zelfs geen familie meer hebben/geen bezoek 

meer krijgen en zielsalleen achter de muren zitten. Je krijgt daardoor ook automatisch 

wat informeler contact met de medewerkers; je wordt een vertrouwd iemand. 

 

- GGZ moet uitnodigend zijn! Laat zien dat mensen altijd welkom zijn op bezoek bij de 

cliënten. Dit kan tenslotte ook door bijvoorbeeld cliënten kaarten te laten sturen naar 

naasten en omgekeerd! 

 

Wil van der Laak bedankt tot slot Rob Lammers voor zijn inspirerende woorden en ook ons 

voor de aanwezigheid en bijdragen en sluit de thema-avond om 21.35 uur. 

Toon Scheijvens. 

 


