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Ypsilon afd. Eindhoven & de Kempen  
9 mei 2017   Regioavond

Aanvangstijd is 19.30 uur 

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

xx 8 augustus 12 december
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erover praten
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Het is weer mei en Jenneke van der Plas komt voor het 
derde achtereenvolgende jaar in mei spreken op onze re-
gioavond. Deze keer vooral over hoe we een gesprek met 
onze zieke naaste het beste kunnen aanpakken. Daar 
worstelen we allemaal mee. Kom dus allemaal voor prak-
tische tips! 

Hans van den Hoek heeft het verslag van 11 april gemaakt. 
John Remmers heeft toen een lezing gegeven waarvan 
we allemaal erg onder de indruk waren. 

Het bestuur geeft in ‘cijfers en letters’ een uitleg over de 
financiële ondersteuning door de leden en hoe belangrijk 
die is voor onze afdeling. 

Jan van Kouwen, sommige leden kennen hem van Fami-
lie als Bondgenoot, heeft een koninklijke onderscheiding 
gekregen.

Op 6 april kwam er een bericht over ‘nieuwe indicatie voor 
mensen in een GGz-instelling’ dat de redactie jullie niet 
wil onthouden.

Henk Driessen heeft het verslag geschreven over 
psychosecafé Helmond met daarin het ervaringsverhaal 
van Nienke. Tot slot hebben we nog een anoniem erva-
ringsverhaal ‘Crisis’.

Veel leesplezier

Olga Berger

AGENDA 2017:  
www.ypsilon.org/agenda.

Inleveren kopij voor het volgende regioblad (nieuwsbrief): 
voor 25 mei 2017   BergerOlgaM@cs.com

Datum: 17 mei 2017
Plaats: Bestwijzer, Nazarethstraat 173, 5683 AK in Best
Tijd:  19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.

Redactioneel

Psysalon 
in Best

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:  Jenneke van der Plas: Hoe praat je met 
  je familielid dat psychotisch is?
Voorzitter: Olga Berger

Hoe doe je dat; praten met jouw naaste die psychotisch 
is? Of in jouw ogen waanideeën heeft?
Hoe ga je om met achterdocht en stemmen bij je fami-
lielid? En wat zeg je bij verdriet en rouw over de ontstane 
beperkingen en verlieservaringen?
En wat toon je van je eigen gevoelens?

Recepten hiervoor zijn er niet, daarom des te fijner om 
hier eens samen over te praten.
Na een inleiding met wat algemene uitgangspunten, 
gaan we in kleine groepjes uiteen en gaan aan de hand 
van vijf vragen, waarmee we elkaar ‘interviewen’ lastige 
situaties uit je eigen ervaring uitdiepen en bekijken of je 
ook iets anders had kunnen zeggen of doen.

Graag tot 9 mei! Jenneke van der Plas, klinisch psycho-
loog/psychotherapeut GGzE

Avondvoorzitter: Olga Berger

De bijeenkomst vond plaats in het Inspiratiecentrum, 
Grote Beekstraat 8.

Olga heet onze gastspreker en onze bezoekers van harte 
welkom.

Deze avond is John Remmers onze gastspreker. Hij geeft 
een overzicht van zijn leven tot nu toe en stipt zowel de 
positieve als negatieve gebeurtenissen aan. We maken 
kennis met een wereld die nauwelijks bij ons bekend is 
en die weinig aansluitingspunten met onze ervaringswe-
reld kent. Een wereld van drugs, criminaliteit, wantrou-
wen, achterdocht en onveiligheid. Het is voor ons vaak 
onbekend terrein omdat we er nauwelijks ervaring mee 
hebben. In tegenstelling tot het gezin waarin John opge-
groeid is, zijn de gezinnen waarin onze kinderen zijn op-
gegroeid meestal meer harmonieus en stabiel. Maar zoals 
we allen weten kan het hier ook flink mis gaan. 

Alle bewondering onzerzijds voor zijn strijd tegen en 
overwinning op zijn verslaving. En ook dan weer loert het 
gevaar van een terugval, zoals dat ook hem overkomen is. 
Zijn leven is uiteindelijk weer goed op de rails gekomen. In 
een groep van ongeveer 100 medewerkers geeft John nu 
in 6 regio’s voorlichting op veel scholen.

We hebben deze avond veel geleerd. We hebben kennis 
gemaakt met de ziekmakende wereld van de criminali-
teit. De helft van zijn vroegere vriendenkring leeft niet 
meer, door welke oorzaak dan ook. We hebben ontdekt 
dat criminaliteit leidt tot een onveilig gevoel van voort-
durend opgejaagd zijn. Dat bijvoorbeeld GHB ook tot een 

Uitnodiging 
thema-avond 

9 mei 2017

Verslag van de 
regioavond van 
11 april 2017
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psychose kan leiden en het gebruik van cocaïne tot een 
gevoelloze persoonlijkheid kan leiden, die geen grenzen 
meer kent. 

Het gebruik van drugs leidt vaak tot psychoses. Hierbij 
moet opgemerkt worden dat iedere persoon verschillend 
op het gebruik van drugs reageert. En nogmaals is beves-
tigd dat in ook in gevangenissen drugs makkelijk te ver-
krijgen zijn. 

Het is een avond geweest die nog lang in onze herinne-
ring zal blijven.
Olga bedankt John en ons voor de aanwezigheid en in-
breng tijdens deze avond, sluit de vergadering en nodigt 
ons allen uit voor de volgende regioavond op 9 mei aan-
staande.

Hans van den Hoek 

Zoals gebruikelijk geven we een keer per jaar in deze ru-
briek een toelichting bij:

1. de contributie die de leden aan het landelijk bureau 
van Ypsilon betalen

2. de bijdrage die wij als afdeling op basis van vrijwillig-
heid aan de leden en donateurs vragen

ad 1. De verenigingscontributie in 2017.
Voor alle duidelijkheid vermelden we dat de verenigings-
contributie in 2017 € 57,-  bedraagt.  Deze contributie werd 

altijd al rechtstreeks aan Ypsilon landelijk betaald door de 
leden en dat blijft zo. Zeer waarschijnlijk hebt u die al vol-
daan. Hoe meer leden, hoe sterker we zijn en hoe beter we 
dus de belangen van familie en de cliënt kunnen beharti-
gen. Met elkaar kunnen we daar aan meewerken door ge-
interesseerden op het belang van het lidmaatschap van 
Ypsilon te wijzen. 

Voor ieder lid geldt dat het lidmaatschap nooit een te 
hoge financiële drempel in mag houden. De regeling is 
dat u (als het echt niet anders kan) in overleg met de lan-
delijke vereniging mag betalen wat u kunt missen. Word 
daarom (als u nog geen lid zou zijn) in ieder geval lid van 
Ypsilon landelijk.  Kijk daarvoor eerst op <www.ypsilon.
org>  of  bel met 088-000 21 20. Doe het a.u.b. vandaag 
nog! 

ad 2. De vrijwillige bijdrage voor de afdeling Eindhoven & 
de Kempen in 2017.
Hierbij ons vriendelijk verzoek om (mocht u dat nog niet 
gedaan hebben) de afdelingsbijdrage/ donatie 2017 te vol-
doen op ons rekeningnummer NL80 INGB 0003 9280 50. 
In dit Regionieuws van mei 2017 treft u een groenkleurige 
’losse herinnering’ aan als we u kennen als donateur maar 
nog geen donatie 2017 ontvangen denken te hebben. We 
proberen al enkele jaren om u zonder speciaal verzoek zo 
ver te krijgen dat u de afdelingsdonatie overmaakt. Vaak 
lukt dat maar ook best vaak wordt het toch nog uitge-
steld en vergeten. Op verzoek van een aantal leden heb-
ben we daarom nu een ’losse herinnering’ ingesloten bij 
dit regionieuws! Nogmaals: we doen dit alleen als we uw 
donatie 2017 nog niet gezien hebben. 

Cijfers 
en 

letters …
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Ypsilonvrijwilliger Jan van Kouwen uit Klundert is 
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
 
Het lintje werd hem door de burgemeester opgespeld. Jan 
kreeg zijn onderscheiding vanwege zijn inzet als vrijwilli-
ger voor familieleden van mensen met psychosegevoelig-
heid. Hij is al 25 jaar actief lid van Ypsilon. Voor de afdeling 
Breda is hij als telefonisch contactpersoon hét aanspreek-
punt van radeloze familieleden. Hij denkt met hen mee 
en zoekt naar antwoorden op vragen. Vragen over hoe ze 
hulp kunnen zoeken voor hun zieke familielid, hoe ze te-
rugval kunnen voorkomen, of er mogelijkheden zijn om 
zelf tot rust te komen en overeind te blijven. Jan staat dag 
in dag uit voor de familieleden klaar.

Opmerking van de redactie: Jan van Kouwen is ook jaren 
actief geweest bij Familie als Bondgenoot. Vele van ons 
kennen hem daarvan.

Bron: Ypsilon landelijk

Alle GGz-patiënten met een indicatie voor behandeling 
met verblijf worden de komende maanden opnieuw geïn-
diceerd. Bijna 8.000 mensen hebben zo’n ggz-b-indicatie. 
De meesten van hen wonen in een GGz-instelling.
Het CIZ (Centrum Indicatie Zorg) zal deze cliënten samen 
met de betrokken behandelaars voor 1 juli aanstaande 
oproepen. Als de cliënt nog steeds is aangewezen op be-
handeling met verblijf in een GGZ-instelling, dan geeft 
het CIZ een nieuwe indicatie ggz-b voor maximaal drie 

Vorig jaar hebben 87 donateurs in totaal € 2138,-  naar 
onze afdeling overgemaakt, ruim 70% van het totale jaar-
budget aan inkomsten. Voor de afdeling is dit dus duide-
lijk een onmisbare inkomstenbron.
Vijftien euro per jaar (richtbedrag) is geen groot bedrag. 
Het is echter zeker wel een belangrijke bijdrage in de dek-
king van de kosten van ons werk.

Hieronder vallen de maandelijkse gespreksavonden in 
het Inspiratiecentrum en de kosten van sprekers. Ook de 
stijgende drukkosten, de ict-kosten en de ook al stijgende 
verspreidingskosten van het regionieuws dat u nu aan 
het lezen bent zijn een belangrijke kostenpost. Verder be-
talen we uit de bijdragen de deelname aan het landelijk 
overleg alsmede de belangenbehartiging en de contacten 
met hulpverleningsinstanties in de regio. 

De donatie is voor het afdelingsbestuur een bevestiging 
dat u het belang van onze activiteiten onderkent en wilt 
steunen. Alles wat u extra denkt te kunnen geven is uiter-
aard heel erg welkom. De bijdrage wordt zorgvuldig be-
steed en er wordt jaarlijks in december verantwoording 
afgelegd aan de ledenvergadering. 

Vragen over de donatie? Kijk dan op onze eigen afdelings-
site  (www.ypsilonedk.nl) of mail/bel met onze penning-
meester contact@ypsilonedk.nl , telefoon 0497-383049. 

Vriendelijk dank voor uw reeds overgemaakte/ nog over 
te maken afdelingsdonatie!

Het bestuur

Jan van Kouwen 
benoemd tot 
Ridder in de Orde 
van Oranje-
Nassau

Nieuwe indicatie 
voor mensen in 
GGz-instelling
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jaar af. Wanneer de situatie gewijzigd is, en behandeling 
met verblijf in een GGz-instelling niet meer nodig is, loopt 
de indicatie op 31 december 2017 af en zal de zorg elders 
moeten worden voortgezet, bijvoorbeeld een combinatie 
van beschermd wonen en ambulante behandeling. Het 
oordeel van de behandelaar zal daarbij bepalend zijn. 
Het kan ook zijn dat een overgang van een GGz-instelling 
naar verblijf in de ouderenzorg of gehandicaptenzorg het 
meest passend is.

Vanaf 2017 kunnen ook nieuwe GGz-cliënten instromen 
in de Wlz (Wet Langdurige Zorg), als zij drie jaar behande-
ling met verblijf vanuit de Zorgverzekeringswet hebben 
ontvangen. Zij krijgen voorlopig geen herindicatie, want 
hun indicatie geldt voor maximaal drie jaar.

Naast het herindicatietraject speelt nog altijd de discussie 
over de toekomst van de GGz in de Wet langdurige zorg 
(Wlz). MIND (voorheen Landelijk Platform GGz, waarbij 
Ypsilon aangesloten is) heeft zich altijd ingezet voor een 
volwaardige plek van de GGz in de Wlz: op basis van in-
houdelijke criteria en met indicaties voor onbepaalde tijd. 
De Tweede Kamer heeft zich ook daarvoor uitgesproken. 
Helaas heeft het nu demissionaire kabinet de besluitvor-
ming hierover consequent uitgesteld. Dit betekent dat 
een definitieve regeling voor GGz-cliënten in de Wlz pas 
op zijn vroegst per 2019 geregeld is.

Opmerking redactie: MIND laat in een brief weten dat 
geen enkele cliënt op straat komt te staan.

Bron: Ypsilon landelijk

Op donderdag 20 april 2017 was er weer een Psychose-
café in Helmond in psychiatrisch ziekenhuis De Warant. 
Het stond in het teken van Psychose en Herstel. De triade 
hulpverlening/ kind/ ouders was er te gast. Er werd een 
inleiding gehouden door Jos Pieters, actief lid binnen Yp-
silon Helmond, die zei dat herstel van de cliënt inderdaad 
begint bij zichzelf. Hij noemde hiervoor vier belangrijke 
pijlers namelijk onvoorwaardelijke steun van familie en 
naasten, liefde, vertrouwen en hoop. 

Daarna interviewde een hulpverleenster Nienke en haar 
ouders. Zo was de triade compleet. Nienke kreeg vier jaar 
geleden een psychose. Ze heeft veel steun aan haar ou-
ders gehad. Nienke woont nu zelfstandig en doet twee 
halve dagen in de week betaald werk en verricht daar-
naast ook nog behoorlijk veel vrijwilligerswerk. Nienke is 
altijd heel zelfstandig geweest en ze woont nu ook weer 
op zichzelf. Nienke heeft echter niet meer de energie van 
vroeger. Als ze moe wordt is ze wat somberder en ze kan 
door de vermoeidheid heel erg uitgeput raken. Acht uur 
nachtrust is voor haar zeer belangrijk. Het plannen van 
een de dag vindt ze voor zichzelf noodzakelijk. Dat doet ze 
zelf. De ene activiteit kost meer energie dan de andere en 
structuur in het leven vindt ze aan te bevelen. ‘Afleiding 
hebben is ook van belang,’ aldus Nienke want anders gaat 
ze veel te veel piekeren. Ze kookt iedere dag zelf haar eten, 
goeie voeding heeft ze nodig. Als ze niet goed eet zit ze 
slechter in haar vel. Nienke heeft een ruime sociale kring 
met ouders, vrienden en kennissen. Inderdaad veel cliën-
ten uit de psychiatrie komen na hun psychose terecht in 
een groot isolement. Met haar ouders heeft Nienke een 
goed contact, die helpen haar ook regelmatig als het no-

Psychosecafé 
Helmond; 
Psychose en 
Herstel
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dig is. Nienke heeft in tijden dat het minder goed met 
haar ging ook wel eens onderdak bij hen gehad. Lotge-
notencontact was voor haar heel belangrijk. Je krijgt bij 
lotgenoten begrip, er is een stukje gezelligheid en je kunt 
veel met elkaar delen, aldus Nienke. Van de hulpverlening 
heeft ze veel baat gehad. Herstel begint bij hulp toelaten, 
aldus Nienke. Hulp toelaten is een vorm van jezelf kwets-
baar opstellen. De hulpverlening geeft haar veel steun 
en ze geven regelmatig goed advies. Toen ze in het begin 
begeleid zelfstandig ging wonen vond ze het moeilijk om 
hulp toe te laten. Nienke kreeg opnieuw zelfvertrouwen 
door de sociale rollen in de maatschappij weer op zich te 
nemen. Ook moest ze accepteren dat ze haar idealen uit 
het verleden niet meer kon verwezenlijken. Nienke vindt 
echter wel dat je jezelf voor herstel doelen moet stellen. 

Haar ouders verschilden ook wel eens van mening over 
Nienke in haar hulpbehoevende toestand. Dan werd er 
echter van tevoren overlegd zodat ze op één lijn kwa-
men. De eerste stap naar herstel was voor hen de weg 
naar Ypsilon. In het begin vonden ze dat heel erg heftig 
en confronterend. Men besloot echter door te zetten. Hun 
caravan was een plekje waar ze even afstand konden ne-
men van Nienke. Het advies van de ouders is dat je altijd 
ruimte voor jezelf moet maken wanneer het kind lijdt aan 
een psychose. Nienke kon echter wel altijd zelf bellen. Je 
moet niet te beschermend zijn naar het kind toe want dat 
werkt in het herstel juist belemmerend. In het begin was 
er veel onmacht bij de ouders. Door Ypsilon leerde men 
anders te denken over het hebben van een psychose. De 
ouders van Nienke vinden dat je je kwetsbare kant moet 
laten zien. Schroom ook niet om over moeilijke onder-

werpen te praten. Boosheid mag er zijn, dat hoort bij het 
rouwproces. Zonder de goede samenwerking tussen de 
triade hulpverlening/kind/ouders was Nienke niet zover 
gekomen. Goede samenwerking tussen die drie pijlers 
vinden ze alle drie zeer belangrijk. Nienke slikt nog steeds 
medicijnen, een onderhoudsdosis. Als ze nog een keertje 
psychotisch wordt zal de dosis waarschijnlijk (tijdelijk) 
verhoogd worden. Tijdens haar psychose heeft Nienke 
hele sterke emoties, hallucinaties en wanen. Ze hoort nog 
steeds stemmen. Haar hersenen hebben geleden onder 
de psychose. Maar al bij al, Nienke en haar ouders heb-
ben de weg omhoog gevonden mede dankzij de goede 
samenwerking binnen de triade.

Henk Driessen

Mijn zoon was al een paar maanden psychotisch. Re-
gelmatig seinde ik de hulpverlening in. Die ging kijken, 
maar zag geen aanleiding om in te grijpen. Op een avond 
maak ik om een uur of 11 mijn mail open. Mailtje van mijn 
zoon. Hij heeft de bijsluiter van de medicijnen gelezen, 
hij neemt ze niet meer. Dat doet hij trouwens al een paar 
weken niet meer. Zijn vader heeft hem misschien wel ver-
wekt in een dronken bui en ik heb hem dan wel opgevoed, 
maar daar hebben we zelf voor gekozen. Hij kapt ermee, 
met alles, met het leven.

Ik mail terug. Hoe fijn ik dat heb gevonden, hem opvoe-
den, hoe ik van hem heb genoten. Vrijwel meteen komt er 

Crisis
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een mail terug. Zijn leven is nu van hem en hij mag er zelf 
mee weten wat hij doet en hij doet er niets meer mee. Hij 
heeft geen zin om zo ongelukkig te blijven. 

Ik schrik me dood, mail terug, bel de crisisdienst. Die ver-
wijst me naar de huisarts, die moet eerst gaan kijken. Ho-
peloos, mijn zoon heeft nog steeds geen huisarts. Ik mail 
de hele nacht met hem, durf niet de reis van bijna 2 uur 
aan te gaan uit angst dat ik het fragiele contact verbreek. 
Tegen een uur of zes geef ik het op. Ik mail niet meer. Als 
hij echt zo ongelukkig is, dan hoeft hij niet meer te leven 
van mij. Hij mag gaan.

Na maanden paniek, is er rust. Ik luister in de tuin naar 
de vogels, smeer boterhammen voor mijn dochter en zet 
koffie. 

Om negen uur bel ik naar de casemanager. Ze vraagt me 
de mails van mijn zoon door te sturen. Ach, dat kan ik dan 
nog wel even doen. 

De crisisdienst gaat naar hem toe. De casemanager en 
twee kerels. Ze bellen me als ze voor de deur staan. Mijn 
zoon doet niet open. Nee, natuurlijk doet hij niet open. 
Trap die deur maar in, dan kunnen we hem nog waardig 
begraven. 

Zelfs als ik voorstel om de deur te betalen doen ze het niet. 
Ze zijn niet bevoegd tot het opentrappen van deuren. Wie 
zou dat eigenlijk wel mogen doen? Nood breekt wet. In 
dergelijke omstandigheden zou iedereen het toch doen? 
Gelaten stap ik in de trein met de reservesleutel. Op het 

station nemen ze de sleutel van me aan. Ik stap onmid-
dellijk weer in de trein terug. Ik wil zijn lichaam met die 
afschuwelijke pillenkop niet zien in die kamer die op een 
vuilnisbelt lijkt. Daar is een crisisdienst dan maar voor. 

Het is al ver in de middag als een maatschappelijk werk-
ster me belt. Mijn zoon is opgenomen in een psychiatrisch 
ziekenhuis. Hij wil me niet zien. Het kost me een paar uur 
om me te realiseren dat hij nog leeft. 

Ze kunnen hem maar een week in het psychiatrisch zie-
kenhuis houden. Hij beweert dat hij gewoon een rotbui 
had en helemaal niets van plan was. Na die week zit hij 
weer op zijn kamer, maar deze keer gaat er iedere dag ie-
mand bij hem langs die hem helpt zijn kamer op te rui-
men, boodschappen met hem doet en zijn financiën re-
gelt. Twee dagen voor zijn opname heeft hij al zijn geld 
opgemaakt. 

Mijn zoon is woedend op me dat ik hem heb laten opne-
men. Het is mij best. Er wordt voor hem gezorgd. Ik bel 
hem zo nu en dan in de wetenschap dat hij niet opneemt. 

Anoniem: verwoord door Olga Maria Berger



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


