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

xx 9 mei 12 september

xx 13 juni 10 oktober

xx 11 juli 14 november

11 april 8 augustus 12 december
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Het belooft weer een interessante thema-avond te wor-
den op 11 april. John Remmers is ervaringsdeskundige en 
werkt in de verslavingszorg en komt ons vertellen over 
zijn herstelproces. Dat mag je eigenlijk niet missen. Piet 
van der Linden heeft zich verdiept in de ‘Vrijwillige Hulp-
dienst’ en heeft er een stuk over geschreven. Misschien is 
die hulpdienst iets voor jou? 

De Tweede Kamer heeft een nieuwe wet aangenomen 
over dwangbehandeling. De wet moet nog worden be-
handeld door de Eerste Kamer. Het lijkt erop dat familie 
steeds serieuzer genomen wordt en dat kan onze zieke 
naaste alleen maar ten goede komen. 

Het inspectierapport over Bart van U., de moordenaar van 
Els Borst is in zoverre interessant, dat het de zaken belicht 
waar wij als familieleden soms ook tegenaan lopen: we 
dringen aan om hulp te krijgen voor onze naaste, maar 
het lijkt niet te helpen. 

Op 20 april wordt er een psychosecafé gehouden in Hel-
mond. Zeer steunend en een gelegenheid om lotgenoten 
te ontmoeten. Dat blijkt uit het verslag van het psycho-
secafé Best dat geschreven is door Meliha Aslan en Tejo 
Verdonschot.

Tot slot hebben we weer twee prachtige ervaringsverha-
len. Het eerste is geschreven door Meliha: Lotgenotencon-
tact, wat houdt dat in?  Het tweede is: Mijn zoon wil me 
niet meer zien.  Veel leesplezier.

Olga Berger

AGENDA 2017:  
www.ypsilon.org/agenda.

Inleveren kopij voor het volgende regioblad: 
voor 27 april 2017   BergerOlgaM@cs.com

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 
040-29 70 199.  (Let op: dit telefoonnummer is veranderd)

Redactioneel

Algemeen tele-
foonnummer

FACT-Teams 
Eindhoven

Inleveren kopij

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 P6 en 
  Inspiratiecentrum wordt met Ypsilon- 
  bordjes aangegeven.
Aanvang: 19.30 uur
Thema:  Doen! John Remmers
Voorzitter: Olga Berger

Doen! de sleutel tot verandering

John Remmers is een ervaringsdeskundige die in de  
verslavingszorg werkt. Tijdens het eerste gedeelte van de 
regioavond op 11 april komt hij vertellen over zijn eigen 
herstelproces en wat hem heeft geholpen en belemmerd.

Hij vertelt over zijn jeugd, de gevolgen van verslaving,  
familiebanden, het eenzame ‘herstelproces’ vanwege  
verbroken familiebanden, het herstellen van familie- 
banden en de gevolgen van stigmatisering. 

Hij heeft twee belangrijke doelen. 
1. Bij burgers, scholieren en hulpverlening bewustwor-

dingsprocessen op gang te brengen rondom psychia-
trie, verslaving, criminaliteit en stigmatisering.

2. Mensen met een psychiatrisch-, verslavings- en/of 
criminaliteits-verleden ondersteunen bij het maken 
van hun herstelverhaal.

Dit doet hij door zijn werk bij een verslavingskliniek en 
door o.a. met een aantal andere ervaringsdeskundigen op 
scholen en andere organisaties voorlichting te geven.
Op de website in opbouw www.doenpreventie.nl is meer 
informatie te vinden.
John laat zien dat er ondanks een forse tegenwind in het 
leven herstel mogelijk is. Hij geeft daardoor hoop dat het 
ook met uw naaste nog beter kan gaan.

Tijdens het tweede gedeelte van de avond kunnen er vra-
gen gesteld worden.

John Remmers

De bijeenkomst vindt plaats in het Inspiratiecentrum, 
Grote Beekstraat 8. Olga heet al onze bezoekers van harte 
welkom.

Deze avond is er geen gastspreker. Allereerst vertellen 
we aan elkaar hoe het gaat met onszelf. Duidelijk wordt 
dat er behoefte bestaat aan een soort van wegwijzer 
waarin vermeld is wat men in bepaalde crisissituaties kan 
doen en bij wie men hierbij hulp kan vragen. Mocht een  
dergelijke wegwijzer al bestaan, dan zouden wij die graag 
in het regionieuws opgenomen zien worden. We weten 
dat de gemeente Eindhoven bezig is met het ontwerpen 
van een sociale landkaart die ons kan helpen bij het vin-
den van antwoorden op onze hulpvraag.  Het dagelijks 
bestuur van Ypsilon zoekt dit uit.

Uitnodiging 
thema-avond 

11 april 2017

Verslag leden- 
contactavond 
van 14 maart
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Verder praten we na over de avond van 14 februari 2017. 
Cornelis van Houwelingen heeft toen met ons gesproken 
over suïcide en euthanasie. Het was voor ons allen een 
aangrijpende avond. Een aantal van ons heeft minder 
goede ervaringen rondom euthanasie. Religieuze over-
wegingen spelen hier een belangrijke rol. Ook de rol van 
de hulpverlener is belangrijk. Niet iedere huisarts is bij-
voorbeeld bereid om mee te werken. Euthanasie blijft een 
moeilijk en beladen onderwerp voor ons. 

Olga sluit de vergadering en nodigt ons allen uit voor de 
volgende regioavond in het Inspiratiecentrum 
op 11 april.

Hans van den Hoek 

Twee coördinatoren van de vrijwillige hulpdienst (VHD) 
zijn op bezoek geweest bij het groeipunt* van de Grijze 
Generaal  waar zij het een en ander hebben verteld over 
hun activiteiten. 

Zij coördineren 10 soorten ‘maatjes’ voor mensen die een 
maatje nodig hebben:  Administratie-maatje; Boodschap-
pen-maatje; Buddy-maatje; Coach-maatje; Dementie-
maatje; Gezelschaps-maatje; Klus-maatje; Mantelzorg-
maatje; Netwerk-maatje; Vrij-en-verder-maatje.
Velen van ons zijn vanwege onze ervaringen met een 
naaste met een psychotische kwetsbaarheid maar al te 
goed ‘opgeleid’ en daardoor misschien al meer geschikt 
om als Coach-maatje te dienen.

Meer informatie op de website van de vrijwillige hulp-
dienst www.vhd-eindhoven.nl

Coach-maatje
Coach-maatjes zijn er voor mensen met psychosociale en/
of psychiatrische problemen. Als vrijwilliger kun je ze een 
steuntje in de rug geven in of na een moeilijke tijd en sti-
muleren om de draad weer op te pakken. Je helpt iemand 
bij leuke én moeilijke dingen. Professionele hulp is al in 
beeld of betrokken geweest, het gaat erom dat de hulp-
vrager iemand heeft om op te leunen.

Persoonlijk ervaar ik mijn vrijwilligerswerk als verrijkend 
en in zekere zin ook ‘ontspannend’. Ik ben dan namelijk 
grote delen van de dag NIET bezig met het wel en wee 
van mijn 2 familieleden met een psychotische kwetsbaar-
heid. En als ik nodig ben heb ik het gevoel door al mijn 
vrijwilligerswerk beter te zijn toegerust om hen zo goed 
mogelijk te steunen.

Hoe werkt het?
Er is één coördinator per ‘soort’ maatje waar je als star-
tend vrijwilliger een eerste gesprek mee hebt en waar je 
onder meer kunt aangeven wat je voorkeuren zijn. Daarna 
volgt er een cursus van een dag, met daarna voor twee 
soorten maatjes nog 2 avondcursussen extra. Dat zijn: het 
Vrij-en-verder-maatje (na detentie) en  het Buddy-maatje 
(bij levensbedreigende ziekte).

Op dit moment zijn er ongeveer 500 maatjes bij de Vrij-
willige Hulpdienst die de hoofdpersonen regelmatig be-
zoeken. De laatste tijd is de vraag flink toegenomen (van-

De Vrijwillige 
Hulpdienst iets 

voor ons?
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* Groeipunt Info op de Grijze Generaal.

Namens Ypsilon zitten Tejo Verdonschot en ik (Piet)  
samen met cliënt- en naasten -ervaringsdeskundigen op 
het Groeipunt en verder iemand van www.zelfhulpver-
bindt.nl  om vragen van cliënten, mantelzorgers en hulp-
verleners te beantwoorden of om informatie te geven. 
Regelmatig wordt ook buiten het Groeipunt nog contact 
gehouden met bezoekers.

Piet van der Linden

wege de ambulantisering?) waardoor er een flink tekort 
aan maatjes is ontstaan.
Wat kunnen de Vrijwillige Hulp Dienst coördinatoren bie-
den?
• Een gesprek met een van de 10 coördinatoren van het 

soort maatje waar je interesse in hebt. 
• Een cursusdag om belangrijke informatie over je taak 

te verkrijgen.
• Twee cursusavonden extra voor Buddy- en Vrij-en-

verder-maatje.
• Samen kennis maken met degene wiens maatje je 

zou kunnen worden; klikt dit contact, dan start het 
maatjescontact.

• Bereikbaar voor overleg als je vragen hebt of als je 
tips of adviezen wilt.

• Een evaluatie  na elk jaar van het maatjescontact.

Buddy- en Vrij-en-verder-maatjes kunnen in het hele 
GGzE verzorgingsgebied als maatje werken. Dus Son en 
Breugel, Oirschot, Reusel, Cranendonk en alles  wat hier 
tussen ligt (zie afbeelding). De andere maatjes projecten 
van de VHD gelden alleen voor Eindhoven.
Ga voor meer informatie en aanmelden als maatje naar 
de website www.vhd-eindhoven.nl van de vrijwillige 
hulpdienst.

Zie afbeelding op volgende pagina: 
# in het gehele verzorgingsgebied: ‘Vrij-en-verder-  
 maatje’ en ‘Buddy- maatje’.
# alleen in de gemeente Eindhoven: alle genoemde 
 10 soorten  maatjes.
 

Oirschot

Nuenen

Best
Son en Breugel

Woensel-Zuid

Woensel-Noord

Strijp en
Centrum

Gestel

Tongelre

StratumVeldhoven

Steensel

Geldrop

Aalst

Heeze

Waalre
Hapert

Bladel

Reusel - De Mierden

Bergeijk

Valkenswaard

Dommelen

Maarheze
Cranendonck

Budel
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Van opnamewet naar behandelwet. Dat is de belangrijk-
ste verandering nu de Tweede Kamer akkoord is gegaan 
om de wet Bopz (Wet bijzondere opneming in psychiatri-
sche ziekenhuizen) te vervangen door de Wet verplichte 
GGZ. Dwangbehandeling kan straks ook buiten de muren 
van een instelling als iemand daar beter af is. Minder suc-
cesvol was het voorstel van (nu demissionair) minister 
Schippers om iemand 3 dagen ter observatie te kunnen 
opsluiten van wie alleen het vermoeden was dat hij een 
psychische aandoening had. Na massaal protest vanuit 
cliëntenorganisaties, beroepsgroepen en koepels besloot 
een Kamermeerderheid een streep te halen door het plan. 
Daarentegen stond de voorgestelde stevigere positie van 
familie en naasten niet ter discussie: die werd zelfs nog 
extra versterkt. Ypsilon is dan ook blij met de wet.

Ypsilon is vooral verheugd over de rol die familieleden in 
de nieuwe wet gaan krijgen. Als de gemeente bijvoor-
beeld besluit om na een melding van de familie of ande-
ren niets te doen, kan de familie de gemeente dwingen 
om een aanvraag voor verplichte zorg bij de Officier van 
Justitie in te dienen. En besluit de Officier van Justitie om 
er niets mee te doen, dan kan de familie bij de rechter een 
verzoek om verplichte zorg indienen. Ook mooi: De fami-
lievertrouwenspersoon krijgt een wettelijke verankering.

Maar ook het feit dat dwangbehandeling voortaan ook 
kan plaatsvinden bij iemand thuis of op een andere logi-
sche locatie stemt Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter te-
vreden. “Net als het versterken van de rol van de familie 
was het een van de aanbevelingen die Ypsilon en Anoiksis 
al 20 jaar geleden deden in het rapport ‘Bescherming voor 

psychotische mensen’. De Eerste Kamer moet nog ak-
koord gaan voordat de nieuwe wet echt van kracht wordt. 
Dat zal waarschijnlijk nog een jaar vergen. Maar als dat 
gebeurt, dan zijn alle aanbevelingen van toen uiteindelijk 
in de wet verwerkt.”

Het groene licht van de Tweede Kamer maakt dat er nu 
vier op elkaar afgestemde wetten komen die iets regelen 
met dwang in de zorg. Zo wordt dwang bij mensen met 
dementie en mensen met verstandelijke beperkingen 
niet meer geregeld in dezelfde wet, maar in de Wet Zorg 
en Dwang. Mensen die te maken hebben gekregen met 
justitie vallen juist weer onder de Wet Forensische Zorg. 
Een gevolg van deze afstemming is dat voor dwangbe-
handeling niet meer wordt gekeken naar het begrip ‘ge-
vaar’ maar naar de vraag of de betrokkene zelf of omstan-
ders ‘ernstig nadeel’ hebben als er niet wordt ingegrepen. 
Een begrip dat volgens een motie niet betekent dat straks 
sneller wordt overgegaan tot gedwongen zorg. 

Bron: Ypsilon landelijk

Tweede Kamer 
akkoord met 

nieuwe wet  
over dwang- 
behandeling
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‘Iedere zorgverlener zag een foto, maar niemand bekeek 
de hele film.’ Met deze beeldspraak schetst de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg (IGZ) wat er mis ging in de zorg-
verlening aan Bart van U. Minister Schippers overhan-
digde een rapport hierover aan de Tweede Kamer. In het 
NOS-journaal belichtte Ypsilon bestuurslid Wies van den 
Nieuwendijk de kant van de familie.

Van U. bracht in 2014 oud-minister Els Borst om het leven 
en een jaar later zijn oudste zus. Na zijn arrestatie, een 
paar dagen na deze laatste daad, bleek vrijwel meteen 
dat er het een en ander was misgegaan.De politie, de cri-
sisdienst en het Fact-team, alle partijen hebben zich op 
verschillende momenten in de periode voor de moorden 
met Van U. beziggehouden. De informatie die de familie 
gaf is niet benut.

De inspectie concludeert dat de meeste zorgverleners 
hebben gehandeld volgens de geldende normen, maar 
dat zij een te gefragmenteerd beeld hadden, hun kennis 
niet met elkaar deelden, te weinig gebruikmaakten van 
de informatie van de familie en dat de controle en regie 
te wensen overliet.

Om dergelijke drama’s in het vervolg te helpen voorko-
men, doet de IGZ een aantal aanbevelingen. Een ervan 
gaat over het zorgvuldig vastleggen van contacten met 
de familie. Ook als de patiënt (nog) niet in behandeling is, 
of na afsluiting van de behandeling.

De inspectie beveelt ook aan dat zorgaanbieders bij hun 
beoordeling en advisering - aan de rechter bijvoorbeeld 

- nadrukkelijk alle beschikbare informatiebronnen aanbo-
ren en gebruiken, waaronder met name de familie en de 
ketenpartners. 

Bron: Ypsilon landelijk

Beste familie- en naastbetrokkenen, cliënten èn zorgpro-
fessionals. Kom naar onze ontmoetingsavond, u bent van 
harte welkom en de koffie staat klaar. 

Thema	avond:		PSYCHOSE	en		HERSTEL

info :     http://www.ypsilon-helmond.nl/
 donderdagavond 20 april 
 19.00 uur - 21.30 uur;  inloop vanaf 18.45 uur
Locatie: Restaurant ’t Warant
 GGZ Oost Brabant, 
 Wesselmanlaan 25a in Helmond

 Muzikale medewerking van:
 Trio “Van die Dingen” en huispianist 
 Joost Goossens
                 
Aanmelden is prettig i.v.m. catering:         
ypsilon-helmond@hotmail.com

Inspectierapport 
over Bart van U.

Psychosecafé  
in Helmond
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De avond werd op 30 november 2016 bij Bestwijzer in Best 
georganiseerd door Ypsilon, Labyrint in Perspectief, Tria-
loog, GGzE de Boei en Zelfhulpnetwerk Eindhoven.

Op deze avond werden een ervaringsdeskundige en zijn 
zus geïnterviewd over wat de suïcidepogingen en de psy-
chose van hem voor haar en hem hebben betekend en 
hoe het gezin hiermee om is gegaan.

Beiden waren heel openhartig over hun gevoelens en wat 
deze periode met hen heeft gedaan. Wat hier sterk naar 
voren kwam was dat er in het gezin weinig over gespro-
ken werd. Hij had een goede band met een oudere zus, 
waar hij wel mee sprak. Tegen de andere familieleden ver-
telde hij niets. Wilde ze er niet mee vermoeien. Er werden 
ook geen vragen gesteld hoe het met de andere ging. 

Tijdens het interview kwam hij er onder meer achter dat 
zij erg kwaad op hem was geweest om zijn suïcidepogin-
gen. Als hij er niet bij was, werd er door de andere fami-
lieleden flink gediscussieerd over wat het beste voor hem 
was. Er waren soms hevige ruzies hierover.

Dit riep bij de aanwezigen veel vragen op en stof tot dis-
cussie. In de zaal werden veel verhalen uitgewisseld over 
herkenning, maar ook hulpvragen hoe hier nu mee om te 
gaan. Tijden zijn veranderd en er is nu meer belangstel-
ling ook voor de mantelzorger en familieleden. Naast 
ervaringsdeskundigen en mantelzorgers waren er ook 
hulpverleners aanwezig. Grote ontbrekende partij tijdens 
deze Psysalon was de gemeente.

Het concept van deze avond viel goed in de smaak en 
smaakt naar meer. Er werden contacten gelegd met  
andere instanties/organisaties en er werd informatie uit-
gewisseld.

Terugkijkend kunnen we concluderen dat het een  
geslaagde avond was.

Meliha Aslan en  Tejo Verdonschot

Ruim 2 jaar ben ik nu lid van Ypsilon. Het leek me bij de 
start een goede manier om me te verdiepen in psychische 
stoornissen, omdat ik mijn zoon beter wilde begrijpen om 
beter met hem om te kunnen gaan. Ook het contact met 
anderen die met soortgelijke problemen te maken heb-
ben sprak me aan. Ervaringen delen leidt regelmatig tot 
inspiratie voor het eigen proces dat je moet doorlopen. 

Mijn verwachting is uitgekomen: ik heb inderdaad meer 
kennis gekregen van psychische ziektebeelden en ook het 
contact met lotgenoten doet me vaak goed. Het is fijn om 
te horen dat je niet de enige bent die regelmatig het ge-
voel heeft om als roepende in de woestijn tegen de bier-
kaai te vechten. En te weten dat sommige verwachtingen 
die ik van het contact met mijn zoon heb niet realistisch 
zijn. Niet omdat hij mij dwars wil zitten maar omdat hij 
het niet waar kan maken. Laatst sprak ik een vrouw die ik 
voorheen vaker trof bij Ypsilon. Ik vroeg haar waarom ze 
niet meer kwam. Ze zei: ‘Ik ben de enige die geen contact 
meer heeft met haar kind en ik word er zo verdrietig van 

Sfeerverslag 
Psysalon in Best

Lotgenoten- 
contact, wat 
houdt dat in?
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(Meliha is van oorsprong Turks en woont al 40 jaar in  
Nederland. Zij heeft een 42 jarige zoon met een PTSS, post-
traumatische-stressstoornis.)

Sinds augustus had ik niets meer van mijn zoon verno-
men. Er was wel een klein akkefietje geweest, maar ik had 
het zelf niet ervaren als iets dat het contact voorgoed zou 
verbreken. Ik had alleen gezegd dat ik niet meer iedere 
dag een uur aan de telefoon ging hangen met hem om 
hetzelfde verhaal aan te horen, maar dat we drie keer in 
de week zouden bellen. Blijkbaar was hij daar erg boos 
over. 

De eerste maanden vond ik het eigenlijk best. Het leek 
alsof ik ineens ook weer een eigen leven had en dat niet 
alles werd beheerst door mijn zoon, want blijkbaar trok ik 
het me toch meer aan dan ik dacht dat hij depressief was 
en steeds maar vroeg wat hij toch moest doen met zijn 
leven. In mijn achterhoofd speelde het steeds mee en nu 
dat niet meer hoefde, genoot ik veel meer van mijn eigen 
leven. 

Wat nog opvallender was, dat mensen me anders behan-
delde. Ze leken me voor vol aan te zien. Ik denk dat iemand 
met een probleem dat toch uitstraalt en dat mensen on-
bewust op de vlucht slaan. De mensen die belangstelling 
voor me hadden en vroegen naar mijn zoon, waardeerde 
ik enorm en dat doe ik nog, maar ik merkte dat ik het alle-
maal kort hield. Even wilde ik het hele probleem vergeten. 
Was het een vlucht? Ik wist het niet, maar vluchten voelde 

als ik de anderen hoor praten over de moeilijkheden die 
zij in het contact met hun kind of partner tegenkomen. Ik 
herken mezelf te weinig in de verhalen van de anderen.’

Dat zette me aan het denken: zijn we niet teveel bezig 
met het ons verplaatsen in onze dierbaren en te weinig 
met wat we zelf nodig hebben? We zouden elkaar ook 
kunnen helpen om dat te realiseren!

Als jij ouder of partner bent van iemand met een psychi-
sche stoornis loop je het risico om de balans in je leven en 
de aandacht voor jezelf helemaal kwijt te raken. Zeker als 
je gefocust bent op het welzijn en welbevinden van die 
persoon. De vraag die ik mij in toenemende mate stel is: 
‘Waar word ik blij van; wat kan ik doen om te voorkomen 
dat de weegschaal naar de negatieve kant doorslaat?’  Hij 
helpt mij om die balans te herstellen. Ik denk dat we el-
kaar ook daarmee zouden kunnen helpen en inspireren: 
wat vinden anderen van belang om goed voor zichzelf 
te zorgen? Wandelen? Schilderen? Naar de film gaan? Of 
naar een museum? Zou het leuk zijn om een keer in de 
zoveel tijd in plaats van ons verdiepen in psychische on-
derwerpen samen leuke dingen te doen? Om de kans te 
vergroten om zelf niet in een depressie te zakken? Want 
ook daarmee zorgen we voor onze dierbaren: een mens 
die goed voor zichzelf zorgt heeft de mensen in zijn om-
geving meer te bieden dan iemand  die zichzelf weggeeft 
en opoffert. 

Ik ga er beter op letten. Wie doet mee?

Meliha Aslan

Mijn zoon wilde 
me niet zien
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even prima en daar ik er toch weinig aan kon veranderen 
dat hij me niet meer te woord stond, ging ik mijn eigen 
gang.

Hoe langer het duurde, hoe meer ik me voornam om me 
nooit meer mee te laten slepen door de wisselende ge-
moedstoestanden van mijn zoon. Ik zou me niet meer be-
drukt voelen, omdat hij zich down voelden en ik zou me 
ook niet meer overgelukkig voelen als het even goed ging. 
Ik ging mijn eigen leven leiden waarin plaats voor hem 
was, maar niet meer voor stemmingen, ik ging mijn eigen 
stemming bepalen.

Eind februari kwam er een sms waarin hij vroeg hoe het 
met mij ging! Ik besloot niet te vragen hoe het met hem 
ging en vertelde alleen waar ik mee bezig was. En zie daar! 
Er kwam een min of meer gezellige sms-reeks op gang. 
Zijn verjaardag wilde ik niet overslaan en dus ging ik naar 
hem toe. Tjee... Het was heel gezellig. Komt dat omdat hij 
voelt dat ik stabieler ben? We zullen zien, maar ik ga echt 
zorgen dat ik het volhoud om stabiel te blijven. 

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
 

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 GGzE, 
hoofdingang aan de Boschdijk in Eindhoven, tenzij anders 
vermeld.

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  
LPGGZ of neem voor overleg contact op met Marjo Markx 
mmarkx@ypsilon.org

Nationale  
zorgnummer

Labyrint~ 
InPerspectief

Beleid gemeente
over verwarde  
mensen



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

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


