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14 februari 2017 Regioavond

Aanvangstijd is 19.30 uur 

... met ons kunt U
erover praten

Inhoud
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in de agenda

Afwijkend gedrag
kan psychisch zijn...
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Het jaar 2016 is een vruchtbaar jaar geweest wat familie-
beleid betreft. Dat is in de regionieuws te lezen. Naast de 
verplichting voor GGZ instellingen om contact met de fa-
milie te houden, zijn er ook nieuwe richtlijnen die de kwa-
liteit van de instelling moeten bewaken. Als klap op de 
vuurpijl heeft het tuchtcollege een uitspraak gedaan, die 
in het voordeel van een familielid uitviel. Hopelijk zetten 
we in 2017 als Ypsilon nog een paar belangrijke stappen. 
Ook wat genetisch onderzoek naar schizofrenie betreft is 
er vooruitgang geboekt. 

De organisatie Samen Sterk Tegen Stigma is nog steeds 
actief en vraagt mensen die in een bedrijf werken en last 
hebben van een psychische aandoening om zich te mel-
den. 

Het blad is weer verrijkt met twee ervaringsverhalen  
‘Geen zin’ en ‘Ik wil dood’. Het zijn twee heel leerzame 
verhalen. 

Het Landelijk Platform GGZ instellingen vraagt je mede-
werking. Lees even na of je kunt helpen. 

De thema-avond van 14 februari wordt verzorgd door  
Cornelis van Houwelingen, psychiater bij GGzE. Hij 
komt praten over suïcide gevaar en preventie. Hoe  
kunnen wij als naasten de signalen herkennen?

Ik hoop jullie allemaal te ontmoeten op 14 februari tijdens 
de thema-avond.

Olga Berger

De regioavonden van Ypsilon afd. Eindhoven & de  
Kempen in 2017 (iedere 2e dinsdag van de maand om 19.30 uur):

AGENDA 2017:  
www.ypsilon.org/agenda.

Inleveren kopij voor het volgende regioblad: 
voor 28 februari 2017   BergerOlgaM@cs.com

Alle FACT-teams zijn van maandag tot en met vrijdag van 
8.30 tot 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 
040 - 410 04 51

Thema-avonden zijn op een donderdagavond van 20.00 
tot 22.00 uur op het terrein van de Grote Beek in het 
Conferentiecentrum of Inspiratiecentrum van de GGzE, 
hoofdingang aan de Boschdijk in Eindhoven, tenzij anders 
vermeld

RedactioneelVoor de 
jaarplanners

Algemeen tele-
foonnummer

FACT-Teams 
Eindhoven

xx 9 mei 12 september

14 februari 13 juni 10 oktober

14 maart 11 juli 14 november

11 april 8 augustus 12 december

Inleveren kopij

Labyrint~In 
Perspectief

Landelijk 
Ypsilon 
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Locatie:  Inspiratiecentrum (vroeger: In de 
  Gebakken Peer),  Landgoed 
  de Grote Beek, hoofdingang 
  aan de Boschdijk te Eindhoven
Parkeren: De richting naar parkeerplaats en 
  Inspiratiecentrum wordt met Ypsilon 
  bordjes aangegeven; P6 is dicht in de buurt
Aanvang: 19.30 uur
Thema:  Suïcide door Cornelis van Houwelingen
Voorzitter: Olga Berger

Deze avond komt Cornelis van Houwelingen, psy- 
chiater bij de GGzE, praten over suïcide, suïcide- gevaar  
en suïcide-preventie. Hij zal daarbij koppelingen leggen 
met psychoses en ons uitleggen welke voortekenen je 
soms kunt zien. 

Cornelis heeft veel onderzoek gedaan naar suïcide. Hij zal 
vertellen over de door hem ontwikkelde cursus en refe-
reren aan het boek ‘Hoop doet leven, de 113 online Suïcide 
Survival Guide’ van Jan Mokkenstorm.

We gaan weer een leerzame avond tegemoet. Hopelijk 
mogen we u deze avond begroeten.

Namens Cornelis van Houwelingen: Tejo Verdonschot

Het was een gezellige avond. 
We hebben echt bij kunnen praten. Een op een werden de 
gesprekken gevoerd en dat was echt een succes. 
Misschien een idee om dat vaker te doen.

Olga Berger

Naasten hebben recht op informatie, zelfs als de patiënt 
in kwestie dat niet wil. Die boodschap was al vastgelegd 
in de nieuwe kwaliteitsstandaard over familie en naasten, 
die onlangs werd vastgesteld. Nu komt daar nog een uit-
spraak van het Tuchtcollege bovenop. Die stelde onlangs 
de partner van een patiënt in het gelijk omdat de behan-
delaar hem geen informatie had verschaft, blijkt uit een 
vonnis dat onder meer in het blad Medisch Contact is ge-
publiceerd. Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter spreekt van 
‘een juridische doorbraak die past in deze tijd’.

De patiënte werd door een FACT-team behandeld zonder 
dat haar partner daarvan op de hoogte was. Deze diende 
hierover een klacht in tegen de psycholoog van het team. 
Aanvankelijk gaf het regionaal tuchtcollege de partner 
geen gelijk, omdat patiënte geen toestemming had gege-
ven voor informatieverstrekking. Het Centraal Tuchtcol-
lege verklaart de klacht nu echter alsnog gegrond. Gezien 
de werkwijze van een FACT-team en de richtlijn bipolaire 
stoornissen, móéten naasten bij de behandeling van een 
patiënt worden betrokken. Dat kan ook zonder het ver-
strekken van informatie die onder het medisch beroeps-
geheim valt, aldus het hoogste College.

Uitnodiging 
regioavond 

14 februari 2017

Verslag 
ledencontact-
avond van 
10 januari

Tuchtcollege: 
Naasten 
informeren 
moet!
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Stavenuiter: ‘Van belang zijn de redeneringen die tot de 
uitspraak hebben geleid. De echtgenoot stond als eer-
ste contactpersoon in het dossier vermeld. Toch heeft de 
behandelaar geen enkele poging gedaan om met hem 
in contact te komen. Hij ging alleen af op de weigering 
van de patiënte. Zij was bovendien in behandeling bij een 
FACT-team, een team biedt behandeling die gericht is op 
herstel dichtbij de omgeving van de patiënt. Uitgangs-
punt is dat wordt samengewerkt met de patiënt, maar 
ook met zijn familie en directe omgeving Met andere 
woorden: het behandelteam hield zich niet aan zijn eigen 
principes.’

De uitspraak laat volgens Stavenuiter zien dat richtlijnen 
en dus ook de nieuwe kwaliteitsstandaarden geen was-
sen neus zijn. ‘En juist in de nieuwste generatie standaar-
den is de positie van familie steviger verankerd dan ooit.’

Bron: Ypsilon landelijk, 25 januari 2017

Goed familiebeleid is vanaf nu verplicht in GGZ-instel-
lingen, mét structurele ondersteuning van familie en 
naasten. De samenwerking met en ondersteuning van 
familie en naasten is vanaf deze week verankerd in een  
kwaliteitsstandaard die te vinden is op de website van 
het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ en van Ypsilon. 
Met de ‘generieke module’ gaat voor Ypsilon een grote 
wens in vervulling: voor het eerst scharen een hele reeks 
van beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en cliënt- en  
familieorganisaties zich gezamenlijk achter een docu-
ment dat de status heeft van een officiële behandelnorm.

Zelf leverde Ypsilon de projectleider en dacht ze met  
diverse beroepskrachten en vrijwilligers mee. Voorzitter 
Jan Zandijk spreekt van een ‘belangrijke stap voorwaarts’. 
‘De betrokkenheid van naasten bij de zorg voor mensen 
met psychische noden is van groot belang. Ik hoop dat 
de volgende noodzakelijk stap om het zo gaan doen in de 
GGZ snel wordt gezet.’

De kwaliteitsstandaard geldt voor alle psychische aan-
doeningen en voor alle sectoren: sociale wijkteams, 
huisartsenzorg, basis GGZ en gespecialiseerde GGZ. De 
inhoud toont een mooie balans tussen het respecteren 
van de wensen van de patiënt én die van zijn naasten. 
Uitgangspunt is dat een psychisch probleem niet alleen 
de patiënt zelf raakt, maar ook diens naaste omgeving. 
De samenwerking met familie en naasten staat in dienst 
van het herstelproces van de patiënt. Zijn wensen staan 
centraal, evenals het behoud van zijn netwerken en de 
veerkracht van zijn naasten. Zo wordt van de hulpverlener 
verwacht dat hij in elke zorgfase de relatie met de naas-

Goed familiebeleid 
vanaf nu 
verplicht in 
GGZ-instellingen
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ten bespreekt en aangeeft dat samenwerken het beste is 
voor de behandeling. Ook gaat de module in op hoe de 
zorgprofessional naasten kan ondersteunen zonder te-
gen het beroepsgeheim in te gaan.

Erin Wagenaar, docent aan de Universiteit van Amster-
dam, afdeling Orthopedagogiek, en als kaderlid van  
Ypsilon nauw betrokken bij de totstandkoming: ‘Een  
patiënt kan zich in het bijzijn van een professional vaak 
wel voor een tijdje ‘beheersen’, maar de naasten of  
familieleden weten hoe het er in de praktijk meestal aan 
toegaat. Daaraan voorbijgaan leidt er vaak toe dat de pro-
fessional belangrijke informatie mist voor het zorgproces. 
Ook voor de naasten zelf is dit vervelend, want zij krijgen 
daardoor misschien niet de ondersteuning die ze nodig 
hebben’. De nieuwe standaard gaat uit van drie opties:

• Patiënt en naasten hebben goed contact
• Patiënt en naasten hebben juist geen contact of
• De familie maakt zich zorgen over een naaste die zelf 

geen behandeling wil.

Is het contact goed, dan werken zorgverlener, patiënt en 
naaste van het begin af aan samen, met duidelijke afspra-
ken. Hebben ze geen contact omdat de patiënt dat niet 
wil of omdat de familie zich op afstand houdt, dan res-
pecteert de zorgverlener de wens van de patiënt. Maar hij 
legt wel de meerwaarde uit van samenwerking en houdt 
altijd de mogelijkheid van contact in een later stadium 
open. Een gesprek met alleen familie ter ondersteuning 
moet echter altijd mogelijk zijn. Wil de patiënt zelf geen 
behandeling, dan geeft de zorgverlener voorlichting over 

de problematiek voor de naaste (websites, lotgenoten-
contact, familievertrouwenspersoon). Daarnaast beoor-
deelt hij de situatie en schakelt zo nodig crisiszorg in. 
De standaard benadrukt dat in alle drie de situaties de 
naaste alle nodige niet-cliëntgebonden informatie over 
de ziekte moet krijgen. Dit geldt ook voor de informatie 
over de zorg en over de mogelijkheden tot ondersteuning.

Bron: Ypsilon landelijk, 23 december 2016

Psychische aandoeningen komen in Nederland veel voor 
en raken niet alleen de patiënt maar ook zijn naasten: 
partners, ouders, (volwassen) kinderen, vrienden, broers 
en zussen. Daarom is het belangrijk om in de zorg voor 
mensen met psychische aandoeningen aandacht te 
hebben voor deze naasten, met hen samen te werken 
en waar nodig te ondersteunen. Doel van de module is 
een toename en verbetering van de samenwerking in de  
triade: patiënt, naasten en professional. 

Uitgangspunt van de module is een systeemgerichte  
visie op psychische aandoeningen en een herstelgerich-
te visie op zorg. De samenwerking met naasten staat in 
dienst van het herstelproces van de patiënt. Zijn wensen 
staan centraal, evenals het behoud van zijn netwerken 
en de veerkracht van zijn naasten. Als in het contact met 
de zorgprofessional de naaste omgeving niet vanzelf ter 
sprake is gekomen, stellen uitvoerende professionals de 
volgende twee vragen aan de patiënt. Wie in uw naaste 

Kwaliteits- 
ontwikkeling GGZ
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omgeving is betrokken bij de situatie waarin u momen-
teel verkeert?  Vindt u het goed deze naaste uit te nodi-
gen om zijn kijk op de zaak te bespreken?

Deze vragen passen binnen alle  zorgfases waarin de 
patiënt zich kan bevinden. Ook als de patiënt de naaste 
buiten zijn zorgsituatie wil houden of als een naaste zich 
meldt vanwege (zorgen om) iemand uit zijn omgeving 
met een (potentiële) psychische aandoening of suïcide-
dreiging, gaat de professional op vragen van de naasten 
in. De professional mag altijd informatie geven die niet 
patiëntgebonden is. Bovendien mag in situaties waar de 
veiligheid in het geding is, de privacy worden doorbroken. 
Dit is in overeenstemming met de richtlijnen voor goed 
hulpverlenerschap en het kwaliteitsstatuut. 

Voor een goede samenwerking met naasten (en patiën-
ten) is het belangrijk dat professionals weten te schake-
len tussen hun rol als expert, procesconsulent en gelijk-
waardige participant. Bij de keuze voor een bepaalde rol 
of gespreksvorm laten zij zich altijd leiden door de vraag 
welke de meeste kans biedt op vruchtbare samenwerking 
met de patiënt en diens naasten. De professional is alert 
op behoeften van naasten aan informatie of ondersteu-
ning. Hij heeft aandacht voor de gevolgen van ‘psychi-
sche problemen in de familie’ en de verwerking daarvan 
en geeft informatie over hulpaanbod om zelf overeind te 
blijven (psycho educatie, adressen van websites, lotgeno-
tencontact bij familieorganisaties, zelfhulpmogelijkhe-
den of andere voorzieningen). 

Het belang van een ‘betrokken omgeving’ werd al in 2004 
breed onderschreven met de ondertekening van een con-
venant met deze naam door GGZ Nederland en de samen-
werkende patiënten en familieorganisaties. Deze gene-
rieke module is een belangrijke stap verder op weg naar 
erkenning van de rol van naasten in het herstelproces van 
de patiënt, zoals in dat convenant beschreven. Dit is des 
te belangrijker nu het beroep op naasten toeneemt van-
wege het vaker ambulant worden van de zorg en nu het 
overheidsbeleid op meer zorg in ‘eigen kring’ is gericht.

Bron: Ypsilon landelijk, december 2016

De organisatie Samen Sterk Tegen Stigma zoekt mensen 
die op hun werk open zijn (of willen worden) over hun 
psychische aandoening en die werkzaam zijn bij grote(re) 
bedrijven en organisaties.

Met het project willen ze de bespreekbaarheid van psy-
chische klachten op het werk vergroten en ondersteuning 
bieden aan werknemers en werkgevers die zich hiervoor 
inzetten.

Ben jij zo’n werknemer? Wil jij binnen je organisatie (even-
tueel samen met anderen) als ‘ambassadeur’ fungeren 
naar bijvoorbeeld collega’s, leidinggevenden en human 
resource management?

Uit de kast
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Of treed je zelf liever niet zo op de voorgrond maar weet 
je wel hoe wij in contact kunnen komen met je werkgever 
om dit onderwerp op de kaart te zetten?
Neem dan contact op met:

Cobi van Vugt    c.vanvugt@sststigma.nl 
033 – 303 21 00
of 
Dorien Verhoeven    d.verhoeven@sststigma.nl 
06 – 461 636 28

Meer openheid over psychische aandoeningen op het 
werk kan verschillende voordelen hebben, voor werk- 
nemers met een psychische aandoening bijvoorbeeld:

• Niet op je tenen hoeven lopen
• Duidelijker kunnen zijn over je grenzen en talenten
• Meer begrip krijgen
• Aan het werk kunnen blijven als het minder goed 

gaat
• Verminderen van vooroordelen over mensen met  

psychische aandoeningen

Bron: Samen sterk

Er zijn zes nieuwe genen ontdekt voor schizofrenie in 
een groot onderzoek van onder andere de Vrije Univer-
siteit Amsterdam (VU). Nu kan er in het dna vastgesteld  
worden of iemand drager is van zeldzame risicovarianten 
voor schizofrenie.  

Dit staat in een onderzoek dat gepubliceerd is in Nature 
Genetics. De studie is gebaseerd op gegevens van meer 
dan 40.000 individuen en werd uitgevoerd door meer 
dan 170 wetenschappers en clinici uit Noord-Amerika en 
Europa.

De resultaten bevestigen de belangrijke rol van genen 
in het ontstaan van schizofrenie, en geven nieuwe aan- 
knopingspunten voor vroege diagnose.

‘Deze studie is een belangrijke stap voorwaarts in het  
begrijpen van de genetica van schizofrenie. Het begrijpen 
van de onderliggende biologische processen van schizo-
frenie geeft nieuwe aanknopingspunten voor de ontwik-
keling van nieuwe therapieën voor deze ernstige aan- 
doening’, aldus Danielle Posthuma, hoogleraar Complex 
Trait Genetics aan de VU, en één van de hoofdonder- 
zoekers.

Bron: Nature Genetics, november 2016

Genetisch 
onderzoek 
schizofrenie
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Die gedachte komt regelmatig bij me op. Soms zomaar; 
als ik over straat loop of onder het stofzuigen. Ergens 
uit de krochten van mijn onderbewustzijn roep ik dat 
tegen mezelf. Waarom toch? De laatste tijd heb ik mijn 
leven best op orde. Ik heb een klein baantje, mijn kamer 
is leuk en ik heb mensen om me heen die naar me willen  
luisteren. 

Toen het slecht met me ging kon ik nog van mezelf begrij-
pen dat ik dood wilde, maar nu eigenlijk niet. Vaak ben ik 
zelfs opgewekt. ‘Er is iets naars’, een gedachte die jaren-
lang door mijn hoofd spookte, spookt niet meer zo vaak. 
Daar is ook geen reden toe. Er is wel eens iets naars, maar 
dat komt omdat ik ergens zo vreselijk tegenop kan zien. 
Een bezoek van een vriend terwijl er een dikke laag stof op 
mijn meubels ligt, kan al een reden zijn voor de gedachte: 
‘Er is iets naars vandaag’.  Zo naar is dat niet, dat is gewoon 
een kwestie van aanpakken, maar daar kan ik mezelf dan 
niet toe zetten. Soms zit ik een uur naar dat stof te kijken. 
Als ik dan eindelijk in actie kom, is het in vijf minuten weg. 
Ik verknoei dus heel veel tijd! Het lukt me wel eens om 
meteen de stofdoek te pakken en dan voel ik me vreselijk 
opgelucht en verdwijnt ‘Er is iets naars’ meteen. Ik bezorg 
mezelf dus heel wat ellende, terwijl het helemaal niet  
nodig is. 

Ik kan het me natuurlijk aantrekken dat mijn buurvrouw 
borstkanker heeft of dat er oorlog is in Syrië, maar mijn  
eigen omstandigheden zijn niet meer ‘naar’. Het gaat best 
goed met mij! Natuurlijk, ik wil nog meer, maar een jaar 
geleden wenste ik ‘opgewektheid’ en dat heb ik nu best 
vaak. De rest komt misschien ook. Dat is toch een hele  

optimistische gedachte, waarom wil ik dan dood! Zelfs als 
ik iets leuks in het verschiet heb, komt die gedachte op. Ik 
wil niet dood en ik wil het ook niet meer denken. 

Laatst vond ik toch enig patroon. Het gebeurt in ieder  
geval ook als ik in mijn agenda iedere dag een paar  
dingen heb gezet die ik ‘moet’ doen. Een afspraak voor de 
bioscoop met een goede vriend, dat ‘moet’ helemaal niet, 
dat vind ik leuk, maar toch is dat ‘moeten’ want ik heb 
het afgesproken. Ik denk dat het tijd wordt dat ik ‘moet’ 
omzet naar ‘mag’, zoals ‘iets naars’ best vaak ‘iets leuks’ is. 
En ... ik moet (mag) ook wat minder dingen vastleggen in 
mijn agenda. Afspraken leggen een druk op me en naar 
de bioscoop gaan hoeft geen week van te voren vast te 
liggen. 

Hoe komt het dat een min of meer oplosbaar probleem bij 
mij zulke grote en angstwekkende gedachte oproept! ‘Ik 
wil dood’ is geen kleinigheid? Zeker omdat ik dat niet wil! 
Het is een vermoeiend en tijdrovend karwei om steeds 
met die gedachtes af te rekenen. 

Anoniem: verwoord door Olga Maria Berger

Ik wil dood!
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dochter deed het zo goed, die kirde en lachte. Ik durfde 
het eigenlijk niet te zeggen, ik heb echt zelf ook wel eens 
mensen lastig gevallen met mijn niet al te opwekkende 
verhalen. Als je er door in beslag genomen wordt, heb je 
niet in de gaten dat de luisteraar er niet zo’n zin in heeft. 
De andere vrouwen liepen door, ik zag aan hun rug dat ze 
op de vlucht waren gegaan. 

En toen besloot ik dat ik zou genieten van deze zonnige 
dag met mijn kleindochter en alle probleemkinderen, ook 
mijn eigen zoon eens even zou laten voor wat ze waren. 
‘Sorry’, zei ik tegen de vrouw. ‘Vandaag staat mijn hoofd 
er niet naar. Zullen we een andere keer afspreken?’ Even 
keek ze me verbluft aan en toen glimlachte ze. ‘Is goed, ik 
zie je wel weer.’ Pfff... Gelukkig had ik haar niet voor het 
hoofd gestoten, ze heeft het al moeilijk genoeg.

Anoniem: verwoord door Olga Maria Berger

0900-235 67 80 en de website nationalezorgnummer.nl
Leden van Ypsilon kunnen ook terecht bij de adviesdienst 
van Ypsilon.

Telefoon 088-000 21 20 of via adviesdienst@ypsilon.org

We zijn op zoek naar mensen die in 2016 om medische 
redenen (in dit geval alleen vanwege fysieke/lichamelijke 
oorzaken) tijdelijk niet konden thuisblijven of na een zie-
kenhuisopname niet naar huis konden en in die periode 
zorg op een andere plek ontvingen. Heeft u hier ervaring 
mee? Dan gaan we graag met u in gesprek hierover. 

De LPGGz (Landelijk Platform GGz) wil vanuit cliëntenper-
spectief criteria voor deze zorg opstellen. LPGGz doet dit 
project samen met Ieder(in) en Patiëntenfederatie Neder-
land. Het doel is om een set met kwaliteitscriteria op te 
leveren die patiëntenorganisaties kenbaar kunnen maken 
aan zorgaanbieders en verzekeraars. Daarmee is het cli-
entenperspectief een goed onderbouwde factor van be-
lang bij het inkopen en organiseren van eerstelijnsverblijf.
Voor meer informatie kunt u bellen met:
Debora Korporaal:  033- 303 2333  of  06-16 137 807

Ik vind het heerlijk om te wandelen met mijn kleindoch-
ter. Ze is een half jaar en ligt nog in de kinderwagen. Met 
hond en kleinkind zwerf ik door mijn buurt. In iedere straat 
woont wel iemand die een kind of neef heeft die lijdt aan 
schizofrenie en door de jaren heen ken ik de meeste van 
hen. Nu met mijn kleinkind raak ik aan de praat met jonge 
moeders, oma’s en andere mensen die van schattige klei-
ne baby’s houden. Laatst stonden er zo’n drie vrouwen bo-
ven de wagen te kirren en mijn kleindochter lachte erom. 
Een vrouw die ik al langer ken, kwam erbij staan. Haar 
dochter lijdt aan borderline. Meestal luister ik naar haar 
verhaal, maar die dag had ik echt geen zin. Mijn klein-

OPROEP: 
Als het thuis even 

niet meer gaat...

Geen zin
Nationale 
zorgnummer
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Wilt u een cursus volgen of een congres bijwonen en zo 
uw kennis vergroten? 

De Vrienden van Ypsilon hebben geld beschikbaar  
gesteld voor deskundigheidsbevordering van kaderleden. 
Voorwaarde is dat de kennis die wordt opgedaan gedeeld 
wordt met andere kaderleden. Hoe dit gebeurt kan in 
overleg worden bepaald. 

Wilt u hierop een beroep doen? Neem dan contact op met 
Heleen Schönau, hschonau@ypsilon.org of Marjo Markx, 
mmarkx@ypsilon.org.

Wilt u ook meepraten met uw gemeente over het beleid 
‘verwarde personen’? Dan kunt u het beste contact opne-
men met uw eigen gemeente en informeren wie er gaat 
over het beleid voor ‘verwarde personen’. In sommige 
gevallen is ook de WMO-raad betrokken en kunt u die in-
gang gebruiken.

Kijk voor meer informatie op de website van het LP-
GGZ of neem voor overleg contact op met Marjo Markx 
mmarkx@ypsilon.org

Deskundigheids-
bevordering

Leden van Ypsilon kunnen terecht bij de adviesdienst, 
telefonisch en online, en bij het Ypsilon Kennisnetwerk 
(www.ypsilon.org/kennisnetwerk), waar kaderleden met 
specialistische kennis hen zo goed mogelijk proberen te 
helpen.

Kaderleden kunnen terecht bij een van de Wmo-experts.

Voor onze leden is er de mogelijkheid om juridische  
ondersteuning te krijgen. Voor eenvoudige juridische  
vragen kunnen mensen bellen met Meld je Zorg (het 
meldpunt van het Landelijk Platform GGZ). 

Telefoon  0900 - 0401208 op  maandag, dinsdag en  
donderdag van 10.00 – 16.00 uur  of per e-mail: 
meldjezorg@platformggz.nl, of met het Informatiepunt 
Zorg en Ondersteuning, telefoon 0900 - 235 67 80. 

Meldjezorg en het Informatiepunt kunnen beiden door-
verbinden met de juridische ondersteuning. Voor 
juridische vraagstukken waarbij een procedure haalbaar 
is wordt een eigen bijdrage gevraagd van €100,-. 
De juridische hulp wordt geleverd door Regelrecht.

Beleid gemeente 
over verwarde 

mensen

Advies

Juridisch  
steunpunt



Wegwijs bij Ypsilon, afd. Eindhoven & de Kempen
www.ypsilonedk.nl

Vertrouwenscontacttelefoon / Belangenbehartiging / Nieuwe bezoekers Regioavonden: 
   Tejo Verdonschot   tel. 06-2397 92 41
 
Adres:     Ypsilon afd. Eindhoven & de Kempen
            Kronehoefstraat 21-29
             5612 HK Eindhoven 
   contact@ypsilonedk.nl

Voorzitter:  Tejo Verdonschot  
Secretaris:  Hans van den Hoek
Lid:    Meliha Aslan
Lid:    Jan Wouters

    
Ledenadministratie:  Ad Huijbregts, Piet van der Linden

Penningmeester:   Ad Huijbregts   tel. 0497-38 30 49 
   ING bankrekening nr. NL80 INGB 0003 9280 50 t.n.v.:
   Ypsilon afd. Eindhoven & de Kempen
 
Regionieuws redactie: Olga Berger   tel. 040-285 93 56
   e-mail: bergerolgaM@cs.com 

Website beheer:   Piet van der Linden  tel. 040-242 10 76
 

Taakgroepen (coördinatoren):
Thema-avonden en gespreksgroepen:  Olga Berger
ACT-Lotgenotengroepen: Rob van Kol email: robvankol@gmail.com

Familievertrouwenspersoon (FVP) van GGzE
  Judith van Nimwegen   tel. 06-4694 38 81
  e-mail: j.vannimwegen@lsfvp.nl
  Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 09.00 - 15.30 uur

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 
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


