
       

 

 

Wisseling van voorzitter          Bert van Raalte 
 
Niko Kuijper, ruim zes jaar voorzitter van Ypsilon Amsterdam, richt zich de komende tijd vooral 
op nieuwe kansen voor wooninitiatieven. Niko blijft actief in de Amsterdamse werkgroep en als 
penningmeester in het bestuur van onze stichting. Wij bedanken Niko voor zijn voorzitterschap! 
 
Sinds afgelopen najaar ben ik - als parttime pensionado - actief bij Ypsilon Amsterdam. Ik volgde 
Niko in maart op als voorzitter. De speciale kwetsbaarheid van een nabij en dierbaar gezinslid 
ken ik uit ervaring. Al meer dan dertig jaar. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen. Ik ben actief 
en passief graag bezig met muziek (gitaar) en sport.   
Mijn loopbaan verliep als volgt. Ik ben opgeleid als klinisch en organisatiepsycholoog. In de jaren 
eind 70 tot begin 90 werkte ik in Amsterdam op het gebied van innovatie van zorg. Daarna was 
ik landelijk actief als organisatieadviseur, sinds 2009 verbonden aan het Amsterdamse bureau 
Van de Bunt. Afgelopen jaren werkte ik bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, onder meer als 
waarnemend directeur GGZ. Als lid van twee raden van toezicht, respectievelijk in de GGZ en in 
de ouderenzorg, gaat mijn aandacht vooral uit naar de kwaliteit van zorg en naar de positie van 
cliënten en familieleden.  
 
Ik zie uit naar een plezierige en zinvolle periode binnen Ypsilon, waarin we het vele goede 
behouden en de vinger aan de pols van de veranderende tijd houden. Om naasten te blijven 
steunen bij de zorg voor onze dierbaren! 
     
bvraalte@xs4all.nl  
06 5325 1634 



 
 

Mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen: EPA        Mirjam Dessing 

Sinds enkele jaren gebruikt de GGZ de afkorting EPA voor patiënten met ernstige psychiatrische 
aandoeningen. Zij hebben een relatief grote zorgbehoefte. Veel EPA-patiënten hebben een 

psychotische stoornis, zoals schizofrenie. Ook komen angst, depressie, 
persoonlijkheidsstoornissen en autisme, soms in combinatie met verslaving, veel voor. De 
problematiek is vaak langdurig van aard en patiënten hebben doorgaans maatschappelijk 

complexe problemen. Om de zorg voor deze patiënten goed te kunnen organiseren, is 
gecoördineerde zorg van zorgnetwerken en professionals van belang.  
Zorgverzekeraars en gemeenten ontwikkelen met zorgaanbieders een model om EPA-patiënten in 

te delen in groepen met verschillende kenmerken. Dat noemt men vignetten. Afhankelijk van het 
vignet kent men een bepaalde soort en hoeveelheid zorg toe. Het eerste onderzoek vond plaats 

in Utrecht. Sinds kort werkt men hieraan ook in Amsterdam. Ypsilon volgt deze ontwikkeling met 
belangstelling. We verwachten dat er in het vervolg van dit jaar openbare informatie beschikbaar 
komt. Dan komen we hierop terug. 

 

 



 
 
 

Eerste Outsider Art Museum in Nederland 
 

Rita Loholter 

 
 

 

 
 
 
 
In maart opende Koningin Maxima het Outsider Art Museum in de Hermitage in Amsterdam. Er 
zijn mooie kunstwerken te zien, afkomstig uit de groeiende collectie van het Dolhuys (Haarlem).  
Shinichi Sawada is een van de Japanse kunstenaars; hij maakt beelden van keramiek en 
exposeerde in 2013 op de Biënnale van Venetië. De Biënnale was voor een groot deel aan 
Outsider Art gewijd en betekende een doorbraak van deze opkomende stroming in de 
internationale kunstwereld.  
 
Yumiko Kawai borduurde vroeger vissen, vierkanten en driehoeken, maar tegenwoordig kiest ze 
meer voor cirkelvormige motieven. 
 
Waarom Outsider Art?  

Museumkwartier omschrijft het zo: 'Outsider Art wordt gemaakt door mensen die niet zijn 
opgeleid aan de kunstacademie. Na de Eerste Wereldoorlog kwam deze stroming volop in de 
belangstelling. Veel kunstenaars lieten zich hierdoor inspireren, waaronder Salvador Dali, Karel 
Appel en Asger Jorn. 
 
De kunstenaars van Cordaan  

Het museum kwam tot stand in samenwerking met het Dolhuys, Cordaan en de Hermitage. Naast 
de ruimte voor Outsider Art zijn er ook een Artotheek, een galerie en twee ateliers voor 
kunstenaars van Cordaan. Cordaan wil erkenning, waardering en begrip voor getalenteerde 
kunstenaars met een beperking. 
Het werk van een aantal talentvolle cliënten is straks ook in de Hermitage te zien.  
 
Een bezoek is echt de moeite waard! 

 

 
 



 

Ziek?  

Hoe zo ziek? 
 

Verbindende gespreksvaardigheden  

voor mensen met een familielid zonder ziekte-inzicht.   Mirjam Dessing 

 
Gebrek aan ziekte-inzicht is vaak een probleem bij mensen met een psychische  
aandoening. Het bemoeilijkt het gesprek met hulpverleners en met naasten. Dit wordt door veel 
naasten als een groot probleem gezien. 
Ypsilon biedt een workshop en een online brochure aan. 
De brochure geeft uitleg over psychoses en de beleving hiervan door het zieke familielid. De 
gevolgen van het gebrek aan ziekte-inzicht worden duidelijk gemaakt, er staan tips er staan tips 
in de brochure over hoe men met het zieke familielid in gesprek kan gaan en het vertrouwen kan 
winnen. 
De brochure is voor leden gratis te downloaden via https://www.ypsilon.org/hoezoziek 
 

Er worden ook workshops gegeven door ervaren familieleden die zijn getraind door Jules Tielens. 
In de workshop leren de deelnemers technieken en vaardigheden en doen ze praktische 
oefeningen om in gesprek te komen met hun familielid zonder ziekte-inzicht. De methode is 
gebaseerd op de LEAP-methode van de Amerikaanse psycholoog X. Amador. 
Er is o.a. een workshop op 18 juni in Utrecht. Aanmelden kan bij het Ypsilonbureau in Den Haag. 
De kosten voor leden zijn 75 euro. Mochten de kosten een probleem zijn dan graag overleggen 
met Ypsilon Amsterdam.` 
Bij veel belangstelling is het mogelijk de workshop in Amsterdam te organiseren. Laat van u 
horen! 
 
 

 
 
 

Bezoek aan Kwekerij Osdorp “Met zorg geteeld”.   Rita Loholter 

 
Jeroen Klaassen, manager van de kwekerij, vertelt over de geschiedenis van het bedrijf en over 
de werkzaamheden. De kwekerij bestaat alweer zeven jaar en teelt duurzaam groenten en 
planten. Deze maatschappelijk verantwoorde kwekerij biedt dagbesteding aan mensen met 
psychische problematiek. Naast een vergoeding krijgen de medewerkers iedere dag een gezonde 
maaltijd. Elke ochtend en middag rijden er acht busjes door Amsterdam om de 60 tot 80 
werknemers op te halen en in de middag terug te brengen. De werknemers kunnen ook een 
opleiding in de kwekerij volgen. Er wordt  op drie middagen per week Nederlandse les gegeven. 
Werknemers kunnen ook, in hun eigen tempo, de opleiding Arbeidsmarkt Gekwalificeerd 
Assistent (AKA) volgen en een mbo-diploma op niveau 1 halen. 
 
Het is altijd fijn om, ondanks alle verdriet, met mensen van Ypsilon te zijn en te praten; je hoeft 
niets uit te leggen. We krijgen een rondleiding door de kassen en lopen langs Coeur de Boeuf 
tomaten, zien tijgeraubergines en puntpaprika’s. Bij de plantjes is het een gezellige drukte, de 
stekjes moeten op een bepaalde manier (naar één kant groeiend) in de potjes met aarde worden 
geplant. De werknemers hebben het hier naar hun zin, de sfeer is goed. 
 
We sluiten af met een lunch waarin eigengemaakte producten zijn verwerkt. Het was een 
heerlijke ochtend. Kijk voor meer informatie over de kwekerij op www.kwekerijosdorp.nl. 
 



 
 

Wonen 2017           Niko Kuijper 

 
Het is van het grootste belang dat je beschikt over een geschikte woongelegenheid als je 
geconfronteerd wordt met het feit dat je een verhoogde kwetsbaarheid hebt voor psychoses.  
Vaak duurt het jaren voor je zo'n handicap hebt kunnen accepteren en wordt dat vaak nog  
vertraagd door een ongunstige woonomgeving en/of veelvuldige verhuizingen, omdat de 
woongelegenheid gedurende een bepaalde periode is gekoppeld aan het zorgaanbod. 
 
Ypsilon Amsterdam en ook Stichting Kraaipan Oase worden veelvuldig gebeld met de vraag of wij 
een oplossing weten voor dit gebrek aan geschikte woongelegenheid, soms door de familie en 
soms ook door de persoon met de handicap zelf. Op de momenteel uitzonderlijk krappe 
woningmarkt in Amsterdam dreigt onze kwetsbare doelgroep verder tussen wal en schip te 
geraken. 
 
Dit was mede de aanleiding voor Ypsilon Amsterdam om opnieuw een werkgroep wonen op te 
tuigen en de wethouder wonen in Amsterdam aan te schrijven met het verzoek om aandacht voor 
de woongelegenheid, met name naar het model van de Kraaipan Oase. Dit betekent een aantal 
zelfstandige woningen in een stabiele buurt, zodat men kan wonen zoals iedere Amsterdammer, 
met een gemeenschappelijke ruimte als instrument om het sociale leven van de woongroep te 
ondersteunen voor de groep bewoners zelf en hun familie. Hierdoor wordt onze taak ook 
gemakkelijker, omdat we als mantelzorgers in een collectief kunnen opereren". 
 
De gemeente Amsterdam reageerde enthousiast en gaat met de woningcorporaties in gesprek 
om hen te verzoeken ons vanaf 2017 gedurende 3 jaar per jaar een tiental woningen aan te 
bieden in een stabiele woonomgeving, zodat we daarmee een volgend project kunnen realiseren. 
 
Gezien de schaarste in het sociale huurwoningbestand zal het nog best moeilijk zijn om hierin 
zoveel geschikte woongelegenheid voor onze doelgroep te verwerven. Aan Ypsilon de taak om dit 
collectief te formeren.  Dat is op zich best aantrekkelijk: we kennen allen het belang van een 
goede woongelegenheid en de meesten zijn zich er ook van bewust, dat je als collectief vaak 
meer bereikt dan de optelsom van ieder voor zich.  
 
Mensen die met dit volgend woonproject een oplossing zien voor hun probleem en met ons mee 
willen doen om dit te realiseren nodig ik graag uit contact op te nemen met Ypsilon Amsterdam 
dan wel direct met Niko Kuijper dan kunnen we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. 

kuijper.niko@gmail.com  

020 6949010 

 

 

 

 

 

     Elke eerste donderdag van de maand:  

     I.p.v. 5 mei: 12 mei!  Verder 2 juni, 7 juli en 11 augustusl van 14 tot 16 uur.  

 

Gespreksgroep voor nieuwe leden   
en anderen die met elkaar willen praten over de eigen situatie.  

        Begeleiding: Til Festen en Karen Joachim. 
                          

     Onder het motto “delen is helen” zijn er inmiddels    
     al een aantal van deze bijeenkomsten geweest die  

     over het algemeen een positieve evaluatie kregen. 

 
                                   Locatie: Mauritskade 22C 

 
 



 

 
 

U bent hartelijk welkom op de open bijeenkomsten in de Mentrum kliniek, 
1e Const. Huygensstraat 38, te bereiken met: tramlijn 1, halte 1e Const. Huygensstraat, 
tramlijn 3 en 12, halte Overtoom en Bus 170, halte Concertgebouw, overstappen op 3 of 12. 
 
 

17/05/2016 

Kitlyn Tjin A Djie: Hoe kunnen we ons netwerk versterken en welke rol speelt onze familie 
daarin? Kitlyn is via het sleutelbegrip “beschermjassen”en “de familieziel”daar al jaren mee bezig. 
Zij heeft daar onderzoek naar gedaan en oplossingen gezocht via trainingen, opleidingen, 
symposia en daarover boeken geschreven. 
 

21/06/2016 

Monique Cornelissen en Els Borgesius: “Beeldend Gesproken” 

Na een flinke voorgeschiedenis is de galerie en kunstuitleen van deze naam neergestreken in het 
mooiste pand in Amsterdam West: De Hallen. Oorsprong is de wens om de bestaande talenten 
binnen de GGZ ruimte en kansen te bieden hiermee naar buiten te komen. 
 

19/07/2016 

Maria Hoefnagels en Myrna Seekles:  

preventiemedewerkster resp. familievertrouwenspersoon, betrokken bij de 
familiebelangen van GGZ Ingeest. Zij zullen meer over hun werk en de bedoelingen daarvan 
vertellen. 
 

16/08/2016 

Leden van de werkgroep van Ypsilon Amsterdam. 

Op deze avond kunnen we elkaar bijpraten over de veranderingen in de zorg, hoe we dit ervaren 
en waar we moeten proberen het beleid bij te sturen. Wat hebben we daarin zoal bereikt en waar 
valt nog het een en ander te verbeteren? 
 

 
 

 

 
YPSILON AMSTERDAM en    YPSILON LANDELIJK BUREAU: 

OMSTREKEN      Opgave nieuwe leden en steunleden 
 

Mauritskade 22-c, 1091GC Amsterdam  Daendelsstraat 57, 2595XT Den Haag 
e-mail : ypsadam@ypsilon-amsterdam.nl  e-mail: ypsilon@ypsilon.org            
telefoon: 020- 4700474     telefoon: 088 000 2120                         
website: www.ypsilon-amsterdam.nl   website: www.ypsilon.org                  
NL23INGB0005900698       
Kamer v.Koophandel 41213515    
 

CRISISDIENSTEN 
Arkin: 020-523 54 33 Kantooruren, 's avonds en in het weekend 
In Geest: 020-788 53 33 Amsterdam en 020-543 43 43 Amstelveen  


