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Een níeuw YPSILON NOTIï ïES dubbel  nummer. Niko Kuijper

Uiteraard vindt u in deze ui tgave weer belangri jke adressen om u tê helpen de weg te vinden naar hulp als
dat nodig is.  Hope i jk is dat niet  het geval en wanneer toch, dan is di t  we icht een bi jdrage om de juiste weg
te vinden naàr adeouate hulD,

Een nieuwe speler in de psychiatrische zorg voor Amsterdam?

Op bladzi jde dr ie van di t  nummer vindt u een oproep vên Jutes Tielens. Hi j  wit  onder de vtag van Mo emann
een behandelcentrum voor psychot sche mensen starten in Amsterdam,
Velen van u kennen Jules Tielens nog als columnist bi j  het landet i jke tedenblad van ypsi ton of als
regelmatige spreker op een van de voorl icht ingsavonden van ypsi lon in Amsterdam,
Vanuit Ypsilon Amsterdam hebben we Jules eerdêr succes gewenst met zijn initiatief en ook benadrukt, dat
samenwerkinq met de famil ie ui teraard van belang is maar dat er daarnaast ock samenwerkÍng moet
worden gezocht met andere part i jen, Een behandelcentrum voor psychot ische mensen betekent in de
meeste geva en een levenslange begeleiding, waarbi j  sprake moet zUn van een.. totale" zorg om de
neqal ieve effedcen van de handicap zoveel mogel i lk in te dammen. We hopen dat het Jules Tielens lukt en
hi j  daàrmee het aanbod n Amsterdam verr i jkt  en zul ten de ontwtkket ingen nauwlettend vogen.

Ypsilonleden ontmoeten elkaar.

In di t  nummer van NOTITIES vindt u ook een ui tnodiging voor een bi jeenkomst in het Ei-complex.
Graag nodigen we al le Ypsi lonleden ui t  om elkaar weer eens te ontmoeten en bi j  te praten bi j  een hapje en
een drankje, Er wordt met bezuinigingen stevig ingezet op de voorzieningen voor onze zieke famil ie leden,
Slechts een sterk collectief kàn hier het juiste antwoord zijn.

Bezuinigingen.

Je kunt tegenwoordig geen krant meer openslaan of het gaat over bezuinígen, Aan de noodzaak daarvan
twijfelt ook Ypsiion niet. Anders is het met de effectiviteit van de voorgesteldê maatregeten.
Zo betwijfelen we sterk de effectiviteit van een eigen bijdrage t.b.v. 'Zorg zonder Verblijf,. Want tegenover
de opbrengst staan natuurlijk êllereerst de kosten van het Ínnen van deze bijdrage. I4aar bovendien heeft
deze maatregel een belangrijk neveneffect: verdeÍe afname van zorg voor onze mensen, die toch al vaak de
zorg l iever mi jden. Op de korte termi jn leidt  di t  ui teraard tot  minder ui tgaven. Op tangere termi jn zal  di t
echter snel gevolgd worden door ui tbreiding van opnames en een verslechter ing van de mogel i jkheden om
met schizofrenie om te gaan,
Dit  laatste zêl  ongetwi j feld zi jn weerslag hebben op de belast ing van de fêmit ie als mantelzorger.
Een mogel i jke bez! iniging door een eigen bi jdrage voor psychiatr ische hulp is nog weer van een andere
orde. Dit  is ronduit  discr iminat ie en wekt de indruk, dat de huldige pol i t ieke machthebbers toch nog fors
behept zi jn met beelden over de geestel i jke gezondheid die t i jdens de I \4iddeleeuwen opgetd deden. De
bezuinigingen zul len ook de ondersteuning van de Ypsi lonleden door het landet i jk bureau raken_ En hiermee
worden we als leden direct geraakt.  Ook hier geldt maar één mogel i jk antwoord: onszelf  zodanig eff ic iënt
organiseren, dat we ons êls vereniging versterken en daarmee zoveel mogel i ik proberen de negat ieve
effecten op te vêngen. Al leen door ons te verenigen op onze belangen kunnen we deze opt imaal behart igen,
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Ei-complex, H.J.E. Wenckebachweg 115, Amsterdam met openbaar vervoer:



Mis je adressen oÍ inÍormatie?

bolangrlJlro ednesccn Gn Intcrmat|e
Kijk dan op: www.ypsilon-amsterdam.nl

FAMILIEVERTROUWÊNSPERSONEN
Hulp voor familieleden en mantel-
zorgers van cliënten van:

Arkin en Hvo/Queridol
Olga Gorbatsjewa tel,061105 31 78
e-mail : olga.gorbatsjewa@arkin.nl
Kees Kooij tel.: 06 1130 07 62
e-mail: kees. kooij@arkin.n I
Meibergdreef 5 1105 AZ Amsterdam

GGZ-lngeestl
Annemarie van der Voet,
Hil legaertstraat 21,1071 JX A'dam
telefoon 0620601069
email: a.vandervoet@gqzingeest. nl

PREVENTIE-PROGRAM MA'S

Zowel Ingeest als Arkin bieden in het kader
van preventie programma's aan. Dit aanbod
kunt u vinden op de betreffende website of u
kunt bellen.
Ingeest: www,orezens.nl Tel. 020 7884570
Arkin : www,puntp.nl/oreventie
Tel. 020 5901330

GESPRÊKSGROEPEN

Moedeas en vaders van
Start bij een minimum van zes deelnemers
o.l.v. Jannie de Langen en Ineke Verhagen.
Opgeven via tel: O20 470 04 74

Zussen/broeas van
in Amsterdam organiseren eetgroepjes. Een
keer in de zes weken. Er zijn er al drie.
Opgeven i msvanham@hotmail.com

volwassen kindercn van
Labyrint-In Perspedief biedt gespreksgroepen
aan voor volwassen kinderen van een ouder
met psychiatrische problemen, ook voor fami-
l ieleden van mensen met een borderline-
stoornis. In samenwerking met Punt P
infoÍmatie en aanmelden bij:
YVOnne LTOeSe tet:  u2u 6/9 tJó 92

Kind van, 15 tot 29 iaar
Contactpersoon: Anné van Tijen.
e-mail : amvantijen@yahoo.com

PaÉner van
Contactpersoon: Mw. Tannv van Aar
telefoon: 064573290
e-mail : wetami@planet.nl

Marokkaans€ familieleden van
Lotgenotengroep Marokkaanse en Turkse fa-
milieleden : cursusaanbod voor familieleden
in afzonderli jke groepen, gegeven door:
Maria Hoeffnagel, telefoon : 020-7884570

SOICRA
Persoonl i jke begeleidÍng en loopbaanbegelei-
ding aan mensen met een psychische beper-
king. Ook voor steun bij PGB-aanvragen
telefoon: 020 64O14t2 en 06 4233 0075
e-maili carolina@ions.demon,nl

STICHTING SCRIEBIÊ WIEKIE
Lotgenoten voor Surinaamse migranten.
telefoon: 020 777 05 OO
e-mail : ginabraafheid@chello.nl

EI-HET ËI (COMPLEX) EN
SÍICHTING EI-WERK
l.' luziekworkshops voor cliënt-muzikanten.
HJE Wenckebachweg 115,
1096 AL Amsterdam Telefoon: 06-55537630
www.ei-werk.nl
www.het-ei.nl
Ypsilonleden en Anoiksisleden zijn alt i jd
welkom op de slotpresentaties van de
workshops, Houd de website in de gaten!

ANOIKSIS

Landeli jk
Gansstraat 67, 3582 EC Utrecht,
telefoon: 030 254 6113
e-mail : anoiksis@anoiksis.nl.

Afdeling Amsterdam
Inlichtingen: Michael van Oostende
telefoon 020-7703614
e-mail : m,v.oostende@chello,nl

Amsterdamse vriendendiensten en
Regenboog groep
Vragen (sport)maatje of vrijwilligerswerkl
telefoon: 020 683 92 60
www.vriendendiensten.nl



BezuinisinsÉ$- t l iko Kuïp.l

Vanaf 21 junl 2010 wordt er een eigen blrdrage berekend voor Zory zonalet VeàlijÍi erg thuls,
dus nlet ln een lnstelffng en t'leeEcheppèlijkè OndeÊt€alnriig (wet WMO). Deze biidràge z.l worden
geiïd door hêt centrààl Admlnlstratie Kantoor (cAK),
Zorg zonder Verblilí betreít alle zory geflnanclerd door de Algemenê Wet BUzonderê Zlektékostên
(AWBZ), Venàí 2O13 wordt êen deel ven deze flnànclefln9 overgenomen door de gemeenten en
valt d.n onder de wMo, Voor onze doelgroep betreft dit bljvoorbeeld woonbegeleldlng of
particlpàtle op een Dag Actvitelten Centrum (DAC).
De maxlmele peíodeblldràge (4 weken) zàl voor de fiêeste van onze mensen op zich wel
meevallen. Die blíft tot een verzamelinkomen van € 22.636 beperkt tot € 17,80.
Hler gaàt nog 1/3 vanàf, een kortlng omdàt de zory êen chronlschê zlekte betreft, zodal de
rekenlng over vler wêken € 11.79 zàl bedragen. Dit  betekent € O,42 per dag en l i jkt  dus nog wel
op te brengen, Mensen met een mlnlmum inkomen zljn gewend of moeten ermee leven ledere dà9
elk dubbeltle een paàr keer om te keren vóór het ult te geven, Dlt extra bedrag peÍ dag betekent
zodoende een pàar keêr ext.a dubbeltlesdraelen. Jê wilt misschien zelfs je bijdrage voor
àanwezigheid op het DAC wel accepteren,
Anders wodt het, àls je stÍaks de rekening vàn het afgelopen leàr op dê màt kílgl wànt d€
meesten van onze fàÍnlllêlêden hebben nog steeds geen rêkêning ontvangen voor dezê
'vr i jet i jdsbegtedlng".  Dlt  maakt betalen van deze belaslng al leen màar pi jnl i jker:  ineens een
rekenlng vàn € 130,46. Nog verràderlUkêr wordt het àls te eerst eên rêkenlng krllgt voor de eerste
16 w€ken van € 40.14. le píob€ert dat In tê pass€n In Je bêstedingspatroon vaÍ d€ maánd ván
ontvangst, met schulven en b€zuinigen. En vóót le weer go€d en w€l io je ritm€ zlt valt de
volgênde rekenlng op de met voorre àanwezigheid op het DAC, Deze offels staàn niet in
verhoudlng tot het proÍrt wàt lê erveart vàn het DAC.

Er zlrn nog schÍlnender v6rbeelden: Sommige van onze mensen werken op een boerderij, en
leveren daar met a! hun Inzêt een blldràge en z0n er trots op dat daardoor het bedrllí productief
is, zoals een bedrilf hoort te zljn, ze hebbên gêaaaeptêerd, dat zê geen loon naer werken kílgen,
mààr een Wàtoog- oí Bilstands-uitkering onwangen. Zo wordt je gewaardeerd voor je inzêt,
t4aar nu krug lê Ineens vooí dl t  werk geen belonlng meer, zoals te doen gebruikel i jk in de
samenleving, màar valt er een rekening op de mat \oor Zorg zonder Ve fu lif,
Ineens vêl le terug ven werknemer tot zorgàÍnemeÍ en pàtlënt, te ijl ,e met deze bezighetd tot
de pmductieven dacht te behoren, Als le dàn ook nog de elndles m€t moelte aàn elkaar kunt
knop€n dàn ls le motivatie voor werken op de zorgboederil bil deze wel efqebrend.

ondànks het hierbov€n bêw€ede kun le vàn gebrulk vàn het DAc of werken op de zorgboêdefiJ
nog wel met enlg recht betogen dat de d€elnemer dààrvàn to.h proÍlt heeít. En de overheid dus
op glond van hêt ploíUtbeglnsel eefl bildrage ma9 vragen.
l4oeilijker wordt dlt bU de woonbegelelding. veel cliënten deírken dat ze dit echt niêt nodlg hebben
€n b|l sommigen woÍdt het zelfs afg€dwongên door mlddel van een vooMàardelilke machtiging.
ftet proftlt voor deze zolg ligt daarmee meer bil de samenlevlng dan bll de zorgaÍnemer. Deze
laatste zal daí ook vaak verdere zorg weigeÍen m€t alle schade voor de samenlevlng vàn dien,

Een andere compllcerênde íàcbr bil de inning van deze bídrage llgt In het felt dat het CAK bU
vaststelling van de hcrogte ven de eigen biidrage uitgaat van h€t gêzlnslnkomen. Dàt is het btàal
àen inkomen dat op het adrês van de zorgontvanger stààt geÍeglstreerd, Het inkomên vàn ledere
op dat adrês gereglstreerd€ huisgenoot (partner of echtgenool àlle soorten naaste of verdere
familie of andere Inwonenden) woÍdt bU de vaststelling van de bildrage betrokken. Veel van onze
zleke íàmll ie leden hebben een hulsgenoot,  terwi j l  ze dàar geen gezamenl|Jk hulshouden mee
voerên, omdat zê al moeite genoeg hebbeí om met hun elgen Inkomen orde oP zaken te Stell€n,

Sà me n vàttend : De eig en bijd rag e voo r Zo ry zonder Veftlif zal, w aa r het onze doelg roep betreÍt,
in een aantal  geval len lelden tot de weigeíng om de noodzàkel l ike 2org veÍder af te nêmen Olt  zàl
In dle gevàl len leideo bt terugvel en meer schade aan deze mensen en de sèmenlevlng dan de
màatregeloplevert ,
D€ze schade wordt nog vergroot door het felt, dàt de mààtreg€l woÍdt ultgevoerd door het cAK,
dàt In het vededen velen van ons al vààk tot wanhoop gêdrêven hêeít, ook nu weer toont het cAK
aan geen Inzlcht te hebben in dezê doelgíoep. De meesten vàn hen hebben eB vêel moelte e€n
flnàncièle planning vàn hun Inkomsten en uitg.vên te reàllseren. Een flink deel moet hler zêlfs bij
geholpen worden door een bewindvoerder. Het CAK lijkt zich hlervan bewust te zltn getuige het
Íeit, zo wordt vermeld In de brochure, dat het CAK een beschikking vooraf zal versturen en de
bi ldràge In kleine termltnên vàn 4 weken zal innen, Dê reàl l tel t  ls,  dat ze een àchterstand hêeft
laten oplopen tot een jaar en daaÍÍflee de Ínàncièle hulshouding van vele cllënten ontregelt. Dlt
leidt tot stres, de achlllesDees van het ziêktebeeld wààr onze fàmilieleden mee te màken hebben



Eigèn bijdrEge voor pry.hirt. irche hulp.

l:!Í"-bl'l:L: y,":,1:Ín9"s om een ergen b|ldrase te ieffen bij psychiètrtsche hulp, Deze etgenorJorage Kolht dus bovenop de etgen bijdrège. die lêdereen kent 6innen de zlekte]<ostenverzekeín9. over de hoogte wodt nog onderhandeld. Aanvankell lk leek het erop, dat dezeoDora_g_e_ kon opropen tot wer c 400 op jàárbasis, In|nidders staàt de teller lager maêr nog srêedsop € 2O0,. Ondànks de vele protesten, ondanks een grote manifestètie op het Mall;veto en
:911|-9:1,_"19T!: !.1 r:!, !it el9fl veef ryerensihappers op eewez;n ts dàt e; eeenonoerscnero te màken E en @k niet behoort te worden gemàakt iussen somàflsche enpsychische probtemaíek is dtt voornemen van het kabin;t nog niet van t i iài.-- 

-- -
Het innen van een elgen btdrage heeft over het algemeen tw;e funates: het levert dlrêct
I1T:,_T-1p.: l  letwerpt een drempet op nèàr een voorzlentng, wàarop in sorhmige gevàrÍ€n
re snet een Deroep wordt qêdèàn,

I^111,:q,_"i. .é-Í"-1?,i! :êndoentng.ls wàarbij  le eerder te taàt dan te vroeg om hutp vÍddg(oerrelt dtt wet psychiàtr lsche zlêkten, De zorgmUder is ht€r een bekend íanomeen met àl lenegàtleve gevolgen vàn dien. Met een drempel van € 2OO zun deze zorqmtrders straks helemaalniet meêr.over te hàlen tot behàndêlin9. Sohmigen worden met rechtei l l lk-e dwang opgenomenvoor psychiatr lsche hulp. Dlt aàntalzal àls gevol9 vàn deze eigen bl ldragé logische-rwqstoenemen. Een lmmense schade, àl lereerst voor de direct betiokke;ên áaar-vooÀ oox voor oesèmenlevlng,

"Êl] i l .  T,: l ]  9"l t . I9.r gwang.wordt opgenomen. rvoet men dan ook bovendien noq de..etgen
DUdràge betalen? In dergelUke gevàllen is ersprake vàn een boete voor ziek_ztrn:
Hop-eli jk zet het Làndeli jk plàtform Geestel i jk Gezondhetatszorg (LpGz) haar act ' ie ooor en tegroeze haàtreqet voor ààn de rechter,
Het l i jkt me ààn tê bev€len dat iêdêreen dte op het minimuminkomen is aàngewezen _ en datkomt veel voor blJ psychiatrtsche pa!enten - voor de eigen bi ldrage t,b.v. dé behandeling eenberoep doet op dê buzondere bi jstènd. Deze rekening bahoorf nie[ tot de normàlê kosten vannet bestàan en vràagt dus om een buzondere f inàncierlng,

Maar de.grondslàg vàn deze maatregel wordt gevormd door de denkfout, dat er een
onderscheid te makeJr ls tussen geestelijke en lichàmeliikê ààndcrênlngcn, Elke zlekte oerusr opeen imperfectie van het l ichàam, Dit lnzicht is een verwórvenh€ld van-de huidige, westerse
sàmenleving en reden waarom we solidair zUn met elkaàr waar het deze impeÍecties betreft,Voor-deze bezuinigjngsmaatreget getdt niet: gel i jke monntken, ge|| lke kappàn maaitrett eenspecfieke groep en discrlf i ineert dèarmee,

Samenvattend:
De eigen bi jdràge vo!r.psychtatr ische hulp is dÉcriminerend, omdat het op onlogische gronden
een klehe groep treít ;  het is dom, omdat het op èndere terreinen meer schede -zal  

berokkenen
dàn de_bezutntging ul tetndel i rk gaat opleveren; het ts asoclaà|,  omdat het een klejne groep nog
meer st l9matiseerl  en op hen een algemeen f inànclêel probleêm afwentel t .



Oproep aan Ypsilon Amsterdam Jules Tielens

Beste Ypsilon leden in Amsterdam.

Op dit moment ontwikkel ik, in nauw overleg met ypsilon en Anoiksis, een behandelcentrum voor
psychotische mensen in Amsterdam. Ik doe dit binnen de organisatie Molemann. Het moet een
plek zijn waar je graag komt, waar je jouw eigen familielid voor behandeling naar toe zou wil len
sturen. In dit centrum wil ik de patiënt en de familie een actieve rol geven. Naast behandelaren
zie ik voor me dat daar familÍeleden en patienten rondlopen die meehelpen in het runnen van dit
centrum, om een veTtrouwde en niet te psychiatrische omgeving te maken voor mensen met een
psychose. Er zal in dit centrum ook een attractieve inloop komen: men kan er eten, recreëren
maar ook werken. We streven naar echt betaald werk en daarnaast ook vakkundige scholing in
dit pand. Ook wil ik dat Ypsilon en Anoiksis in de toekomst toezicht gaan houden op dit centium.
Gaan participeren in hoe de zorg eruit moet zien.
Alles vanuit de visie dat een psychose vaak isolement geeft, wat, naast eenzaamheid en het
verliezen van hoop, vervolgens weer een verslechtering van de psychose geeft.
Dat moet anders.
Er zijn nog een paar andere specifieke aandachtspunten: de bejegening door de medewerkers
moet beteí, net als het kennisniveau. We zullen bereikbaar zijn tot 22.00.s avonds en een paar
uur in het weekend en ook zullen we tot 19.00 open zijn. Hiermee willen we betere zorg geven
maar vooral ook crises beter bestrijden en acute opnames zoveel mogelijk voorkomen. Als kleine
organisatie wil len we uiterst bereikbaar zijn voor de patiénten en familieleden. Hiertoe wil len we
ook mobiele ICT inzetten. Daarnaast moet het een organisatie zijn waarje als hulpverlener of
vri jwil l iger graag wilt werken. Het model is kleinschalig, wijkgericht en moet eind 2011
operationeel zijn. De plek in Amsterdam ís nog in onderhandeling.

WÍj zoeken ongeveer 3 familieleden die ideeën hebben over hoe het wél moet in de zorg en die
zich voor een periode van minimaal twee jaar willen verbinden aan dit project. Te maken
kosten worden uiteraard vergoed.

Interesse? Mail een korte brief met CV naaÍ Jules ïelens: iules,tielens@molemann. nl.
Tip: Bij selectie wordt vooral gekeken naar uw gevoel voor ondememerschap, uw eventuele
ervaring met het opzetten van consumer- of family-run projeden en vroege psychosen. Houd
daar in uw briefje rekening mee.
Interesse in een andere rol? Dat kan ook! Alleen veel handen maken dit initiatief tot een succes.
Later volgen daarom zonder twijfel nog nieuwe oproepen.

Met vriendelijke groet,

Jules ïelens



CRISISDIENSTEN
Arkin:
020-5198787 (Oost/ Zuid-Oost/Diemen)
020 -5235 433 (Centrum/ Oud-West)
020-5905444 (Noord).
Ingeest:020-7885333

Buiten kantooruren en weekend:
Spoedeisende Psychiatr e Amsterdam (SpA)
020-5235433

Famil ieraad Ingeest
telefoon: 020- 7885053
e-mail I  farni l leraad@ggzin geest.nl

Naastbetrokkenen Arkin
telefoont 020- 5904095
(donderdagmiddag 14.00 tot  16.00 uur)
e-mail :  naastbetrokkenenraad@arkin.nl

ZORGBOEK SCHIZOFRENI€
In opdracht van Ypsilon door de St.
September ontwikkeld. Daar en bi j  de
apotheek te koop voor € 18,50. Ypsílon leden
bestel len via web-winkel of telefoon, ypsi lon
landeli jk voor € 15,50. Wie nu l id wordt kri jgt
het zorgboek gratis.

BUREAUGROEP/TELEFOON DIENST
Elke maandag-, dinsdag- en donderdagmid-
dag van 13.30 tot 16.00 uur kunt u ons
kantoor bellen: O20 47O 0474. De leden van
de bureau-groep luisteren met begrip naar uw
persoonli jke vragen en problemen. Zo
mogeli jk zoeken zi j  samen met u naar een
oplossing. Op afspraak kan een persoonli jk
gesprek plaatsvinden. 8i j  geen gehoor kan
men op werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur
Ypsilon te Voorburg bellen: 088 000 21 20.

YPSILON AMSTERDAM EN
OMSTREKEN
Mauritskade22-c
1091GC Amsterdam
telefoon: O2O- 4700474
e-mai l  :  vosadam@vpsi lon.org
www.ypsi lon-amsterdam.nl
ING 59 00 698 K.v.K.213515

CURSUSSEN
1: Training Interàctieve vaardigheden (IAV)
Deze cuasus wordt aangeboden in samenwerkino
met het AF1C. Op 7 septembeÍ gaan er twee
trainingen van start .  De een in de middag van 14
tot 17 uur en de ander Ín cte avond van 18 tot 21
uur.  Er zi jn al  redel i jk wat aànmeldingen, maar in
januara stàrten er weer twee trainincen IAv.
2: Cursus emotionele weerbaarheid
3: Cursus 14indful lness
Voor deelname kan men zich schriftetijk,
telefonisch ol  per e-mai l  opqeven.

FONDS 'VRIENDEN VAN YPSILON
AMSTERDAM EN OMSTREKFN"
Steun ons fonds, het verhoogt dê kwatiteit
van leven van gehandicapte familieleden
o,a. door familiecontacten te herstellen,
14et het geld uit dit fonds worden ook activiteiten
voor famil ie leden gesteund zoals het deelnemen
aan cursussen,
Gironummer 4475 593 t .n.v.  Vr ienden vaÍ l
Ypsi lon Amsterdam en Omstreken,
Registrat ie coede Doelen:nr.  :  28581

'VRIEND VAN YPSILON'
Ook mensen die niets met schizofrenie te rnaken
hebben kunnen onze landel i jke vereniging steunen
door "Vriend van Ypsi lon" te worden: Per jaar 25

Bedrijven zijn BedrijfsvrÍend voor 250 euro.
Inl icht ingenrtel :  088 000 21 20
www.ypsi lon.org /vr iendenvan/werving.htm

WEBSITE

www.vpsilon-amsterdam.nl

Op deze site vindt u het geactualiseerde
programma aanbod en de activiteiten, die we
ontwikkelen ten einde de zorg in Amsterdam
te ootimaliseren.

YPSILON LANDELIJK BUREAU:
Opgave nieuwe leden en steunleden

Prins Bernhardlaan 177
2273DP Voorburg
telefoon: 088 000 212O
e-mai l  :  vpsi lon(ovpsi lon.oro
www.ypsi lon.org

emsterdam landeliitr



Ontvangst vanaf 19.30 uur, aanvang pÍogrammma 20 uur, tot ca, 22 uur.
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U bent hartelijk welkom op de open bijeenkomsten in de nieuwe Mentrum kliniek,
1-ste Const. Huygensstraat 38, , te bereiken met:
tramlijn 1, halte: 1-ste Const. Huvgensstraat, tramlijn 3 en 12, halte: Overtoom
en Buslijn 170, halte: Concertgebouw, overstappen op li jn 3 of li jn 1

20 /09 | 2OtL
Deze bijeenkomst vervalt.
In plaats daarvan hebben we een feestelijk samenzijn op 30 september
in het EI-Comolex. zie elders in dit bulletin

ta/ ro/2orl
. spreker: Dick Swaab, internationaal befaamd hersenonderzoeker:
"zijn wU ons brein en geldt dat ook voor de aandoenlng schizofrenie?"

L5 | rL I20rr
spreker: Jules Tielens, psychiater:
"De meerwaarde van een nieuw behandelcentrum voor Amstêrdam"
Zie ook de oDroeD elders in deze editie.

20l12/2OL1
spreker: Clemens Blaas, directeur HVO-QUERIDO:
"De Bezuinigingen, waar kunnen ze worden opgevangen
en in welke mate levert HVO-QUERIDO in op de kwaliteit."

Zorgboek rood 1247

Zorgboek paars 1288

Het complexe verband tussen 1293
psyche èn genen.
Veronique HuijbÍechts en Ingrid Baart
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Opvang en zorg ondeÍ één dak.1290
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Diagnose schizofrenie l29l
Vijft ien levensverhalen van familieleden
Cornelie van Well

Noem hun naam. 1292
Gedichten voor nabestaanden

Een kwetsbaar mens 1272
17 verhalen uit de forensische psychiatrie
Cornelie van Well


