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Landelijk 

Ypsilon 

Inleveren kopij 

Algemeen 

telefoonnummer 

FACT-teams 

Eindhoven 

REDACTIONEEL 

AGENDA 2017: 

www.ypsilon.org/agenda. 

Inleveren kopij voor het volgende regioblad: 

voor 25 september 2017 BergerOlgaM@cs.com

Algemeen telefoonnummer FACT-teams Eindhoven. 

Alle FACT-teams zijn van maandag tot en met vrijdag van 

8.3o tot 17.0o uur bereikbaar op telefoonnummer 040-

2970199 (LET OP: DIT TELEFOONNUMMER IS VERANDERD) 

Het is er weer, het regionieuws. Zoals altijd in september 

een hele klus. Iedereen is nog in vakantiestemming en 

komt pas op het allerlaatste moment met de kopij. Maar 

... dankzij de geweldige inbreng van iedereen is het een 

fijn leesbaar blad geworden. Judith van Nimwegen komt 

op de regioavond van 12 september en zij heeft een heel 

heldere uitnodiging geschreven. Dat belooft wat op de 

avond zelf. Hans van der Hoek heeft zoals gewoonlijk de 

verslagen van de zomer-regioavonden voor zijn rekening 

genomen. Joep van der Linden schrijft over de nieuwe 

website van Ypsilon afd. Eindhoven & de Kempen. De 

website is nog in opbouw, maar je kunt wel alvast kijken 

en testen. Zoals altijd in september is er weer een groot 

aanbod van activiteiten. Er is een herstelmarkt in Vught. 

In verschillende plaatsen in de regio wordt een psysalon 

georganiseerd en Ypsilon landelijk heeft onder andere een 

I
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MIND-dag. Socialrun gaat weer van start en op 3o sep-

tember is er een supportloop. Zoals gewoonlijk wil ik jullie 

de laatste ontwikkelingen in de wetenschap niet onthou-

den. Het is niet opzienbarend, maar wel geruststellend 

dat antipsychotica op de lange termijn geen negatief ef-

fect op de hersenen hebben. Op de valreep hebben we 

twee ervaringsverhalen: Afstand en Thee. Mijn hartelijke 

dank! Wat jullie in ieder geval moeten lezen: is de oproep 

van Carlijn die familieleden zoekt om mee te denken of 

mee te helpen om Kerstmis voor cliënten leuk te maken. 

Veel leesplezier 

Olga Berger 

LOCATIE: Inspiratiecentrum (vroeger: In de 

Gebakken Peer), Landgoed 

de Grote Beek, hoofdingang 

aan de Boschdijk te Eindhoven 

PARKEREN: De richting naar parkeerplaats P6 en 

Inspiratiecentrum wordt met Ypsilon-

bordjes aangegeven. 

AANVANG: 19.30 uur 

THEMA: Familievertrouwenspersoon 

VOORZITTER: Olga Berger 

Mijn naam is Judith van Nimwegen. Ik werk als Familie-

vertrouwenspersoon voor een aantal ggz-instellingen 

vanuit de Landelijke Stichting Familievertrouwens-

personen. 

UITNODIGING 

THEMA-AVOND 

12 SEPTEMBER 2017 
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MIND-dag. Socialrun gaat weer van start en op 30 sep-
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de laatste ontwikkelingen in de wetenschap niet onthou-
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Fa m i I ieve rtrouwens persoon

Olga Berger

UnNoote tuc

ÍHEMA-AVOND
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Mijn naam is Judith van Nimwegen. lk werk als Familie-

vertrouwenspersoon voor een aantal ggz-instellingen

vanuit de Landelijke Stichting Familievertrouwens-

Personen.
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Ik werk voor familieleden en naasten van cliënten van 

GGzE, Apanta , Reinier van Arkel (Den Bosch) en Breburg 

(regio Tilburg en Breda). Daarnaast is onze stichting bezig 

met een project om te verkennen hoe ons werk eruit ziet 

in het sociaal domein. Tenslotte is de problematiek voor 

naasten niet veel anders als hun zieke familielid niet in 

behandeling is bij de gespecialiseerde ggz. 

Als familievertrouwenspersoon kan ik u als naaste steu-

nen in uw contact met de hulpverleners van de instelling. 

We zetten ons in voor een zo goed mogelijke samenwer-

king tussen naasten, instelling en cliënt. De familiever-

trouwenspersoon kan ook meer achter de schermen iets 

voor naasten betekenen: ik luister naar uw verhaal, geef 

informatie en advies indien gewenst, wijs de weg naar 

andere bronnen van informatie en ondersteuning, geef 

algemene informatie over ziekten en behandeling. Ik kan 

ook ondersteunen bij het formuleren en indienen van een 

klacht. Onze dienstverlening is gratis. 

Mijn ervaring is dat veel naasten het als prettig ervaren 

om eens een keer in alle rust en in vertrouwen hun ver-

haal te kunnen vertellen, vanuit hun eigen perspectief. 

Ook als een instelling een goed werkend familiebeleid 

heeft, kan het gebeuren dat u problemen ondervindt in 

het contact met de hulpverleners. Soms lijkt de samen-

werking met naasten op het eerste gezicht wel redelijk, 

maar blijken naasten verwachtingen te hebben die in de 

loop van de tijd niet uit komen waardoor toch ontevre-

denheid ontstaat. Ook kan het zijn dat er iets voorvalt dat 

onvoldoende wordt uitgesproken en dat blijft volgende 

contacten dan nadelig beïnvloeden. In het contact met 
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u als naaste, kijken we samen welke ondersteuning u op 

prijs stelt en nodig heeft. Voor sommigen is het voldoen-

de om een gesprek samen voor te bereiden; anderen vin-

den het fijn als ik meega naar een gesprek. 

Avondvoorzitter: Olga Berger 

Het was een eenzame zomer. Iedereen was op vakantie, 

zelfs mijn hulpverleenster. Als ik last heb van een psy-

chose vind ik het heel moeilijk om naar de markt te gaan 

en soms zelfs om boodschappen te doen. Het liefst zit ik 

op mijn kamer en wacht maar tot mijn vrienden en hulp-

verleenster weer terugkomen. Op een warme dag ging ik 

toch maar naar buiten. De oude buurvrouw die een paar 

huizen verderop woont was de enige die op straat was. 

Ze sjokte achter haar rollator waar een leeg tasje in lag. 

Eigenlijk moet ik vragen of ik haar kan helpen, of ik een 

boodschap voor haar kan doen. Zou ze weten wie ik ben? 

Ik denk het niet. Nee, ze zou alleen maar van me schrik-

ken. Ik boog mijn hoofd en wilde doorlopen. 

'Hallo', riep ze. 

Ze kent me wel. 

'Zou je me kunnen helpen? Ik moet de waterstand opne-

men, maar ik krijg het luik in de vloer niet open.' 

Ik knikte zonder iets te zeggen en volgde haar naar bin-

nen. Het was een fluitje van een cent om dat luik open te 

krijgen. Hondsdankbaar keek ze me aan toen ik haar de 

stand doorgaf die op de meter stond. 

'Wil je thee?' vroeg ze toen ik het luik weer dicht had ge-

1 THEE 

7 september zorT 
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maakt. 

`Nee', zei ik.'lk heb het druk.' 

`Een andere keer dan maar', zei ze. 

Snel ging ik de deur uit. 

Buiten had ik een beetje spijt dat ik geen thee gedronken 

had met haar, maar ik voelde me wel heel tevreden dat ik 

die dag iets nuttigs had gedaan. Misschien ga ik nog wel 

ooit theedrinken met haar. 

Anoniem: verwoord door Olga Maria Berger 

VERSLAGEN VAN DE 

REGIOAVONDEN 

VAN DEZE ZOMER 

?juni 2017: 

Vanavond staat de film "The dark horse" op het program-

ma. De verwarde man is Maori en heet Genesis Potini. Hij 

lijdt aan een bipolaire stoornis en heeft een groot deel 

van zijn leven in inrichtingen gezeten waar hij steevast 

uit wegliep. In een laatste reddingspoging wordt Genesis 

overgedragen aan zijn broer Ariki en zo komt hij terecht 

bij diens club, de Heli 's Angels. 

Deze ingrediënten doen een sombere, deprimerende film 

vermoeden, maar Genesis heeft één houvast in het leven: 

zijn liefde voor het schaken. In een van zijn heldere mo-

menten besluit hij een schaakclub voor de lokale jeugd op 

te richten. En zo krijgt hij niet alleen de kansarme kinde-

ren maar ook zichzelf weer op de rails. 

11jUli 2017: 

Vanavond wandelen we over het terrein van de Grote 

Beek onder leiding van Tejo, onze voorzitter. We zijn op 

I
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maakt.

'Nee', zei ik.'lk heb het druk.'

'Een andere keer dan maar',zei ze.

Snel ging ik de deur uit.

Buiten had ik een beetje spijt dat ik geen thee gedronken

had met haar, maar ik voelde me wel heel tevreden dat ik

die dag iets nuttigs had gedaan. Misschien ga ik nog wel

ooit theedrinken met haar.

Anoniem: verwoord door Olga Maria Berger

13Junt 2017:

Vanavond staat de film " The dark horse" op het Program-

ma. De verwarde man is Maorien heet Cenesis Potini. Hij

lijdt aan een bipolaire stoornis en heeft een groot deel

van zijn leven in inrichtingen gezeten waar hij steevast

uit wegliep. In een laatste reddingspoging wordt Genesis

overgedragen aan zijn broer Ariki en zo komt hij terecht

bij diens club, de Hell 's Angels.

Deze ingrediënten doen een sombere, deprimerende film

vermoeden, maar Cenesis heeft één houvast in het leven:

zijn liefde voor het schaken. In een van zijn heldere mo-

menten besluit hij een schaakclub voor de lokale jeugd op

te richten. En zo krijgt hij niet alleen de kansarme kinde-

ren maar ook zichzelf weer op de rails.

tr juli zorT:

Vanavond wandelen we over het terrein van de Grote

Beek onder leiding van Tejo, onze voorzitter. We zijn op

p
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zoek gegaan naar de geheimen van de Grote Beek, maar 

hebben die niet gevonden. Ze zijn er wel. Wel hebben we 

vooral van Jan Wouters veel over de geschiedenis van de 

Grote Beek leren kennen. In het verleden is het een zelf 

onderhoudende gemeenschap geweest met eigen brand-

weer, eigen timmerwerkplaats, zwembad, bakkerij, kerk, 

ketelhuis, enzovoort. 

Een tijd lang hebben hier ook mensen met TBC in quaran-

taine gezeten. Ook Belgische vluchtelingen uit de eerste 

wereldoorlog woonden op het terrein. 

Mensen die hier op het terrein verzorgd werden en geen 

familie hadden, werden na hun overlijden hier begraven. 

We zagen ook de graven van een aantal directeuren en 

artsen. Zo is ook dr. Polet hier begraven. Soms kwamen we 

bij een graf en dan schrok je toch even of was verbaasd 

dat daar een bekende van een van ons er begraven ligt. 

8 augustus 2017: 

Deze avond staat in het teken van de broers en zussen als 

naasten van psychisch kwetsbare mensen. Veelal zijn het 

toch de ouders die het meest betrokken zijn bij deze pro-

blematiek. 

Maar ook broers en zussen kennen de gelijksoortige pro-

blemen en zorgen. Ook zijn er kinderen van ouder(s) met 

psychische kwetsbaarheid. De avond hebben we vooral 

gepraat over onze eigen ervaringen omtrent dit onder-

werp. Opgemerkt zij dat er 25 oktober 2017 een Psysalon 

in Best georganiseerd wordt met het onderwerp KOPP 

(kinderen van ouders met psychische problematiek). Dit 

is nog een ouderwetse betiteling. We spreken liever over 

psychische kwetsbaarheid. Nadere mededelingen hier-

over volgen nog. 

g september 2017 
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Olga bedankt ons voor de aanwezigheid en bijdragen aan 

deze avonden en sluit de vergaderingen en nodigt ons al-

len uit voor de volgende regioavond op 12 september in 

het Inspiratiecentrum, Grote Beekstraat 8. 

Hans van den Hoek 

HERSTELMARKT IN 

VUGHT OP 29 

SEPTEMBER 

Live muziek, lekkere hapjes, herstelgerichte organisa-

ties en nog veel meer. Dit alles mag je verwachten op 29 

september. Het doel van deze dag is kennismaken, in-

formeren en verbinden. Kennismaken met talloze orga-

nisaties die mensen ondersteunen in hun herstelproces, 

kennismaken met het team van herstelmedewerkers 

maar vooral ook met elkaar. Informeren over wat die or-

ganisaties allemaal doen en natuurlijk over wat het her-

stelpunt doet. Met deze markt willen wij als Herstelpunt 

een sterke basis leggen voor een netwerk van mogelijk-

heden om cliënten voor, tijdens en na de behandeling te 

ondersteunen in hun herstel. 

De overdekte markt zal plaatsvinden in het atrium van 

de kliniek: Hogedwarsstraat 3 in Vught. Wij kijken uit 

naar jullie bezoek aan deze hopelijk bruisende dag. Voor 

verdere vragen en andere zaken kunt u ons bereiken via 

HerstelpuntNieuweKansen@novadic-kentron.nl of tel: 

073 - 684 97 4o. Tot ziens op 29 september. 

John Remmers: vrijwilliger bij Novadic Kentron 

l
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ganisaties allemaal doen en natuurlijk over wat het her-

stelpunt doet. Met deze markt willen wij als Herstelpunt

een sterke basis leggen voor een netwerk van mogelijk-

heden om cliënten voor, tijdens en na de behandeling te

ondersteunen in hun herstel.

De overdekte markt zal plaatsvinden in het atrium van

de kliniek: Hogedwarsstraat 3 in Vught. Wij kijken uit

naar jullie bezoek aan deze hopelijk bruisende dag. Voor

verdere vragen en andere zaken kunt u ons bereiken via

HerstelpuntNieuweKansen@novadic-kentron.nl of tel:

o3 - 68497 4o.Tot ziens op z9 september.

John Remmers: vrijwilliger bij Novadic Kentron

1r\I\J



11 september 2017 

Voor de cliënten van de stadsteams FACT willen we graag 

een activiteit organiseren met Kerstmis. Sommigen heb-

ben geen familie of naasten meer of hebben om uiteenlo-

pende redenen geen contact meer. Voor sommigen is het 

gewoon te moeilijk om onder ogen van familieleden te 

zijn. Zij zien bijvoorbeeld al flink op tegen de vraag hoe 

het met hem/haar gaat. Om dat te vermijden blijven ze 

maar weg. Maar eigenlijk voel je je toch wel heel alleen 

dan zo rond de kerst. Dan hebben ook nog al die hulpver-

leners vrij. 

Samen met Charlotte Pietersz ben ik alvast samen gaan 

zitten en hebben wij nu het plan om echt iets te gaan or-

ganiseren. Graag willen wij ook gebruik maken van leden 

van Ypsilon die mee zouden willen helpen en of denken. 

Graag hoor ik spoedig van jullie: 

Carlijn.vander.Linden@GGZE.nl 

De huidige Ypsilon website stamt uit 2011. In die tijd was 

je al blij dat je een website had, de gebruikers hadden 

meestal een PC, soms een laptop, het internetgebruik op 

mobieltjes was nog beperkt. 

De internettijden veranderen snel. Op dit moment wordt 

informatie op internet voornamelijk bekeken via mobiel-

tjes of tablets, hebben de zogenaamde social media zoals 

facebook en twitter een hoge vlucht genomen en is ook 

de inhoud van websites meer media-gericht geworden, 

dus meer foto's, meer interactief. 

KERSTMIS: 

OPROEP VOOR 

FAMILIELEDEN 

ONZE WEDSITE 

WORDT VERNIEUWD 
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Voor de cliënten van de stadsteams FACT willen we graag

een activiteit organiseren met Kerstmis. Sommigen heb-

ben geen familie of naasten meer of hebben om uiteenlo-

pende redenen geen contact meer.Voor sommigen is het

gewoon te moeilijk om onder ogen van familieleden te

zijn.Zij zien bijvoorbeeld al flink op tegen de vraag hoe

het met hem/haar gaat. Om dat te vermijden blijven ze

maar weg. Maar eigenlijk voel je je toch wel heel alleen

dan zo rond de kerst. Dan hebben ook nog al die hulpver-

leners vrij.

Samen met Charlotte Pietersz ben ik alvast samen gaan

zitten en hebben wij nu het plan om echt iets te gaan or-

ganiseren. Craag willen wij ook gebruik maken van leden

van Ypsilon die mee zouden willen helpen en of denken.

Craag hoor ik spoedig van jullie:

Carlij n.va nder.Linden@CCZE.n I

De huidige Ypsilon website stamt uit zott. In die tijd was

je al blij dat je een website had, de gebruikers hadden

meestal een PC, soms een laptop, het internetgebruik op

mobieltjes was nog beperkt.

De internettijden veranderen snel. Op dit moment wordt

informatie op internet voornamelijk bekeken via mobiel-

tjes of tablets, hebben de zogenaamde social media zoals

facebook en twitter een hoge vlucht genomen en is ook

de inhoud van websites meer media-gericht geworden,

dus meer foto's, meer interactief.
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De huidige website van Ypsilon, afd. Eindhoven & de 

Kempen kan niet meer mee met deze ontwikkelingen. De 

site wordt op dit moment vanaf de grond herbouwd. We 

zitten nu in de pilot-fase. 

Wat is er zoal anders geworden aan de site? 

- De site ziet er op een mobieltje / laptop anders uit, de 

menubalk is dan weg, de kolommen staan onder elkaar 

waardoor de leesbaarheid op mobieltjes aanzienlijk beter 

is. In vaktermen heet dit responsive, de site past zich aan 

de mobiel/tablet/ laptop aan. 

- De site is ook gericht op de doelgroep die een acuut 

probleem heeft, en hiervoor een oplossing zoekt. Heb je 

ondersteuning of advies nodig, met één klik krijg je de ge-

wenste informatie. 

- De site ziet er moderner uit, een vaste layout, een voor 

Eindhoven en de Kempen zeer herkenbare foto, snel 

menu's voor acute problemen, rechts een vaste kolom 

met standaard informatie. Links een kolom met laatste 

nieuws; dat nieuws moet dan ook snel aangepast kunnen 

worden. 

- De nieuwe site word door de gebruikte programma's en 

de structurele opzet aanzienlijk beter vindbaar op Google. 

Niet onbelangrijk, de verhalen op de site kunnen door de 

bestuursleden zelf aangepast en aangevuld worden, dat 

betekent dat de webbouwer daar niet meer tussen hoeft 

te zitten, dat scheelt tijd, en betekent dat iedereen doet 

waar hij goed in is, teksten schrijven is een ander metier 

dan websites bouwen, dat liep de laatste tijd wat door elkaar. 
/2. 
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- De site is ook gericht op de doelgroep die een acuut

probleem heeft, en hiervoor een oplossing zoekt. Heb je

ondersteuning of advies nodig, met één klik krijg je de ge-

wenste informatie.

- De site ziet er moderner uit, een vaste layout, een voor

Eindhoven en de Kempen zeer herkenbare foto, snel

menu's voor acute problemen, rechts een vaste kolom

met standaard informatie. Links een kolom met laatste

nieuws; dat nieuws moet dan ook snel aangepast kunnen

worden.

- De nieuwe site word door de gebruikte programma's en

de structurele opzet aanzienlijk beter vindbaar op Coogle.

Niet onbelangrijk, de verhalen op de site kunnen door de

bestuursleden zelf aangepast en aangevuld worden, dat
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dan websites bouwen, dat liep de laatste tijd wat door elkaar.
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Enfin, voldoende over de nieuwe site, kijk zelf eens, kijk 

ook eens met een tablet of mobiel als dat kan,vergelijk de 

site met de oude site. 

Heb je aanvullingen of commentaar, stuur dit dan naar 

contact@ypsilonedk.nl 

Je kunt de pilot-site vinden op: test.joepl.nl 

Joep van der Linden 

De web bouwer 

Met psysalon biedt Ypsilon een nieuwe vorm van voorlich-

ting en ontmoeting voor iedereen die betrokken is bij ie-

mand met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose. 

De bijeenkomsten, georganiseerd volgens de formule van 

het Alzheimer- en Autismecafé, gaan over hoe je samen 

kunt werken als patiënt en ma ntelzorger aan herstel. Her-

stellen kan immers alleen met steun van de directe omge-

ving. De hervormingen in de zorg gaan hier vanuit.Van de 

eigen kracht van de patiënt en van de mogelijkheden van 

zijn netwerk, waaronder de mantelzorgers. Maar hoe doe 

je dat? Hoe pak je dat samen aan? Hoe hou je het gezellig? 

In een serie bijeenkomsten worden (ook ervarings)des-

kundigen geïnterviewd over steeds een ander thema, 

waar de bezoekers actief bij worden betrokken. De inter-

views leveren gespreksstof en tips op. Luisteren en ken-

nis opdoen, praten met ervaren mantelzorgers en elkaar 

helpen. De psysalon is een ontmoetingsplaats voor pati-

enten en hun naasten. 

Bron: Ypsilon landelijk 

NIEUWE VORM VAN 

VOORLICHTING: 

PSYSALON 
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het Alzheimer- en Autismecafé, gaan over hoe je samen
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ving. De hervormingen in de zorggaan hier vanuit.Van de
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ANTIPSYCHOTICA 

HEBBEN GEEN 

NEGATIEF EFFECT OP 

DE HERSENEN 

Antipsychotische medicatie heeft op de lange termijn 

geen negatieve effecten op de hersenen en het welzijn 

van patiënten met schizofrenie en aanverwante psycho-

tische stoornissen. Ook wegen de voordelen van antipsy-

chotica op tegen de mogelijke bijwerkingen. 

Dat concludeert een internationale groep van experts uit 

onder meer de Verenigde Staten, Duitsland, Nederland, 

Oostenrijk, Japan en China. Hun bevindingen zijn gepu-

bliceerd in het American Journal of Psychiatry (mei 2017). 

'Uit verschillende studies komt sterk naar voren dat de 

meerderheid van de patiënten met schizofrenie profi-

teert van antipsychotische medicatie', zegt onderzoeker 

Jeffrey Lieberman.'Zowel bij aanvang van de ziekte als op 

de lange termijn' 

Wel is volgens Lieberman nog meer onderzoek nodig naar 

de effecten van antipsychotica op het stofwisselingssyn-

droom, een aandoening die wordt veroorzaakt door een 

disbalans tussen voedselopname en lichamelijke activi-

teit.'Om vragen hierover te kunnen beantwoorden, moet 

meer onderzoek worden gedaan. In de tussentijd moeten 

de voordelen van antipsychotica worden uitgedragen 

naar patiënten en families', vindt Lieberman. 'Wel moet 

de medicatie verstandig worden gebruikt' 

I
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21 september Helmond (psychosecafé): restaurant 

`t Warant aan de Wesselmanlaan 25a. 

5 oktober: Veldhoven 

25 oktober Best: nadere informatie volgt. 

3o september: Supportloop 

De Supportloop is een gezond, gezellig en gezamenlijk 

wandelevenement om patiënten- en familieorganisaties 

te ondersteunen. Ook Ypsilon doet mee aan. Als wande-

laar steunt u Ypsilon voor nog betere hulp aan naasten 

van mensen met psychosegevoeligheid. De Supportloop 

wordt op 23 september gehouden in Odijk en op 3o sep-

tember in Velp. Gezellig, gezond, genieten van mooie na-

tuur en ook nog eens voor een belangrijk doel. 

Socialrun 22 september 

Lopen kan bijna iedereen, maar bij de Socialrun gaat het 

op topsnelheid! Hoe anders kan je als team in één week-

end 555 kilometer afleggen! Ook dit jaar werkt doet Ypsi-

lon mee in team MIND. Op een ondersteunende fysiothe-

rapeut na (kent u iemand?) is het team rond, dus rennen 

hoeft niet. Maar u helpt ook door dit fantastische anti-

stigma evenement wereldkundig te maken. De teams lo-

pen in een grote ronde om het IJsselmeer en dus de kans 

om aandacht te vragen voor stigma in een groot deel van 

het land. De ploegen starten op vrijdag 22 september. Op 

onze website zullen we de `tracker' bekend maken, zodat 

ons team live gevolgd kan worden. De teams worden 

groots op zondag 24 september binnengehaald op het 
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't Warant aan de Wesselmanlaan 25a.
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z5 oktober Best: nadere informatie volgt.

3o september: Supportloop

De Supportloop is een gezond, gezellig en gezamenlijk

wandelevenement om patiënten- en familieorganisaties

te ondersteunen. Ook Ypsilon doet mee aan. Als wande-

laar steunt u Ypsilon voor nog betere hulp aan naasten

van mensen met psychosegevoeligheid. De Supportloop

wordt op z3 september gehouden in Odijk en op 30 sep-

tember in Velp. Cezellig, gezond, genieten van mooie na-

tuur en ook nog eens voor een belangrijk doel.

Socialrun zz september

Lopen kan bijna iedereen, maar bij de Socialrun gaat het

op topsnelheid! Hoe anders kan je als team in één week-

end 555 kilometer afleggen! Ook dit jaar werkt doet Ypsi-

lon mee in team MIND. Op een ondersteunende fysiothe-

rapeut na (kent u iemand?) is het team rond, dus rennen

hoeft niet. Maar u helpt ook door dit fantastische anti-

stigma evenement wereldkundig te maken. De teams lo-

pen in een grote ronde om het lJsselmeer en dus de kans

om aandacht te vragen voor stigma in een groot deel van

het land. De ploegen starten op vrijdag zz september. Op

onze website zullen we de'tracker' bekend maken, zodat

ons team live gevolgd kan worden. De teams worden

groots op zondag z4 september binnengehaald op het
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'Te gek' festival aan de Van Weerden Poelmanweg 220 in 

Soest. Een waar spektakel! 

Eerste MIND-familiedag 3o september 

Goede herinneringen aan de landelijke studiedag van Yp-

silon? Of is psychische problematiek juist nieuw en wilt 

u met eigen ogen zien wat Ypsilon en andere familieor-

ganisaties voor u kunnen betekenen? Dan hebben we 

op zaterdag 3o september de topper! Onder de noemer 

'Naasten in kracht' organiseren we de MIND-dag familie 

en naasten in Amersfoort. Met een veelzijdig programma 

bieden we volop ruimte voor ontmoeting en het uitwis-

selen van informatie en ervaringen. Iedereen die zich als 

naaste of familielid betrokken voelt is welkom. Voor 3 

tientjes bieden we u een lunch, borrel en korting op boe-

ken die die dag verschijnen. 

AFSTAND 1 Eigenlijk knaagt het altijd een beetje dat mijn zoon ziek is. 

Maar... als ik ver weg ben, op vakantie, dan is het minder. 

Na een paar dagen in een andere omgeving is het zelfs 

weg. Dan blijk ik een heel gelukkig mens te zijn. Iedere 

keer neem ik me voor om dat gevoel mee naar huis te ne-

men, om ook thuis een gelukkig mens te zijn. Ik help er 

niemand mee als ik het niet ben, mezelf niet, mijn zoon 

niet en de andere kinderen al helemaal niet. 

Ondanks alle goede voornemens heb ik vluchtneigingen. 

Ik wil blijven waar ik ben, ik wil niet naar huis! Ik kijk naar 

huizen die te koop staan terwijl ik heus wel weet dat het 

onmogelijk is om naar verweggistan te emigreren en al-

I
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'Te gek'festival aan de Van Weerden Poelmanweg zzo in

Soest. Een waar spektakel!

Ee rste MI N D-fa mi liedag 3o septembe r
Goede herinneringen aan de landelijke studiedag van Yp-

silon? Of is psychische problematiek juist nieuw en wilt

u met eigen ogen zien wat Ypsilon en andere familieor-

ganisaties voor u kunnen betekenen? Dan hebben we

op zaterdag 3o september de topper! Onder de noemer

'Naasten in kracht'organiseren we de MIND-dag familie

en naasten in Amersfoort. Met een veelzijdig programma

bieden we volop ruimte voor ontmoeting en het uitwis-

selen van informatie en ervaringen. ledereen die zich als

naaste of familielid betrokken voelt is welkom. Voor 3

tientjes bieden we u een lunch, borrel en korting op boe-

ken die die dag verschijnen.

Eigenlijk knaagt het altijd een beetje dat mijn zoon ziek is.

Maar... als ik ver weg ben, op vakantie, dan is het minder.

Na een paar dagen in een andere omgeving is het zelfs

weg. Dan blijk ik een heel gelukkig mens te zijn. ledere

keer neem ik me voor om dat gevoel mee naar huis te ne-
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les achter me te laten. Blijkbaar vertrouw ik mezelf niet, 

vertrouw ik er niet op dat ik het thuis ook kan. 

En wat blijkt ... ik kan het ook niet echt.Thuis wachtte me 

een kind dat in de war was, onrustig, maar nog niet hele-

maal van de wereld. Vertrouwen dat het nog goed kan ko-

men en dat het weer niet helemaal verkeerd gaat? Pfff... 

dat is heel moeilijk, maar ik doe iedere dag mijn best. En 

een paar uur per dag haal ik me de fijne vakantie voor de 

geest en voel me een gelukkig mens. Het eind van de zo-

mer en van de vakantie is altijd moeilijk voor mij. 

Anoniem: verwoord door Olga Maria Berger 
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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. 

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 
o6 - 2397 92 41. Of u kunt geheel vrijblijvend de in dit blad aangekondigde regioavonden 
bezoeken. 

HIER VINDT U YPSILON... 
Het Conferentiecentrum wordt verbouwd : 
GenfeFent-ieEeniflon-Gfete-Beekstfaat-26-bij-P-10 
wordt Inspiratiecentrum Grote Beekstraat 8 bij P6 

Bestuursgebplive 
o dek. 

Hoofdingang Boschdijk 

Ypsilon is een landelijke vereniging met regionale afdelingen en

Tooo leden. De afdeling Eindhoven & de Kempen is er één van.

Ypsilon behartigt de belangen van naasten van mensen met een psychotische

kwetsbaarheid.
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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, 'Criekse lJ')

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

o6 - 497 gz 4t. Of u kunt geheel vrijblijvend de in dit blad aangekondigde regioavonden
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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. 

Y ''Pafd. Eindhoven & de Kempen 
silon 

YPSILON AFDELING EINDHOVEN & DE KEMPEN 
(opgericht 2 september 1986) 

www.ypsilonedk.n1

ADRES LANDELIJKE VERENIGING YPSILON: 

Daendelsstraat 57, 2595 XT Den Haag 
Tel. o88 - 000 21 20 

www.ypsilon.org 
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