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Inleveren kopij voor het volgende regioblad: 
voor 25 maart 2020   
BergerOlgaM@cs.com

De FACT-teams en POD-teams zijn van maandag tot en 
met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar op telefoon-
nummer 040 - 410 04 51.

Wanneer er in geval van nood en/of dreigende crisis bui-
ten deze tijden hulp nodig is kan er contact worden opge-
nomen 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 Gezond-

heidszorg Eindhoven en omgeving

Inleveren kopij Het maart-nummer is deze keer weer een Regionieuws-
boekje. Dat doen we omdat er 10 maart een thema-avond 
is. Begin april ontvangt u de wat dunnere Nieuwsbrief. We 
ontvangen op 10 maart de organisatie Let-it-Be die men-
sen begeleidt die gevolgen ondervinden van trauma’s of 
die kampen met lichamelijke of psychische kwetsbaarhe-
den. De organisatie werkt met ervaringsdeskundigen. Het 
belooft een interessante avond te worden! 

Toon Scheijvens, mede-bestuurslid, maakte deze keer het 
verslag van onze vorige thema-avond over de Wvggz. Ook 
opgenomen in dit Regionieuws is de uitnodiging voor de 
MIND Familie-/Naastendag op zaterdag 14 maart. Het 
thema is: Geef je grenzen aan?! Het is niet zeker dat dit 
Regionieuws op tijd bij u arriveert maar op 1 maart wordt 
de eerste aflevering van ‘Gewoon Gek’ op NPO2 uitgezon-
den. Wie niet heeft kunnen kijken kan wellicht terecht bij 
‘Uitzending gemist’. We zullen er in april op de regioavond 
over napraten. De vraag die steeds weer opduikt is: Wel of 
geen antipsychotica? In Noorwegen geven ze medicijnen 
in overleg met de cliënt. Moet dat in Nederland ook zo? 
Daarover wordt in juni een debat georganiseerd door on-
der meer PsychoseNet.

Tot slot hebben we twee ervaringsverhalen: Verhuizen is 
stress en Oneerlijk!. 

Dank weer aan de ‘inzenders’!

Veel leesplezier: Olga Berger

Redactioneel

Diensten FACT-/
POD-teams 
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Locatie:  Inspiratiecentrum: Grote Beekstraat 8,  
  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:  Let-it-Be
Voorzitter: Samirah Daniëls

Op de thema-avond van dinsdag 10 maart verwelkomen 
we Samirah Daniëls en collega(‘s) van ‘Let-it-Be’ om met 
de aanwezigen in gesprek te gaan over de activiteiten van 
Let-it-Be.
Let-it-Be begeleidt mensen die gevolgen ondervinden 
van trauma’s of kampen met lichamelijke of psychische 
kwetsbaarheden. Verder bieden zij ook begeleiding en 
ondersteuning bij persoonlijke en maatschappelijke pro-
blematiek voor mensen uit diverse culturen die te maken 
hebben met belemmeringen zoals een crimineel verle-
den, verslaving, armoede en maatschappelijke uitsluiting. 
Hun missie is om iedereen die hier gevolgen van onder-
vindt een veilige plek te bieden. Een plek waar zonder  
veroordeling of oordeel gewerkt kan worden aan per-
soonlijk herstel. 
Vanuit Let-it-Be wordt enkel gewerkt met ervaringsdes-
kundigen (soms in opleiding) en vrijwilligers. Zij bieden 
geen behandeling, alleen begeleiding. Ze steunen men-
sen om hun kwaliteiten te (her)ontdekken en om in hun 
eigen kracht te komen.

Avondvoorzitter, Olga Maria Berger

Uitnodiging 
thema-avond 

10 maart

Onderwerp: de nieuwe Wet verplichte geestelijke  
gezondheidszorg (Wvggz).

Olga heet, zoals vanouds, onze bezoekers en gastsprekers 
van harte welkom. Onze gastsprekers zijn vanavond:
Coy	Koopal (psychiater/geneesheer-directeur forensische 
zorg bij GGzE) en Joachim	 Mertens (psychiater/genees-
heer-directeur opname bij GGzE).

Voor beide gastsprekers stond interactie tussen de aan-
wezigen en de sprekers centraal via het ook tussentijds la-
ten stellen van vragen zodat de sprekers niet aanhoudend 
aan het woord waren. Op die manier probeerden zij ook 
beter aan te sluiten bij de wensen en de behoeften van de 
bezoekers (familie/naasten van patiënten).
Kort werd stilgestaan bij de komst van de nieuwe wet 
(Wvggz) per 1 januari 2020 die de inmiddels oude wet 
bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen 
(Bopz) heeft vervangen. Binnen de GGzE had men vorig 
jaar liefst 9 werkgroepen opgericht om de komst van de 
nieuwe wet voor te bereiden. De oude wet (Bopz) kende, 
volgens beide psychiaters, duidelijk tekortkomingen. Al 
geruime tijd was men bij de GGzE hoogst ontevreden: al-
leen opname stond centraal en maar al te vaak ontbrak 
goede, gerichte zorg.

Naar aanleiding van de vele vragen van de bezoekers rich-
ting gastsprekers kregen onze bezoekers een wat duide-
lijker inzicht in het doel en de werkwijze. Ook de opstart-
problemen met betrekking tot de nieuwe wet werden ons 
duidelijker.

Verslag 
thema-avond 
11 februari 2020
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Een van de doelen van de Wvggz is familie en naasten 
nadrukkelijker te betrekken bij de zorg. Uitgangspunt 
daarbij is vrijwillige zorg. Naasten/familie, patiënten en 
zorgverleners moeten het dan wel met elkaar eens zijn 
over een eventuele opname waarbij een eigen plan van 
aanpak wordt opgesteld door de patiënt zelf. Daarvoor is 
2 weken beschikbaar. Dit alles met als doel: meer zorg en 
minder dwang. Beide gastsprekers zien hier al regelmatig 
problemen ontstaan omdat patiënten/cliënten soms niet 
in staat zijn om zo’n plan van aanpak te maken. Je kunt 
van veel patiënten ook niet verwachten dat ze hun eigen 
behandeling overzien.

Zijn er geen mogelijkheden voor vrijwillige inschakeling 
van zorg, dan zijn er andere oplossingen. Naasten/familie, 
maar ook burgers die bezorgd zijn kunnen via de rechter 
door middel van een zorgmachtiging verplichte zorg af-
dwingen voor mensen met een psychische stoornis. Voor-
heen konden patiënten alleen verplicht worden opgeno-
men indien zij een gevaar voor zichzelf vormden of voor 
anderen. De nieuwe wet geeft meer mogelijkheden om 
in te grijpen. Er kan nu ook ingegrepen worden indien er 
sprake is van ernstig nadeel voor zichzelf, voor een ander, 
of voor personen en goederen in het algemeen. Zo kon, 
aldus een van onze bezoekers, een patiënt vernielingen 
aanrichten wat ernstig nadeel oplevert voor onder meer 
familie/naasten hoewel dit geen gevaar hoeft op te leve-
ren voor derden. De nieuwe wet geeft dus familie/naas-
ten/burgers meer instrumenten om, via een meldpunt 
bij de gemeente en door tussenkomst van de rechter, een 
zorgmachtiging te verkrijgen.

Een ander (groot) verschil tussen de oude en de nieuwe 
wet is dat verplichte zorg zo mogelijk ambulant (thuis) 
wordt toegepast, dus zonder opname in een GGZ-instel-
ling. Dit alles kan belangrijke consequenties hebben. Ver-
plichte zorg is nu ook thuis mogelijk (verplichte mantel-
zorg). Deze zorg mag, aldus de gastsprekers, niet op het 
bordje geschoven worden van de familie want deze zorg 
dient onder toezicht van professionals te gebeuren.

Steeds weer horen we van beide psychiaters dat goede 
onderbouwing en goede argumenten van zorgverleners 
noodzakelijk zijn om patiënten, die niet behandeld/opge-
nomen willen worden, tot verplichte zorg (een half jaar) 
te dwingen via een gerechtelijke uitspraak.

Resumerend maakt de nieuwe wet het dus gemakkelijker 
voor familie/naasten:
• ze kunnen de gemeente overrulen om via de rechter 

verplichte zorg af te dwingen
• wensen van familie/naasten worden serieuzer geno-

men
• cliënt/patiënt kan eigen plan van aanpak schrijven
• aanstellen van een familievertrouwenspersoon (voor 

een zo goed mogelijke behandeling)

Toch doen zich nog de nodige (opstart)problemen voor bij 
de toepassing van de nieuwe wet, aldus beide sprekers. 
Psychiaters lopen nog tegen veel praktische zaken aan. 
Zo moeten behandelaren bij een acute opname de mo-
gelijk toe te passen vormen van dwang én tijdsduur van 
die dwang nauwkeurig omschrijven in het zorgplan van 
de patiënt. Gebeurt dit niet of onvoldoende dan moet het 
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zorgplan weer worden aangepast langs de weg van de Of-
ficier van Justitie en de Rechtbank. Bovendien neemt door 
dit alles de administratieve druk toe voor de psychiater.
Daarnaast bouwen zorgverleners een vertrouwensband 
op met een cliënt en moeten daarbij niet zonder overleg 
met de patiënt naasten en familie inlichten; ze moeten 
dus voortdurend balanceren tussen de belangen van fa-
milie/naasten en die van hun cliënten. Daarbij wegen de 
belangen van de cliënten zwaar.

Ook hebben naasten/familie vaak nog te hoge verwach-
tingen over het behandeldeel van de patiënt. De psychi-
ater is tenslotte niet een specialist die een patiënt ‘een 
nieuwe knie’ geeft, waarna hij of zij weer spoedig herstelt 
en na een week gezond en wel weer naar huis gaat!
Stipt 21.30 uur werd de vergadering door Olga gesloten, 
iedereen dankend voor hun aanwezigheid en bijdrage 
aan de discussie.

Toon Scheijvens

Thema: Geef je grenzen aan?!
Op zaterdag 14 maart 2020 vindt in Amersfoort alweer 
de derde MIND Familie-/Naastendag plaats. Een dag die 
u niet wil missen! Het thema is: ‘Geef je grenzen aan?!’ 
Iedereen die zich als naaste of familielid van iemand met 
een psychiatrische aandoening betrokken voelt is welkom 
en kan zich inschrijven.

Het programma omvat onder meer een inleiding over de 

MIND Familie-/
Naastendag

complexiteit van grenzen stellen door zus-van en sociaal 
psychiatrisch verpleegkundige Marian Zegwaard; een 
intermezzo van ‘Karlijn vlogt’ en keuze uit maar liefst 21 
informatieve en ontspannende workshops. Daarnaast is 
er genoeg ruimte voor ontmoeting, contact en het uitwis-
selen van informatie en ervaringen.

Ypsilon organiseert de dag samen met andere organisa-
ties verbonden aan MIND, de beweging voor en door men-
sen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten.

Inschrijven via: https://mindplatform.nl/dossiers/the-
mas/mind-familie-en-naastendag. Op deze site vindt u 
ook voor meer informatie over het programma, de work-
shops, de locatie en de toegangsprijs van € 30,-

MIND

Op 1 maart wordt de eerste aflevering ‘Gewoon Gek’ van 
het nieuwe VPRO-programma Tegenlicht uitgezonden. In 
deze aflevering komen thema’s als psychische diversiteit, 
het normaliseren van het abnormale en innovatie van de 
GGZ aan bod.

De grens tussen normaal en abnormaal
Bijna 90.000 mensen staan in Nederland op de wachtlijst 
voor geestelijke gezondheidszorg, en een miljoen mensen 
heeft direct of indirect met een psychische aandoening 
te maken. Er moet iets veranderen, maar hoe? Wat is de 
grens tussen normaal en abnormaal?

Gewoon gek
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‘Wat ik zou willen zeggen is dat niets meer gek is en ook 
niets meer normaal. En dat eerste daar hebben heel veel 
mensen het over, maar wat mij betreft is dat tweede veel 
belangrijker. Want op het moment dat je zegt dat dingen 
normaal zijn, dan moeten mensen zich daaraan confor-
meren’, zegt filosoof Sander Voerman van Redesigning  
Psychiatry.

In deze aflevering passeren nieuwe Nederlandse zorg- 
initiatieven de revue, innovaties van pioniers die vinden 
dat de geestelijke gezondheidszorg moet veranderen. Er 
komen zorgontvangers aan het woord, patiënten met 
ADHD, burn-out, autisme, fobieën, bipolaire stoornis,  
borderline: zijn ze gek of zijn ze gewoon?

Professor Floortje Scheepers, psychiater: ‘Een angststoor-
nis, dan kan je zeggen dat is een ziekte. Maar angst is na-
tuurlijk geen ziekte, ieder mens kent angst. De mate waar-
in je angst voelt of controle hebt over die angst, die varieert.’

Psychische diversiteit
Onze maatschappij is nog slecht toegerust om mensen 
die te maken hebben met ontregeling te begrijpen. We 
zien hen als een uitzondering en niet als een variatie. Ook 
de gezondheidszorg is nog nauwelijks gericht op al die 
psychische diversiteit. De diagnose bepaalt nog vaak de 
behandeling, maar de pioniers in deze aflevering hopen 
dat te veranderen.

Hoe gaan wij om met de concepten gek en normaal? We-
tenschappers, filosofen en ervaringsdeskundigen laten 
hierop hun licht schijnen. Mensen die het afwijkende om-

armen en de psychische diversiteit van de mens vieren. 
Sommigen van hen trekken de DSM-classificaties, die de 
basis vormen van het huidige stelsel, in twijfel. Wat schie-
ten we op met al die labels? Hoe kan het beter in de toe-
komst? En is dit een taak die alleen bij de zorgverleners 
van de GGZ ligt of bij de samenleving als geheel?

DSM = diagnostic and statistical manual of mental disor-
ders, in 2014 vervangen door DSM-5.

In de aflevering komen de volgende initiatieven en perso-
nen aan bod:
• UMC Utrecht, Professor Floortje Scheepers,  
 psychiater
• UMC Big Data Psychiatry
• Psychiater Jules Tielens
• Zorgondernemer Bram van der Leden
• Deelnemers van BijBram
• Redesigning Psychiatry
• Deelnemers van Enik Recovery College
• Diverse ervaringsdeskundigen op de wachtlijst

VPRO Tegenlicht ‘Gewoon Gek’ wordt 1 maart uitgezonden 
rond 22.05 uur op NPO2

Antipsychotica spelen vaak een rol bij de behandeling van 
een psychose. Maar kan een behandeling zonder antipsy-
chotica ook? Mag je bij psychose wettelijk kiezen voor 
behandeling zonder antipsychotica? Daarover gaat het 
nationaal debat dat PsychoseNet in samenwerking met 
stichting Sympopna op11 juni 2020 organiseert.

Wel of geen 
antipsychotica
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Als je een depressie hebt, is niemand verbaasd als je zegt 
dat je niet kiest voor antidepressiva en het liever probeert 
met running therapy, mindfulness, counseling of psycho-
therapie. Bij angst is het heel normaal dat de behandeling 
bestaat uit het geleidelijk opzoeken van de angst om er 
zo min of meer aan te wennen. Zonder medicatie. Maar 
bij psychose?

Als je in een psychose zit en zegt dat je geen antipsycho-
tica wil kun je op weinig begrip rekenen. Volgens de richt-
lijn is dat niet de bedoeling. Men zal je onder zware druk 
zetten of zelfs dwangbehandeling starten. Psychose moet 
altijd chemisch onderdrukt worden.

Waarom is dat zo? We weten uit betrouwbare meta- 
analysen van randomised trials dat bij een acute psycho-
se de kans op een goede respons 23% is bij behandeling 
met antipsychotica, en 14% bij behandeling met placebo 
(1). Sowieso een niet erg indrukwekkend resultaat. En het 
betekent dat van de 11 mensen met een goede respons op 
het antipsychoticum, er 10 dat ook met een placebo zou-
den hebben gehad.

Vroeger werd er gezegd dat snelle behandeling met een 
antipsychoticum belangrijk was omdat onbehandelde 
psychose slecht zou zijn voor het brein. Maar dit bleek een 
‘urban myth’ te zijn.

In Noorwegen is daarom wettelijk vastgelegd dat mensen 
met een psychose mogen kiezen voor behandeling in een 
instelling waar zij zonder antipsychotica worden behan-
deld. Niet alleen vanwege het feit dat de antipsychotische 

effecten uit de meta-analysen niet heel spectaculair zijn, 
maar ook vanwege het sterke vermoeden dat sommige 
mensen door langdurig antipsychotica-gebruik juist méér 
psychosegevoelig worden (zie onze eerdere blog over 
het dopamine-supersensitivity-syndrome). Tegelijkertijd 
wordt in Noorwegen de effectiviteit van verschillende 
niet-medicamenteuze behandelopties onderzocht. Dus  
 
willen we in Nederland ook een wettelijk beschermde 
keuze om zonder antipsychotica behandeld te kunnen 
worden?

Over deze vraag willen wij in juni 2020 een debat orga-
niseren, bij de KNAW in Amsterdam. We beginnen daar 
met presentaties over de ervaringen die tegen die tijd in 
Noorwegen zullen zijn opgedaan, gevolgd door presenta-
ties en debat over de wenselijkheid van deze praktijk in 
ons eigen land.

Er is slechts plek voor 150 mensen, dus vroeg reserveren is 
noodzakelijk. De officiële aankondiging volgt binnenkort 
op de website van PsychoseNet.

PsychoseNet

Mijn zoon moest verhuizen, de huur was hem opgezegd 
door de woningstichting. Hij had 2,5 jaar de tijd om een 
nieuwe woning te vinden. Gelukkig was hij al een jaar of 
zes ingeschreven. Bij hem gaf het stress en bij mij ook. 
Straks zat hij weer bij mij in huis. Ik zag het helemaal niet 
zitten en soms lag ik er wakker van. Ik had stress, maar hij 

Verhuizen is stress
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natuurlijk ook en ja hoor, hij werd psychotisch. Twee jaar 
was het getob met meer downs dan ups en er dreigde een 
opname. 

Tussen al die perikelen door kon hij zo nu en dan naar een 
huis gaan kijken, maar hij stond niet als eerste op de lijst 
en iedere keer ging het zijn neus voorbij waarna hij vrese-
lijk teleurgesteld was. Zijn spaargeld ging op aan de psy-
chotische periodes waarin hij met geld smeet. 

Dit jaar, in april moest hij dat huis uit en zowel hij als ik 
werden steeds nerveuzer. Toen hij weer naar een huis 
mocht gaan kijken, had ik weinig hoop, maar… hij kreeg 
een appartement op de onderste verdieping en daar 
hoorde zelfs een eigen tuintje bij. Overgelukkig was hij en 
ik ook. Broer en pa hielpen hem overhuizen en ik legde 
een zoom in de vitrage en ging met hem naar de Kwan-
tum om gordijnen te kopen. Overgelukkig was hij en laai-
end enthousiast bij het inrichten. 

Wat jammer toch dat daar na een paar weken alweer een 
reactie op kwam. Als versteend zit hij in zijn flat en laat de 
rommel liggen. Hopelijk is dat weer snel over.

Anoniem: verwoord door Olga Maria Berger

Als ouder wilde ik graag aan de psychiater en hulpverle-
ning vertellen wie mijn zoon is als hij niet in een waan-
wereld zit of onder de invloed van medicijnen. Daar heb 
ik eigenlijk nooit de kans voor gekregen. Gesprekken met 
hulpverlening vonden altijd plaats met mijn zoon erbij en 

omdat ik niet wist of het verstandig was om te vertellen 
dat hij gewoonlijk niet zo bij de hand is, alleen als hij psy-
chotisch is, hield ik mijn mond.

Op een gegeven moment was de situatie nijpend, hij deed 
de deur niet meer voor me open, en belde ik naar zijn be-
geleidster. ‘De laatste keer dat ik er was, liepen er beesten 
door de flat. Het zal intussen niet beter geworden zijn. 
Het gaat niet goed daar.’

‘Ik zal morgen naar hem toegaan’, beloofde de begeleid-
ster. Ze ging ook en vertelde in de eerste zin aan mijn zoon 
dat ik gebeld had en waarom. Mijn zoon was woedend, 
vooral over die beesten die door zijn flat liepen. Hij blok-
keerde mijn telefoonnummer.

Op een dag wilde ik toch echt weten hoe het met hem 
was en ik belde naar de begeleidster. ‘Sorry, de wet op de 
privacy. Ik mag geen informatie geven.’  ‘Leeft hij nog?’ 
vroeg ik.  Het bleef stil aan de andere kant. ‘Dat zou u ge-
hoord hebben,’ zei ze uiteindelijk en sloot het gesprek af.

Ik heb echt gejankt over de oneerlijkheid. Zij brieven alles 
door en ik krijg alleen iets te horen als hij niet meer leeft. 
Na een paar maanden belde hij op. Hij was opgenomen 
in het psychiatrisch ziekenhuis. Zelfs dat krijg ik niet te 
horen. Wet of niet, het voelt vreselijk. Ik hang de gordijnen 
bij hem op, neem hem een dagje mee uit, zorg dat hij zijn 
financiën op orde heeft, zie de signalen als het niet goed 
dreigt te gaan en toch hoor ik er niet bij.

Anoniem: verwoord door Olga Maria Berger

Oneerlijk!
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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. 

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. 

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

afd. Eindhoven & de Kempen


