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Nieuwsbrief juni 2017 

 

Ypsilon afd. Eindhoven & de Kempen  13 juni    Ledencontactavond 

 

Thema- en contactavonden 2017, iedere 2
e
 dinsdag van de maand om 19.30 uur: 

xx 12 september 

13 juni 10 oktober 

11 juli 14 november 

8 augustus 12 december 

------------------------------------------------------------------------ 

Landelijk Ypsilon 

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

10 juni 2017: kaderbijeenkomst nieuw vrijwilligersbeleid 
Tijd: 11.00 – 15.00 uur 

Locatie: Kargadoor, Oude Gracht 36, 3511 AP Utrecht, tel. 030-231 03 77 

Route: www.kargadoor.nl/utrecht/contact/route-en-parkeergelegenheden.html. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met Marjo Markx. mmarkx@ypsilon.org 

--------------------------------------------------------------------------- 

Inleveren kopij voor het volgende regionieuws: voor 28 augustus 2017 BergerOlgaM@cs.com 

---------------------------------------------------------------------------- 

Uitnodiging filmavond 13 juni 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:  Filmavond. 

 Avondvoorzitter: Olga Berger 

http://www.ypsilon.org/agenda
mailto:BergerOlgaM@cs.com
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The Dark Horse (James Napier Robertson) 

Nieuw-Zeeland, 2014 | James Napier Robertson 
The Dark Horse won de publieksprijs op het Filmfestival Rotterdam met zijn verhaal over een mentaal 
instabiele, geniale schaker. Zijn broer is lid van een motorbende, gespeeld door echte bendeleden. 
Regisseur James Napier Robertson: ‘Bij het arbeidsbureau hadden we een vacature opgehangen 
waarin we zochten naar Maori-mannen — tatoeages en een strafblad strekten tot aanbeveling. Er 
stonden enorme rijen.’ 
 
Regisseur James Napier Robertson maakte van deze episode uit het echte leven van Maori-schaker 
Genesis een rauw en ontroerend drama, dat door indrukwekkend spel en een sterk script nooit 
geforceerd aandoet. De Nieuw-Zeelandse filmmaker, die voor de première op het Filmfestival 
Rotterdam naar Nederland kwam, maakte de film dan ook vanuit urgentie: ‘Ik zag Genesis voor het 
eerst in een obscure documentaire en was op slag verliefd op hem als personage. Toen ik hem 
ontmoette en met hem praatte boven een schaakbord — waarop hij me steeds versloeg — lukte het 
me hem ervan te overtuigen mee te werken aan deze film.’ 
------------------------------------------------------------------------------ 

Uitnodiging ledencontactavond 11 juli 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. 

Avondvoorzitter: Olga berger. 

 
Vorig jaar hebben we géén wandeling over het terrein van de Grote Beek kunnen maken vanwege het 

weer. Die hebben we dus nog tegoed. Onder leiding van Tejo gaan degenen die willen een wandeling 

maken. Mocht je daar geen zin in hebben, dan hoef je niet mee te gaan, want in het Inspiratiecentrum 
blijft een aantal mensen achter waarmee je kunt praten over je zieke naaste of over andere dingen. 

------------------------------------------------------------------------------ 

Uitnodiging ledencontactavond 8 augustus 2017 

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

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

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

met Ypsilonbordjes aangegeven. 

Aanvang: 19.30 uur 

Thema:  Ledencontactavond: vakantieperikelen van of vanwege onze zieke naaste en andere 

onderwerpen. 

Avondvoorzitter: Olga Berger 

------------------------------------------------------------------------------------ 
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Verslag van de regioavond van 9 mei 2017 

Praten en pychose. Hoe doe je dat? Spreekster: Jenneke van der Plas. 

Een Powerpointpresentatie ondersteunt de voordracht. De voordracht is te uitgebreid om in dit verslag 

samengevat te worden. De presentatie komt wel op onze website te staan. 

De aandacht gaat vooral uit naar het gesprek bij een acute psychose en als er geen ziektebesef is. 
Tijdens de voordracht krijgen wij enkele handvatten aangereikt die in het kort genoemd worden.  

- Vaak ziet onze naaste de psychose niet als een ziekte maar als een verschijnsel. Probeer dan 

ook zoveel mogelijk zijn gedachtegang te volgen.  Psyche-educatie voor de betreffende 
persoon werkt vaak niet maar is wel goed voor de naasten.  

- Wees eerlijk en transparant. Neem angsten zoveel mogelijk weg, zorg voor een ontspannen 

sfeer en/of zoek afleiding. 

- Probeer voor beiden te voorkomen in een maatschappelijk isolement te geraken. Leve 
Ypsilon…. 

- Ga omzichtig om met het gesprek over medicatie. Praat over zijn of haar leefstijl.  

- Laat ook zien dat jij verdrietig bent over de situatie. Toon ook jouw gevoelens. Blijf positief, 
bemoedig en motiveer. Echter: stel wel duidelijk jouw grenzen. Zoek een gulden middenweg 

waarin iedereen zich kan vinden. Jouw kind, broer of zus mag zeggen wat hij of zij wil, dit 

recht hebben wij naasten óók. 

De uitgebreide versie van het verslag komt op onze website te staan. Hierin is veel meer informatie 

vermeld, aangevuld met vele praktische tips. Een mooi onderwerp om nog eens nader op in te gaan. 

Olga bedankt Jenneke en ons voor de aanwezigheid en bijdragen aan deze avond en sluit de 

vergadering en nodigt ons allen uit voor de volgende regioavond in het Inspiratiecentrum Grote 
Beekstraat 8 op 13 juni aanstaande. 

Hans van den Hoek 

 ------------------------------------------------------------------------------------ 

Verslag van Psysalon in Best van 17 mei 

Op woensdag 17 mei 2017 was er in Best een Psysalon waar Ivan zijn ervaringsverhaal kwam delen. 

Ivan is een 37 jarige Eindhovenaar die een ongelukkige jeugd had door ouders die mentale problemen 

hadden.  

Daardoor kwam Ivan op 17 jarige leeftijd in aanraking met harddrugs wat leidde tot criminaliteit, een 
zwerversbestaan en vervolgens tot de gevangenis. Hij had wel een relatie gehad maar dat was geen 

liefdevolle relatie maar meer een met meer problemen dan voordelen.  

Als laatste is de diagnose adhd gesteld met psychotische uitbarstingen die zich uiten in panische angst, 
hallucinaties en geheugenproblemen.  

Nu heeft Ivan een vrijwilligersbaan bij GGzE als ervaringsdeskundige en is hij van plan hiervoor een 

mbo-opleiding te gaan volgen. Hij werkt drie dagen per week om hulp te verlenen op psychiatrisch 

gebied.  

Interviewster Andrea vroeg hem naar de invloed van zijn aandoening op de buren in de flat waar hij 

woont en hun reacties. Vaak schrok de buurt als hij agressief was in zichzelf en hij met zichzelf geen 

raad wist. Echter met de wijkagent had Ivan een goed contact. Deze voorkwam regelmatig escalaties. 
Ook had Ivan veel steun van zijn onderbuurvrouw. Wat sommige buren verkeerd deden was een hele 

heisa maken als Ivan overstuur was. Dat werkte juist averechts. Hij kende ook veel eenzaamheid en 

onbegrip. Wel heeft Ivan een mantelzorger die hem als 12 jaar kent. Hierdoor ervaart Ivan steun omdat 
hij geen familie heeft die de complete geschiedenis bij gesprekken uit de doeken kan doen.  
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Een andere persoon die deze avond door Andrea geïnterviewd werd was Piet van der Linden. Piet is 

bestuurslid van Ypsilon in Eindhoven en heeft een broer en een zoon met een psychotische 

kwetsbaarheid (vroeger schizofrenie genoemd) en mogelijk ook een vorm van autisme.  

De broer van Piet is 76 jaar en is als adolescent enige tijd bij GGZ Oost-Brabant opgenomen en heeft 
daarna tot zijn 65e bij Beschermd Wonen in Gemert doorgebracht. Na zijn 65e woont hij in die regio 

alweer 11 jaar zelfstandig. 

Piet is altijd betrokken bij zijn broer geweest evenals zijn vrouw. Nu kwam de zoon van Piet later in 
dezelfde molen terecht. Na gebruik met vrienden van jointjes in de avonduren ontstond bij hem een 

eerste psychose. Op een gegeven moment bleven alle vrienden voortaan weg en bleef zijn zoon met 

terugkerende psychosen achter.  

Inmiddels is de zoon 17 keer opgenomen geweest met een psychose, vaak gepaard met overlast voor 

medebewoners. Piet heeft geleerd dat hij rustig, kalm en tactvol moet opereren en is er samen met zijn 

dochter in geslaagd wekelijks en soms dagelijks contact te houden.  

Andrea vroeg ook Piet naar de woonsituatie van zijn zoon. Piet had verschillende buren in zijn flat 
leren kennen en wist dat er enkele buren contact probeerden te houden met zijn zoon.  

Door de psychosen vernielde zijn zoon het interieur van zijn appartement en daarbuiten ook een en 

ander. Een enkele keer was hij ook dreigend naar mensen. 

Ondanks de psychosen vroegen mensen hem om de bezorgde pakketjes in ontvangst te nemen. Hij was 

namelijk bijna altijd thuis en deed dit graag voor zijn buren.  

Het beleid van de ggz is dat opnames niet zo vaak meer gedaan worden om hospitaliseren te 

voorkomen. Of dit succesvol wordt zal moeten blijken. 

Stan van Heerebeek 

------------------------------------------------------------------------------ 

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 

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. 

 

------------------------------------------------------------------------- 

 

 


