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Bezuinigingen

Niko Kuijper

Het gaat nlet goedmet de economieen de overheldgeeft teveelgeld ult. Bezulnlgendus, ook in
de GGZ-zorgvoor onzenaasten.We hebbendaar al eerderaandachtaan besteed.
Er werd al bezulnlgddoor het heffenvan een elgenbudrage.Somsrêdeluk,buvoorbêeldals het
ginEom een budragevoor voedlngbUverbl|JfIn een ziekenhuls;In anderegevallenkwetsenden
zoalsbll de elgenbudragevan € 200 voof ultslultendmensenmet een
dlscrlmlnerend
psychlatrlsch
mankement,
Hlermeez|Jnwe er nog nlet. Het budgetvan de Gcz-lnstelllngenIn Amsterdammoet dlt iaar met
5,50ókrlmpent.o.v.2011.En laatduldelukzun:Natuurlljkkênhleren daarietsefflclënter
gewerktworden.MaaÍdlt levertgeen5,5cloopl Het kan dus nlet andersdan dêt de
psychlatrische
patlëntde dupewordt. Ên als g€volgdaarvanzal onvoldoendeof ontbrekendezotg
extra belasten,evenalsde samenlevlngIn zUngeheel.
de naastbetrokkenen
hopendezebezulniglngte parerendoor de zgn.
De Gemeenteen de GGz-lnstelllngen
ambulantlseing:verschulvlngvan de behandellngIn de kllnleknaar een pollkllnisch€
a;n huls. Dlt lUkt loglsch,omdatopnameIn de.kllnlekduurderls dan
behandellngof-behandellng
behandêllnó
thuls. Het ls echternog maarde vÍaag of de bêhandellngaan hulszodanlgeffectlef
ls, dat het de kllnlscheopnamekan vervangen.
De cufersvan de c.lsisopnamestugennog steeds.Daarnaastls hetzo dêt 1000van de 2000
p€r Jaarmensenbetrof,dle al In (ambulante)behandellngwaren.
crlslsopnames
van mensen,die al In behandellng
Bovenitaandeàoei vermoedendat het aantalcrislsopnames
ult
de kllniêkwordenontslagenzonder
maar
eerdêr
mênsen
alleen
zun, zal toenemen.zeker als
gelukt[dlg
veóeterd.
Êenzwareextra belastlngvan de
wordt
dát het beleldin de ambulantezorg
polltie,
(buurt,
etc,)zalhet gevolgzun.
zln
in
brcde
en de samenlevlnq
naastbetrokkenen
meegemaakten wetenhoe zwaardat ls'
De meestenvan ons hebbendergelukecrlsisopnames
soms
schoorvoetend
je
ls
wllJe
- je bijdragewel weer leveren'
Als famllieliddan In behêndellng
medicatleen minlmalê
uit
kan
bestaan
zorg
nlet
alleen
Het is ten slotte wel duldelijk,dat de
mlnstêns
zo
bel6ngrukls.
gevoel
van
elgenwaarde
begeleldlng,maar herstelvan een
nieuwe
crlsisl
vast
voor
een
Jehoudt vanlê naastemaar houdtJe hart
zonderinhoudelukeverbeterlngvan dezeambulantezorg zal lêldentot
Ambulantlserlng
veBrotlng van de schade;allereerstaan de patlëntenzelf maar ook aan hun naastenen de
samenlevingom hen heen.
Verbeteringvan dê ambulantezorg zal - bUgebrekaan flnanciëlemiddelen- gezochtmoeten
wordenin éen optlmaliserlngvan de samenweÍklng.Goedehuisvestlng,die aanslultop de
handicapvan de patiênt.Daàrbuis samenwerkingmêt het soclalenetwerkvan elke Patiënt
zodathêrstelvan
van de patiëntin zljn woonomgevinE,
voor ondersteuning
onontbeerliJk
eigenwaardeen ontwikkelenvan een doel In het levenkansenkrugt.
Hopelijkzal de GGZdezê stappen nêmenên zich niet beperkentot het doorgevenvan
de bezuinigingaan de patiënt en hun naaste.
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van preventleprogramma'saan. Dlt aanbod
kunt u vlndenop de betr€ffendewebslteof u
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Klnd vrn, 15 tot 29 ,r.r
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C.ontactpersoon:
e-mail: amvantijen@Yahoo,com
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bellenna 13.15uur
tel.: 0645732907
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SOICRA
PersoonlUke
begêleldlng
en loopbàanbegelelbeperdlng aan mensenmet een psychlsche
klng. Ookvoor steunbUPcB-aanvragen
telefoon:020 6401412en 06 4233 0075
e-mail;carollna@Jong.demon.nl
STICHTINGSCRIEBIEWIEKIE
Lotgenotenvoor Surlnalmsemlgrunten.
telefoon:020 777 05 00
e-mall: glnabraafteld@óello.nl
EN
EI-HETEI (COMPLEX)
SÍICHTING EI.WÊRK
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Vragen(sport)maaueof vdjwilllgerswerk:
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CRISISDIENSTEN
Arkini
(Oost/ztrid-Oost/Diemen)
020-5198787
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(Noord).
020-5905444
(Koninginneweg)
tng€est: O2O-7885333
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Amsterdam(SPA)
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020-5235433
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telefoon:020-7885053
nl
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14 oo
o20- 5904095(donderdagmiddag
tot 16.00uuÍ) e-mail:
naastbetíokkenenrcad@arkin,nl
ZORGBOEKSCHIZOFRÉNIE
In oDdrachtvan Ypsllondoor de Stlchting
seDiemberontwlkkeld.Daaren bij de
aDotheekte koopvoor€ 18,50.Ypsllonleden
Éstellên vla web-wlnkelof telefoon.Ypsllon
tandettitvoorC 15,50.Wle nu lld wordt krilgt
het zorgboekgratls.
BUREAUGROEP/TELEFOONDTENST
en donderdtgmlddlnsdagElkemèandag-,
kuntu ons
uur
daqvan 13.30tot 16.00
kaátoorbellen:o2o 470 0474.De ledenvan
de bureau-groeplulsterenmet begrlpnaar uw
vragenen problêmenzo
Dersoonlltke
mogelukzgekenzUsamenmet u naar een
ootósslng.Opafspraakkan een persoonllrk
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CURSUSSEN
aan qroepenen
Voordeelname
men zlchschílftelUk,
kan
cursussen
telefonlschof pet e-mallopgeven.
1i TraininqIntèractievevaaídigheden(lAV)
Eenvolgendecursuszal na de zomervan

tzlËreJil
óaarheid
itr.n"lewee
"ona
Mindfullness
3: Cursus

FONDS 'VRIENDENVAN YPSILON
AMSTERDAMEN OMSTREKEN"
Steunonsfonds,het verhoogtde
kwaltteltvan levenvan gehandlcapte
famllleleden
te herstellen'
o,a. door tamlllecontactên
Met het geld uit dlt fondswordenooK
actlvlteltènvoor famllleledengesteundzoals
het deelnemenaan cursussen.
van
4475593t.n'v' Vrlenden
Glronummer
YosilonAmsterdamen
Omstreken.ReglstratleGoede
Doelen:nr :28581
.VRIEND VAN YPSILON'
te maken
ooÏ nrenseÀare nietsmet schlzofrenle
hebbenkunnenonzelandelukeverenlglng
steunendoor'Vrlend van Ypsllgn"te !\'ordeni
Feriaar 25 euro.
voor 250
Bed;llvenzljn Bedrufsvrlênd
tel: 088 000 21 20
euro.Inlichilngen:
www.ypsllon.org
htm
/vriendenvan/wêrvlng.
WEBSITE
wwrx'YPtllon'amrtaÍdam.nl
Op dezeslte vlndt u het geaduallseerde
oioorammeaanboden de actlvltelten,dle we
ániitkkelen ten etndede zorgIn Amsterdam
te oDtlmallseren.
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Opgavenieuweledenen steunleoen
Postbus715, 3000ASRotterdam
teletoon:088 000 2120
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www,ypsilon.org

Ontvsngrt vrn.í 19.30 uur,.!r!vrng

ProgÍrmmm! 2(' uur, tot cr. 22 usr,
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in de nieuweMentrumkliniek,
U benthartelijkwelkomop de openbijeenkomsten
38, te bereikenmet:
1-steconst. Huygensstraat
tramlijn3 en 12, halte: Overtoom
tíamlijn1, halte: 1-steConst.Huvgensstraat,
op lun 3 o f lu n 1 ,
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en Buslijn170,halte:Concertgebouw,

rs l05l2or2

soreker: PrcÍataot tlauwa da Hl|nl
voorPsychoses,
tussenmens€nmeteenkwetsbaarh€ld
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vrn de €eniten".
en behandelaar
en de begelêlders
hunnaastbetrokkenen
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ult de schaduw".
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L7IO7l2or2
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2tloel2oL2
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"lt

Jaarverslag2011,
vanhaarwerkzaamheden'
eenverslag
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Amsterdam
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overdevraag:wat steldelk m[ tot doel,.ln.
tê bezlnnen
i!ïiioo"JiÀ resetmatig
zodan19,
deomstandtgheden
of vennderden
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i"Ëii" i,ii" i" t eetut<t'dtt
verslag
dit
kunnen
Bêtangstêllenden
"Ë
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chÍonlsch€psychiatrlsche
Problemen.
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