
Taskforce Amsterdam: start en ambities              Bert van Raalte & Rita Loholter
Amsterdam telt ongeveer negenduizend mensen met een ernstige psychiatrische aandoening EPA). Deze patiënten zijn langdurig in zorg en ervaren problemen op meerdere levensgebieden.Zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de gemeente Amsterdam stelden op 31 mei een Taskforce EPA in met als doel om te komen tot meer herstel en participatie van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. De Taskforce gebruikt informatie van de vignettenstudie waaroverwe in onze vorige nieuwsbrief schreven. Zij wil op de slotbijeenkomst in mei 2017 de volgende resultaten leveren:* een gedeelde visie en ambitie voor mensen met EPA * invulling aan arrangementen voor mensen met EPA* 30% meer herstel en participatie voor mensen met EPA, met toetsbare resultaten.
'Ambulantisering en vermaatschappelijking leiden tot een grotere behoefte aan ondersteuning in de samenleving, dichtbij huis. Dit vergt een brede, maatschappelijk geïntegreerde infrastructuur, een netwerk van personen en voorzieningen waarin verschillende geledingen goed samenwerken.' Zo lezen we in het startdocument van de Taskforce. Naast zorg en welzijn vormen wonen en werk belangrijke pijlers voor de arrangementen die de basis vormen voor afspraken tussen partners en bij (inkoop)afspraken tussen zorgverzekeraar en de gemeente Amsterdam en aanbieders. Vanuit de vignettenstudie wil de Taskforce arrangementen realiserendie passen bij specifieke behoeften van groepen mensen met EPA. Die behoeften verschillen onderling, bijvoorbeeld bij zorgmijders, tijdens klinische opname, bij woon-zorg of bij herstel enconsolidatie.

 

In de Taskforce werken vertegenwoordigers van cliënten, informele zorg en formele aanbiedersvan zorg en welzijn samen met financiers. Ypsilon is een van de deelnemers, naast opdrachtgevers Zilveren Kruis en gemeente Amsterdam, Cliëntenbelang Amsterdam, Groot MO/GGz Overleg, Arkin, Cordaan, GGD Amsterdam, GGZ InGeest, HVO Querido, Leger des Heils, MoleMann Tielens, De Regenboog Groep en Huisartsenkring Amsterdam/Almere.
Het wordt nog een hele klus om praktische vooruitgang te boeken met zulke grote ambities. We houden onze leden en relaties op de hoogte over de voortgang.
Meer informatie: www.ypsilon-amsterdam.nl, Herstel en Participatie Amsterdam



RESPIJTHUIS AMERBOS:
uitrusten en op adem komen.
Respijthuis Amerbos Amerbos 187             

Begin mei 2016 opende het Respijthuis Amerbos haar deuren. Amsterdammers vanaf 18 jaar met een psychische of psychosociale kwetsbaarheid die het thuis even niet redden én mensen van wie de mantelzorgers eventjes een pauze nodig hebben, kunnen korte tijd (twee tot tien dagen) in het Respijthuis Amerbos verblijven. Ypsilon Amsterdam was in juni bij de opening en werd door ondersteuners en aanwezige gasten zeer vriendelijk ontvangen. Het huis heeft een ongedwongen sfeer en lichte kamers; een mooie aanwinst voor de stad.Het huis biedt herstelondersteuning en kortdurend verblijf, ook ter preventie van (crisis)opname. Gasten zijn samen met de ondersteuners medeverantwoordelijk voor het beheer. Zij worden gevraagd om, naar vermogen, een bijdrage te leveren aan het dagelijkse reilen en zeilen. De doelgroep zijn mensen die 'zelfstandig wonen' en huishoudelijke taken kunnen uitvoeren. Zij worden ondersteund door vrijwilligers en professionals, allen ervaringsdeskundig.Het huis, gevestigd in een rustige buurt in Amsterdam Noord en makkelijk te bereiken per openbaar vervoer, heeft een gemeenschappelijke ruimte, een tuin, een keuken en tien kleine individuele kamers. Aanmelden kan via telefoon 020 2195170 en 06 46938306 of per e-mail naar: hetrespijthuis@hvoquerido.nl. De kosten voor het verblijf worden met de gemeente en de zorgverzekeraar verrekend. Gastenmet een beschikking die recht geeft op een Wmo-voorziening betalen niets. Zonder deze beschikking wordt een eigen bijdrage van 15 euro per dag gevraagd.Kijk voor meer informatie op www.hvoquerido.nl/respijthuis

GEPLANDE EXTRA ACTIVITEITEN YPSILON-AMSTERDAM
1. vrijdag 30 september 2016 van 14.00 tot 16.00 uur
 Een middag voor én door onze leden.
Een middag bij het Ei-complex waarin we aan elkaar laten zien waaruit wij energie putten en 
waar we door geïnspireerd raken. Alles is mogelijk:  Gitaar spelen, keramiek laten zien, een 
verhaal vertellen, poëzie, foto’s tentoonstellen, iets lekkers maken. Maar misschien doet u iets 
heel anders? Of wilt u een boek aanraden, zelfgemaakte kleren showen? Bent u imker en kunt 
u daar iets over vertellen; of hebt u een cursus gevolgd waarover u laaiend enthousiast bent 
en dit met andere leden wilt delen? Er mag van alles nog ingebracht worden.
Het programma (met uw inbreng) van deze middag ziet er, onder voorbehoud, zo uit: 
optredens; muziek, gesproken woord; poëzie; demonstraties en creatieve uitingen. Er wordt 
een tentoonstelling ingericht van leden die hun eigen werk willen laten zien.
Tijdens de pauze is er zelfgemaakt lekkers en een drankje.



2. donderdag 10 november 2016 van 14.00 tot 16.00 uur 

Plekken van beschutting
Deze middag laat Mathilde de Vriese ons verschillende beschuttingsplekken ervaren. 
Bijvoorbeeld: de natuur in,

je niet eenzaam weten,
vorm geven aan wat niet benoemd kan worden,
even iets anders met/voor jezelf

Deze middag zullen we enkele van de bovenstaande “plekken van beschutting”uitwerken,zowel
zowel in het zenatelier “de Zamenhof” als in “het Vliegenbos”

Doe mee! Meld u aan, mét of zonder bijdrage!
Over deze aktiviteiten ontvangt u ruim voor die tijd nog  een persoonlijke bericht met alle 
informatie. Kijk voor meer informatie over aanmelden, inbreng eigen werk en locatie op 
de site van http://ypsilon-amsterdam.nl .

U bent hartelijk welkom op de open bujeenkomsten in de Mentrumkliniek,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.
20/09/2016 Evert Schlebaum.Al jaren lid van Ypsilon en daarnaast ondernemer als trainer. Daardoor zowel beroepsmatig als ervaringdeskundig bezig met hoe we het beste om kunnen te gaan met patiënten, hulpverleners en ons eigen netwerk. 
18/10/2016Mariken de KoningWerkzaam bij de Sporenburg, onderdeel van Arkin/ Mentrum. Zij is psychiater en heeft de verantwoordelijkheid voor de zorg en het verbeteren van de kwaliteit van leven voor een groepernstige en ook oudere psychiatrische patiënten. De grote vraag is de inhoud en doelstelling van de begeleiding en de rol van de familie/sociaal netwerk. 
15/11/2016Frans van Gelderen Regionaal Coördinator Problematische personen bij Politie Eenheid Amsterdam-Amstelland. De man die heel veel weet van de psycho-lance en hoe er verder wordt  gezocht en gevonden om beter om te gaan met onze kwetsbare familieleden. 
20/12/2016 Claudia Vingerhoets, psycholoog en  Geor Bakker (neuropsycholoog) komen vertellen welke resultaten het laatste onderzoek heeft gegeven over de invloed van psychoses op geheugen en concentratievermogen. Met als vraag wat dat dan weer betekent voor onderlinge contacten.



 
                   1 september, 6 oktober, 3 november en 1 december 
         mauritskade 22c van 14.00 tot 16.00 uur
           Til Festen en Karen Joachim zijn de eerste donderdag van de maand op het     Ypsilonkantoor aanwezig om met toekomstige, nieuwe en oude leden van     Ypsilon te praten over de eigen situatie of over onderwerpen die op de 3e     dinsdag zijn besproken.
.

Deze kwetsbaarheid vraagt mantelzorg die niet zomaar in een type is te karakteriseren. Verder kan 
het incidenteel soms zoveel van je vergen dat het bijna niet meer op te brengen is.
Ypsilon Amsterdam wil een fonds creëren om voor onze leden op die momenten van crises 
incidenteel hulp te kunnen bieden. Wanneer structurele hulp onontbeerlijk is zal de overheid moeten
inspringen. Met incidentele hulp hopen we zo die leden over dat obstakel heen te helpen, zodat het 
je niet allemaal teveel wordt.
Mocht u het gevoel krijgen dat uw mantelzorg teveel wordt, bel of mail naar Ypsilon Amsterdam. 
Misschien kunnen we éénmalig iemand voor u inhuren of u anderszins helpen.
En mocht u andere leden spreken in een crisissituatie attendeer hen dan alstublieft op deze 
mogelijkheid: Telefoon: 020-4700474 of E-mail:ypsadam@ypsilon-amsterdam.nl.

        Niko Kuijper
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