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Bezu inigi ngen

Het gaat nlet goed met de economie en de overheld geeft teveel geld ult. Bezulnlgen dus, ook in
de GGZ-zorg voor onze naasten. We hebben daar al eerder aandacht aan besteed.
Er werd al bezulnlgd door het heffen van een elgen budrage. Soms rêdeluk, buvoorbêeld als het
ginE om een budrage voor voedlng bU verbl|Jf In een ziekenhuls; In andere gevallen kwetsend en
dlscrlmlnerend zoals bll de elgen budrage van € 200 voof ultslultend mensen met een
psychlatrlsch mankement,

Hlermee z|Jn we er nog nlet. Het budget van de Gcz-lnstelllngen In Amsterdam moet dlt iaar met
5,50ó krlmpen t.o.v. 2011. En laat duldeluk zun: Natuurll jk kên hler en daar iets efflclënter
gewerkt worden. MaaÍ dlt levert geen 5,5clo opl Het kan dus nlet anders dan dêt de
psychlatrische patlënt de dupe wordt. Ên als g€volg daarvan zal onvoldoende of ontbrekende zotg
de naastbetrokkenen extra belasten, evenals de samenlevlng In zUn geheel.

De Gemeente en de GGz-lnstelllngen hopen deze bezulniglng te pareren door de zgn.
ambulantlseing: verschulvlng van de behandellng In de kllnlek naar een pollkllnisch€
behandellng of-behandellng a;n huls. Dlt lUkt loglsch, omdat opname In de.kllnlek duurder ls dan
behandêllnó thuls. Het ls echter nog maar de vÍaag of de bêhandellng aan huls zodanlg effectlef
ls, dat het de kllnlsche opname kan vervangen.

De cufers van de c.lsisopname stugen nog steeds. Daarnaast ls hetzo dêt 1000 van de 2000
crlslsopnames p€r Jaar mensen betrof, dle al In (ambulante) behandellng waren.
Bovenitaande àoei vermoeden dat het aantal crislsopnames van mensen, die al In behandellng
zun, zal toenemen. zeker als mênsen alleen maar eerdêr ult de kllniêk worden ontslagen zonder
dát het beleld in de ambulante zorg gelukt[dlg wordt veóeterd. Êen zware extra belastlng van de
naastbetrokkenen en de samenlevlnq in brcde zln (buurt, polltie, etc,)zal het gevolg zun.

De meesten van ons hebben dergeluke crlsisopnames meegemaakt en weten hoe zwaar dat ls'
Als je famllielid dan In behêndellng ls wllJe - soms schoorvoetend - je bijdrage wel weer leveren'
Het is ten slotte wel duldelijk, dat de zorg nlet alleen kan bestaan uit medicatle en minlmalê
begeleldlng, maar herstel van een gevoel van elgenwaarde mlnstêns zo bel6ngruk ls.
Je houdt van lê naaste maar houdt Je hart vast voor een nieuwe crlsisl

Ambulantlserlng zonder inhoudeluke verbeterlng van deze ambulante zorg zal lêlden tot
veBrotlng van de schade; allereerst aan de patlënten zelf maar ook aan hun naasten en de
samenleving om hen heen.
Verbetering van dê ambulante zorg zal - bU gebrek aan flnanciële middelen - gezocht moeten
worden in éen optlmaliserlng van de samenweÍklng. Goede huisvestlng, die aanslult op de
handicap van de patiênt. Daàrbu is samenwerking mêt het soclale netwerk van elke Patiënt
onontbeerliJk voor ondersteuning van de patiënt in zljn woonomgevinE, zodat hêrstel van
eigenwaarde en ontwikkelen van een doel In het leven kansen krugt.

Hopeli jk zal de GGZ dezê stappen nêmen ên zich niet beperken tot het doorgeven van
de bezuiniging aan de patiënt en hun naaste.



Mis jê adregs€n oí inÍormatiê?

DolangrlJlro adroscGn on InÍcrmetlo
Kijk dan op: www.ypsilon-amsteÍdam.nl

FAMILIEVERTROUWENSPERSONEN
Hulp voor famllleleden en mantel-
zoBers van cllënten vanr

Arkln Gn Hvo/QuGrldo!
Olga corbatstewa te|.061105 31 78
e-mall: olga. gorbatsjewa(Darkln. n l
Kees KooU tel.: 06 1130 07 62
e-mall l kees.koo|J@arkin.nl
Melbergdreef 5 1105 Az Amsterdam

Gcz-lngea|t: Annemarle van der
Voet, Hlllegaertstraat 21,f071 JX
A'dam teleioon 0620601069
emalli a.vanderyoet@9gzin9êest. nl

PREVÊNTIE.PROGRAMMA'S

zowel Ingeest als Arkln blêden In het kader
van preventle programma's aan. Dlt aanbod
kunt u vlnden op de betr€ffende webslte of u
kunt bellen.
Ing...t: wg$À!reze0Á.!.1 Tel. 020 7884570
Arkln I stw.IlJ-01!,Dlllltsyeotle
Tel. 020 5901330

GESPREKSGROEPEN

tiloadc|| an vtdart van
Start blj een mlnlmum van zês deelnemers
o,l.v. Aafte Gorter en Inêke Verhagen
Opgeven vfa teli O2O 47O 04 74

zur'an/brcar| vln
in Amsterdam oÍganlsêren eetgroepjes' Een
keer In de zes weken. Er zun er al drie
Opgeven l msvanham@hotmall.com

volwuan klndcran vln
Labyrlnt-ln Perspectlef blêdt gespteksgroepen
aan voor volwassên klndeÍen van een ouder
met psychlatrlsche problemen, ook Yoor faml'
lleledên van mensen met een borde.line-
stoornis. In samenwerklng met Punt P.
Informatiê en aanmelden bij:
Yvonne Cro€se tel: 020 679 08 92

Klnd vrn, 15 tot 29 ,r.r
C.ontactpersoon: Anne van TUen.
e-mail : amvantijen@Yahoo,com

Partnar vtn
Contactp.l Mw. Tanny van Aar-Hendrlks
tel.: 0645732907 bellen na 13.15 uur
e-mall : wetaml@planet.nl

lilrokka.nra Írmlllclcd.n vrn
lotEenotengroep Marokkaanse en ÍUrkse
famllleledenl cursusaanbod vooÍ famllleleden
In afzonderllke groepen,
gege/en door: Marla Hoeffiagel,
tel.r 020-7884570 Nleuw west

SOICRA
PersoonlUke begêleldlng en loopbàanbegelel-
dlng aan mensen met een psychlsche beper-
klng. Ook voor steun bU PcB-aanvragen
telefoon: 020 6401412 en 06 4233 0075
e-mail; carollna@Jong.demon.nl

STICHTING SCRIEBIE WIEKIE
Lotgenoten voor Surlnalmse mlgrunten.
telefoon: 020 777 05 00
e-mall: glnabraaft eld@óello.nl

EI-HET EI (COMPLEX) EN
SÍICHTING EI.WÊRK
MuziekworkshoDs voor cllënt-muzlkanten.
HJE Wenckebachweg 115,
1096 AL Amstêrdam Telefoon: 06-55537630
www.êl-werk.nl
$,ww.hêt-el.nl
Ypsllonleden en Anolkslsleden zln altud
welkom op de slotpresentatles van de
workshops. Ho|]d de webslte In de gatenl

ANOIKSIS

L!ndcllrk
Gansstraat 67. 3582 EC Utrecht,
telêfoon r 030 254 6113
e-mall : anolksls@anolksls.nl.

Atd.llnt amrt rd.m
InlichtlnEen: Hlcàael van Oostende
telefoon 020-7703614
e-mall I m.v.oostende@chello.nl

Amstêrdamse vrierdendiensten en
Regenboog groep
Vragen (sport)maaue of vdjwilllgerswerk:
telefoon: 020 683 92 60
www.vriendendlensten.nl



CRISISDIENSTEN
Arkini
020-5198787 (Oost/ ztrid-Oost/Diemen)
O2O -5235 433 (Centrum/ Oud-West)
020-5905444 (Noord).
tng€est: O2O-7885333 (Koninginneweg)

Bultên kantooruÍ€n en weekend:
Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (SPA)
020-5235433

Famlli€raad lngee€t
telefoon: 020- 7885053
e-mail : Íamilieraad@ggzingeest nl

Í{aastbetrokkênen AÍkin telefoon:
o20- 5904095 (donderdagmiddag 14 oo
tot 16.00 uuÍ) e-mail:
naastbetíokkenenrcad@arkin,nl

ZORGBOEK SCHIZOFRÉNIE
In oDdracht van Ypsllon door de Stlchting
seDiember ontwlkkeld. Daar en bij de
aDotheek te koop voor € 18,50. Ypsllon leden
Éstellên vla web-wlnkel of telefoon. Ypsllon
tandettit voor C 15,50. Wle nu lld wordt krilgt
het zorgboek gratls.

BUREAUGROEP/TELEFOONDTENST
Elke mèandag-, dlnsdag- en donderdtgmld-
daq van 13.30 tot 16.00 uur kunt u ons
kaátoor bellen: o2o 470 0474. De leden van
de bureau-groep lulsteren met begrlp naar uw
Dersoonlltke vragen en problêmen zo
mogeluk zgeken zU samen met u naar een
ootósslng. Op afspraak kan een persoonllrk
oes9rek plaatsvlnden. BiJ geen gehoor xan
íen op werkdaoen van 10.00 tot 16'00 uur
ioilton t" nott"ro"- bellen: 088 000 21 20'

CURSUSSEN
Voor deelname aan qroepen en
cursussen kan men zlch schílftelUk,
telefonlsch of pet e-mall opgeven.
1i Traininq Intèractieve vaaídigheden (lAV)
Een volgende cursus zal na de zomer van
tzlËreJil 

"ona 
itr.n"le wee óaarheid

3: Cursus Mindfullness

FONDS 'VRIENDEN VAN YPSILON
AMSTERDAM EN OMSTREKEN"
Steun ons fonds, het verhoogt de
kwalttelt van leven van gehandlcapte
famllleleden
o,a. door tamlllecontactên te herstellen'
Met het geld uit dlt fonds worden ooK
actlvlteltèn voor famllleleden gesteund zoals
het deelnemen aan cursussen.
Glronummer 4475 593 t.n'v' Vrlenden van
Yosilon Amsterdam en
Omstreken. Reglstratle Goede
Doelen:nr:28581

.VRIEND VAN YPSILON'
ooÏ nrenseÀ are niets met schlzofrenle te maken
hebben kunnen onze landeluke verenlglng
steunen door'Vrlend van Ypsllgn" te !\'ordeni
Fer iaar 25 euro.
Bed;llven zljn Bedrufsvrlênd voor 250
euro. Inlichilngen: tel: 088 000 21 20
www.ypsllon.org
/vriendenvan/wêrvlng. htm

WEBSITE

wwrx'YPtllon'amrtaÍdam.nl

Op deze slte vlndt u het geaduallseerde
oiooramme aanbod en de actlvltelten, dle we
ániitkkelen ten etnde de zorg In Amsterdam
te oDtlmallseren.

amseordam
YPSTLON AMSTERDAM EN
OIISTREKE
Mauritskade22-c
1091GC Amsterdam
telefoon: 020' 4700474
e-mail : vDsadam si lon.orOn,

www.yPsilon-amsterdam.nl
ING 59 O0 698 K.v 'K.  213515

landollrfr
YPSILON LANDELI:II( BUREAU:
Opgave nieuwe leden en steunleoen

Postbus 715, 3000AS Rotterdam
teletoon: 088 000 2120
e-mail: vDsilon@vosilon.oro
www,ypsilon.org



Ontvsngrt vrn.í 19.30 uur,.!r!vrng ProgÍrmmm! 2(' uur, tot cr. 22 usr,

ËERffiAHTi
U bent harteli jk welkom op de open bijeenkomsten
1-ste const. Huygensstraat 38, te bereiken met:
tíamlijn 1, halte: 1-ste Const. Huvgensstraat, tramlijn 3
en Busli jn 170, halte: Concertgebouw, overstappen op lun

rs l05l2or2
soreker: PrcÍataot tlauwa da Hl|nl
'Vêóeterlng van de stmenwerklng tussen mens€n met een kwetsbaarh€ld voor Psychoses,
hun naastbetrokkenen en de begelêlders en behandelaar vrn de €eniten".

L9106l2Or2
sDreker: prul D. llaaatalt, psychlater:
"Ouderen mêt schlzofrenle ult de schaduw".

L7 IO7l2or2
soÉfer: Otee Cortatrtawr of Annamarl,a van dlr VoGt, Famllle-VeÍtrouwens'Persoon,
Vertelt over hun werk als Interm€dlalr tussên Íàmlllê en de Instelllngen voor zor9'
Ook wllze graag Ingàan op uw vragên hoe om te gárn met de2e Instelllngen'

2tloel2oL2
óát"i' otg. co.brt t.w. of Ann.mrrl. vrn d.r vo.t, Famllle'vêrtrouwêns-PêGoon'
V;rtêlt over hun work als Intêrm€dlatr tussên famllle en de Instêlllngen voor zorg'
ói 

"lt 
z" graag Inglan op uw vrrgen hoê om te gran mat dezê Instelllngen'

Jaarverslag 2011,

YDsllon Amsterdam maakt Jaarlllks een verslag van haar werkzaamheden'
i!ïiioo"JiÀ resetmatig tê bezlnnen over de vraag: wat stelde lk m[ tot doel,.ln .
i"Ëii" i,ii" i" t 

"Ë 
eetut<t'dtt te berelkèn of vennderden de omstandtgheden zodan19,

á"i ài àà"r"n moeien worden bugestêld. Bêtangstêllenden kunnen dit verslag
ófvragen Ooor een telefoontJe nààr ons kantoor: Iel' o2o 47oo474'

in de nieuwe Mentrum kliniek,

en 12, halte: Overtoom
3 of lun 1,

(voor lcnen: ev€n bellên nraíTel. 020 4700474)

Irlr Sommêr

dr. W. Cahn, dr. L. Krabbendam,
dr, l. Myln-Germeys, dr' R. Bruggeman,
dr. L, de Htan

Sociaal en Cultureel
Planburcau
Avans líoges€hool
Breda

Nieuwe Ypsilon boektitels;

Boek 1295 stemmen horen

Boêk 1297 Handboek schizofÍênl€

lleêdoen en gelukkig zlln
Een verkennend ondeno€k naàr de PaÊiclpatle van
mensen met een ve6tandellrke b€perking of
chÍonlsch€ psychiatrlsche Problemen.

Boek 1298


