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Nieuwsbrief maart 2017 
 

 

Agenda: 

 
14 maart: Ypsilon afd. Eindhoven & de Kempen    Ledencontactavond 

Locatie: Inspiratiecentrum, Grote Beekstraat 8, Eindhoven 19.30 uur. 

 

Thema- en contactavonden 2017: 

xx 9 mei 12 september 

xx 13 juni 10 oktober 

14 maart 11 juli 14 november 

11 april 8 augustus 12 december 

 

Landelijk Ypsilon 

Agenda Ypsilon landelijk: www.ypsilon.org/agenda. 

4 maart 2017  Bijeenkomst: (Over)leven 

Tijd: 10.00 – 12.00 

Locatie: ZOG MH, Tielweg 3 Gouda 

Bijeenkomst voor mensen rond de dood of de doodswens van hun dierbaren. Ypsilon organiseert deze 

dag in samenwerking met  ZOGMH (Zorgvragers Organisatie GGZ Midden-Holland) met behulp van 

ervaringsdeskundige medewerkers van ZOGMH. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjo Markx. mmarkx@ypsilon.org 

______________________________________________________________ 

Algemeen telefoonnummer FACT-teams Eindhoven.  

Alle FACT-teams zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 

telefoonnummer 040-410 04 51.  

______________________________________________________________ 

 

Inleveren kopij voor het volgende regionieuws: voor 24 maart 2017 BergerOlgaM@cs.com. 

_______________________________________________________________ 

http://www.ypsilon.org/agenda
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   In Memoriam  

                                         Tonnie van Elderen 

Op donderdag 23 februari jl. waren wij bij de afscheidsdienst voor Tonnie 

in de St. Petruskerk. 

De pastor schetste het leven van Tonnie, waarbij hij vooral haar betrokkenheid bij 
mensen memoreerde. Ze was een doener, aldus de pastor. 

Tot voor enkele jaren terug was Tonnie tijdens onze regioavonden niet te missen. Ze was 
alert, sprak nieuwe bezoekers aan en tipte het bestuur. 

De koffiebar was in de pauze - dankzij Tonnie - een trefpunt van gezelligheid. 

Ook het organiseren van bijv. een lustrum was een kolfje naar haar hand. Dat bleek toen zij 
in 1991 voor het eerste lustrum van onze afdeling de conferentiezaal van de Rabobank wist 
te reserveren. Ook wist zij de voor die dag nodige programmaboekjes bij Drukkerij De Wit 
voor een zacht prijsje gedrukt te krijgen. 

Organiseren en regelen was haar lust en leven en altijd in een positieve en opgewekte 
stemming. Dat zullen we blijvend missen tijdens onze regioactiviteiten, niettegenstaande het 
feit, dat we hieraan in het voorbije jaar al aan hebben moeten wennen, omdat haar 
gezondheid haar steeds vaker verhinderde de regioavonden te bezoeken. 

Wij zijn dankbaar voor alles wat Tonnie voor onze Ypsilonafdeling heeft willen betekenen.  

Aan Ton en Bea en verdere familieleden betuigen wij ons diepgevoelde medeleven. 

Namens Ypsilon, afdeling Eindhoven & de Kempen, 

Johan Blom 

_____________________________________________________________________ 

Uitnodiging ledencontactavond 14 maart 2017. 

Locatie: Inspiratiecentrum (vroeger: In de Gebakken Peer).  

  Landgoed De Grote Beek, hoofdingang aan de Boschdijk te Eindhoven. 

Parkeren: De richting naar parkeerterrein P6 en het Inspiratiecentrum, Grote Beekstraat 8 

 wordt met Ypsilonbordjes aangegeven. 

Aanvang: 19.30 uur 

Thema:  Ledencontactavond. 

We praten na over de vorige bijeenkomst. Het thema was: Hoe om te gaan met een doodswens. Hoe 

was de avond voor jou en heb je er zelf iets aan gehad? Is het toepasbaar in je leven of dat van je 
naaste? Natuurlijk komen persoonlijke verhalen aan bod en zeker ook de tips en de positieve of 

negatieve ervaringen die je met je naaste hebt gehad.  

Olga Berger 

_____________________________________________________________________ 
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Jongvolwassenengroep op de gespreksavond 

 

Voor de gespreksgroepen-/contactavond van 14 maart gaat een extra uitnodiging uit naar 
jongvolwassenen.  

Een gespreksgroepenavond beleeft ieder weer anders, maar als je je eigen verhaal vertelt en naar 

anderen weet te luisteren ben je toch in staat elkaar te helpen. Dat werkt bevrijdend! 

Wij nodigen jullie daarom hartelijk uit voor de gespreksgroepen-/contactavond van 14 maart om mee 

te doen in de gespreksgroep voor: 

Kinderen van....., indien je bent opgegroeid in een gezin waar vader, of moeder psychiatrische 

problemen had en daardoor onvoldoende ruimte heb gekregen om je gevoelens te uiten. 

Broer-zus van....., indien je bent opgegroeid in een gezin waar een broer, of zus aan een geestelijke 
stoornis leed. 

‘Kinderen van...’ en ‘Broers en zusters van.....’ ervaren eigen problemen; andere dan die van ‘ouders 

van....’ of ‘partners van...’, ook al zijn er problemen die door alle gezinsleden gemeenschappelijk 
worden gevoeld; maar toch...! Als je in een gezin bent opgegroeid waar je nooit eens gezellig een 

vriend of vriendin mee naar huis kon nemen, waar je nooit eens gewoon uitgelaten jong kon zijn en 

blij was als de vakantie voorbij was; kortom, als je in een gezin leefde waarop een druk lag en waarin 
je voor je gevoel op het tweede plan kwam, dan ben je tekort gekomen. 

Kom er over praten met lotgenoten van je eigen leeftijd ! 

Doen !!! op 14 maart ben je hartelijk welkom ! 

Olga Berger 

______________________________________________________________ 

 

Verslag van de regioavond 14 februari 2017. 

De bijeenkomst vindt plaats in het Inspiratiecentrum Grote Beekstraat 8. Olga opent de avond. Deze 

avond is de spreker Dr. C. van Houwelingen, psychiater GGzE. Het onderwerp is: ‘Hoe om te gaan 

met een doodswens’. 

De voordracht wordt ondersteund door een PowerPoint-presentatie. 

De belangrijkste onderwerpen zijn: 

1 Suïcide/zelfdoding. 

2 Hulp bij zelfdoding/euthanasie. 

Wij allen willen zo lang en goed mogelijk leven, ondanks alle grenzen die we tegenkomen. Suïcide is 

een finale oplossing voor een tijdelijk probleem, zelden vanwege de wens om te sterven, maar 

vanwege het onvermogen (op die manier) te leven. 

In het kort wordt in een aantal statistieken een beeld gegeven van suïcide in Nederland. 

Onze erfelijk/biochemische factoren, onze persoonlijkheid, onze levensbeschouwing en ons 

maatschappelijk en inter-persoonlijk steunsysteem bepalen onze kwetsbaarheid. 

Psychiatrische ziekte(s) en ook drugs en alcohol, psychologische factoren en onze ingrijpende 

levensgebeurtenissen/verlieservaringen bepalen onze stress. 

De beleving van hulpeloosheid/ uitzichtloosheid/entrapment (val, strik) kan tot suïcidaal gedrag 

leiden. 



4 
 

Bij (vermoeden van) suïcidewens ga je praten, luisteren, doorvragen, niet met oplossingen komen en 

mobiliseer je professionele hulp (bijv. www.113.nl). Wees terughoudend om over suïcidaliteit te 

praten. 

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de houding tegenover suïcide. Door de CASE-benadering 

(Chronological Assessment of Suïcide Events) heeft men meer grip gekregen op dit onderwerp. 

De rol van de naasten is heel belangrijk. 

Familie en vrienden zijn beschermende factoren. Zij weten vaak meer en zien ontwikkelingen eerder. 

En zij kunnen bondgenoten zijn bij opvang en behandeling. 

Bij een chronische suïcidaliteit kan men een veiligheidsplan uitvoeren door bijvoorbeeld afleiding en 

andere plekken en mensen op te zoeken. Doe dan ook een beroep op de hulpverlener en verklein de 

mogelijkheid tot gebruik van dodelijke middelen. 

Tot slot wordt euthanasie besproken. 

Euthanasie wordt toegepast als de persoon zelf of de omgeving niet meer kan omgaan als er 

bijvoorbeeld geen alternatieven meer zijn om het leed te minderen. 

Hierna wordt de actieve en passieve euthanasie behandeld en aan welke door de wet gestelde strenge 

eisen hieraan voldaan moet worden. Tot slot geldt ook hier: luister en praat, zoek contact met 

arts/psychiater, ga na of alle behandelingen goed uitgevoerd zijn en voorkom voortijdig sterven. 

Voor ons allen was het een intensief beleefde, leerzame en dankbare avond. 

Olga sluit de vergadering en nodigt ons allen uit voor de volgende regioavond op 14 maart in het 

Inspiratiecentrum waarin we samen kunnen terugblikken op deze avond. 

 Hans van den Hoek 

______________________________________________________________ 

 

Diensten FACT-teams. 

Er is een centraal telefoonnummer gekomen voor alle FACT-teams, zodat de teams worden ontlast en 

meer tijd hebben voor cliënten.   

Alle FACT-teams zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 

telefoonnummer 040- 410 04 51.  

In de weekenden kan er bij een dreigende crisis tussen 11.00 en 13.00 uur gebeld worden. Als het 

FACT-team niet bereikbaar is, kan in geval van nood contact opgenomen worden met de huisarts of 

spoeddienst. (Is het tijdens de week al duidelijk geworden dat er een crisis dreigt, dan krijg je als 

naaste een noodtelefoonnummer). 

Om meer crisissen te voorkomen werken de FACT-teams in het weekend enige uren door en bezoeken 

ze 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. 

______________________________________________________________ 


