
Je herkent het, als je het kent.            Bert van Raalte

De leden van Ypsilon herkennen elkaars ervaringen. Want je herkent het, als je het kent. Johan 
Cruijff zei het al: je ziet het pas, als je het doorhebt. En dat geldt niet alleen voor voetbal. We 
komen op voor onze naasten en we steunen elkaar. 
Ook afgelopen jaar gaven we veel informatie, advies en steun aan naasten. Vooral in 
gespreksgroepen en tijdens dinsdagavonden met sprekers over onderwerpen als geheugen en 
concentratie, verslaving, rouw, politie of geschikte voorzieningen voor onze naasten. We 
spraken mensen een-op-een, door de telefoon en via e-mail. We organiseerden excursies en 
bijeenkomsten om nieuwe mogelijkheden voor je naaste te leren kennen of om zelf te 
ontspannen. Zo bezochten we De Kas, toonden we elkaar onze kunsten in het Ei-complex en 
aten we in Freud. We rouwden met leden die dierbaren verloren. We boden onze leden en 
andere belangstellenden informatie in nieuwsbrieven, met brochures en via internet.

We gebruiken onze ervaringen ten tweede om op te komen voor een beter leven van onze 
naasten. We nemen initiatieven voor passende woningen. We overleggen met de gemeente, 
met zorgverzekeraar en met zorgaanbieders. We willen risico’s van verergering verminderen en 
willen meer vroege behandeling. Op tijd ingrijpen als het echt nodig is. We willen dat 
zorgverleners onze naasten - en ook ons - serieus nemen. Voor kennis over hun levensloop en 
voor steun voor hun toekomst. Voor redenen om op te staan, redenen om erop uit te gaan. 
Voor zinvolle bezigheden en betere kansen op werk. Betere wetten en beter begrip in de 
samenleving voor onze naasten. 
Wij hebben de wijsheid niet in pacht. En onze naasten zijn niet altijd gemakkelijk. Maar uit 
praktijkervaring weten wij hoe hun leven extra moeilijk verloopt door tekorten op gebieden als 
wonen, zorg, bezigheden en onbegrip.

Komend jaar zullen wij blijven opkomen voor onze naasten en elkaar weer steunen. Want je 
ziet het pas, als je het doorhebt en herkent. Neem contact op als je hieraan komend jaar (nog) 
actiever wilt deelnemen. Ongeacht leeftijd, opleiding of herkomst: iedereen is welkom! Namens
Ypsilon wens ik onze leden en onze relaties een voorspoedig, gezond en gelukkig 2017.

020 – 4700474 ypsadam@ypsilon-amsterdam.nl

Waardering voor Amsterdamse mantelzorger met minimum inkomen

Vanaf januari 2016 kunnen mantelzorgers die ten minste drie kilometer moeten reizen naar hun
naaste hun OV-kaart laten opwaarderen (totaalbedrag van 200,- euro per jaar). AOW'ers met 
een minimum inkomen vallen hier niet onder, zij hebben al recht op gratis OV van de 
gemeente.
De vergoeding kan worden aangevraagd via de Stadsloketten
en via de website www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans  . 
Op de website staat hoe het aanvragen in zijn werk gaat, wie er voor in aanmerking kan komen
en de voorwaarden. Het aanvraagformulier is vanaf 1 januari op de website beschikbaar.



WONEN ROND HET STAALMANPLEIN
 

Via Ypsilon is inmiddels het woonproject Kraaipan Oase gerealiseerd, goed wonen voor zo'n 
dertigtal bewoners met een hogere kwetsbaarheid voor psychoses. Woningen in een rustige 
buurt en de groep bewoners huurt zelf tevens een gemeenschappelijke ruimte om – eventueel 
met vrienden en familie – hun sociale leven te ondersteunen.
Op grond van een steeds toenemend tekort van woningen voor de mensen van deze doelgroep 
heeft Ypsilon eind vorig jaar de wethouder wonen van de gemeente Amsterdam aangeschreven 
met het verzoek om zijn medewerking ten einde weer zo'n project te realiseren.
De gemeente reageerde enthousiast en speelde de vraag door naar de woningcorporaties.
Toen duurde het even. Het is ook niet eenvoudig om zo'n dertigtal geschikte woningen die op 
loopafstand bij elkaar liggen voor onze doelgroep vrij te krijgen.
Maar nu heeft de corporatie De Alliantie ons een voorstel gedaan voor een nieuw woonproject 
rond het Staalmanplein.
Het project vraagt nog om een verdere uitwerking om goed geschikt te geraken voor onze 
mensen maar het heeft de potentie dus we gaan er enthousiast tegenaan. En als het loopt 
volgens plan zal dit de komende 3 à 4 jaar leiden tot zo'n 30 geschikte woningen voor onze 
mensen.

Na de ervaringen met de Kraaipan Oase streeft Ypsilon ernaar om structureel regelmatig 
gelijksoortige woonprojecten op te zetten door een goede samenwerking met de 
woningcorporaties.
Hiermee krijgen onze mensen een voor hen geschikte huisvesting en kunnen vanuit die situatie 
sneller en beter komen tot het hanteren en accepteren van hun handicap. Een belangrijke 
voorwaarde hiervoor is de acceptatie van die handicap door de sociale omgeving en daar geven
de woningcorporaties door deze samenwerking met ons hun bijdrage in.

      Niko Kuijper

 

 

 

                   5 januari, 2 februari, 2 maart en 6 april 
         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. 



‘VERBINDENDE GESPREKSVAARDIGHEDEN’
WORKSHOP: ZIEK? HOEZO ZIEK? : 4/2/2017

Minder strijd', 'meer energie', 'opnieuw beginnen': 
Dat zijn de ervaringen van de deelnemers aan deze workshop. 
Zaterdag 4 februari wordt deze workshop voor familie in Amsterdam gegeven.
Het programma begint om 11:00 uur en eindigt circa 16:00 uur.
Prijs voor leden: 75 euro p.p. en voor niet-leden: 150 euro per persoon.
Heeft u interesse? U kunt zich direct aanmelden bij Ypsiloncollega Marjo Markx: 
mmarkx@ypsilon.org. Zij behandelt alle aanvragen via het principe 'wie het eerst 
komt, het eerst maalt'. Bij voldoende belangstelling wordt later in het jaar nog een 
workshop georganiseerd.
Deelnemers ontvangen na betaling de exacte locatiegegevens.

Bent u lid en wilt u meedoen maar is het bedrag te hoog? Dit hoeft geen probleem te 
zijn! Neem contact op met Ypsilon Amsterdam (tel.: 020 4700474, e-mail: 
ypsadam@ypsilon-amsterdam.nl). We zorgen samen voor een oplossing. Zie ook 
Ypsilon Nieuws-4/2016 of www.ypsilon.org/hoezoziek 

REGIONALE AANDACHT VOOR MENSEN MET 
ERNSTIGE PSYCHISCHE KWETSBAARHEID

           Bert van Raalte

In onze vorige nieuwsbrief schreven we over de Taskforce EPA. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis 
en de gemeente Amsterdam startten deze Taskforce om te komen tot meer herstel en 
participatie van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Deze mensen zijn langdurig
in zorg en ervaren problemen op meerdere levensgebieden. Mensen met kwetsbaarheid voor 
psychosen - zoals onze naasten – vormen hiervan een groot deel. Ypsilon is daarom een van de
deelnemers. 

Ondertussen is de Taskforce halverwege naar de eindstreep van 31 mei 2017. Er komen 
contouren in zicht van een Amsterdamse agenda voor herstel en participatie. Dat vergt een 
veelzijdige aanpak. Het gaat om wonen, inkomen, werk, opleiding, activiteiten, zingeving en 
sociale relaties. En om persoonlijke versterking (empowerment), begeleiding en behandeling. 
Betere samenwerking tussen instanties. En niet in het minst: een meer gelijkwaardige houding 
ten opzichte van de mensen met deze kwetsbaarheid en betere samenwerking met hun 
naasten. Vanuit Ypsilon zien we dat als een voorname sleutel naar oplossingen. We bepleiten 
gezamenlijke inspanningen op dat gebied.

Landelijk ontstonden sinds 2015 diverse initiatieven om het gedachtegoed over herstel uit het 
rapport Over de brug in praktijk te gaan brengen zoals het actieplatform Herstel voor iedereen 
en de beweging De nieuwe GGZ. Dat leidde onder andere tot pilots in Amsterdam. Bijvoorbeeld 
Kwikzilver van InGeest en HVO-Querido in Zuid en een pilot van Arkin en anderen in West. 
Arkin, InGeest en HVO Querido maakten een actieplan Nieuw Amsterdams Pijl waarin ze 
dergelijke pilots bundelen met andere activiteiten en voornemens.

Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz presenteerde onlangs een concept voor een generieke 
module ernstige psychische aandoeningen. Het Trimbos-instituut maakte een handreiking voor 
een regionale samenwerkingsagenda voor mensen met ernstige psychische kwetsbaarheid. 



Het ziet ernaar uit dat de Taskforce EPA en het plan Nieuw Amsterdams Pijl met elkaar 
gecombineerd zullen worden. Dat sluit aan bij het landelijke streven naar regionale 
samenwerking. Er lijkt al met al een klimaat te ontstaan met meer aandacht voor mensen met 
ernstige psychische kwetsbaarheid. Dat is positief voor onze naasten. Nu komt het eropaan om 
van woorden naar daden te komen. Zoals oplevering van woningen die geschikt zijn voor onze 
naasten en meer ambulante hulp. We blijven onze leden en relaties op de hoogte houden over 
de voortgang.

www.
          WIJZIJNMIND
.nl

           Rita Loholter

In een stampvolle zaal van het Beatrix theater in Utrecht lanceert minister Schippers 
november 2016 MIND, een initiatief van Fonds Psychische Gezondheid/Korrelatie en het 
Landelijk Platform GGZ. MIND wil mensen die met psychische problemen te maken hebben
ondersteunen, door te informeren, te onderzoeken en projecten uit te voeren. MIND wil, 
samen met cliënten- en familieorganisaties (waaronder Ypsilon), maatschappelijke 
organisaties, onderzoekers, ambassadeurs en donateurs meer aandacht voor psychische 
problemen en het taboe doorbreken. 

Het is een feestelijke dag met optredens (o.a. muzikanten en zangers van het Eiwerk), 
droevige en heftige verhalen, uitleg over psychische aandoeningen zoals depressie, 
borderline en psychose. Een groots initiatief, toch voelt het voor mij als Ypsilonmoeder niet
goed, ik ga eind van de middag teleurgesteld naar huis; zonder toekomstperspectief en 
praktische handvatten. De dagen daarna blijft MIND in mijn hoofd spoken.
Wat doet MIND straks beter/anders dan Ypsilon? Wat wringt is dat mensen nu heel laat 
contact opnemen met Ypsilon, als er al heel veel gebeurd is. Ook attenderen hulpverleners 
niet altijd op onze vereniging. Door bundeling van krachten en kennis ben je als 
organisatie sterker en beter vindbaar. Iemand die naar Ypsilon belt en toch beter geholpen 
is bij een zuster- patiënten/familievereniging kun je sneller een alternatief bieden, met de 
juiste informatie doorverwijzen. De toegevoegde waarde voor regio Amsterdam zie ik in 
een (nog) betere samenwerking tussen Ypsilon en de gemeente en tussen Ypsilon en de 
welzijnsinstellingen, een samenwerking met meer cohesie. Wellicht kan MIND helpen met 
'kwartier maken' als ons nieuwe woonproject een meer duidelijke vorm krijgt; ik zie ook 
mogelijkheden om meer begrip en kennis over schizofrenie/psychose in een buurt/de wijk 
te realiseren.

Alert blijven
Voor Ypsilonners en hun zieke naasten is goede zorg, structuur, wonen en werk- of 
dagbesteding zeer belangrijk. Tijdens de lancering was dit juist wat ontbrak – wat maakt 
zorg goede zorg. Een belangrijk onderwerp dat in de toekomst ook bij MIND aandacht 
moet krijgen. We blijven alert de ontwikkelingen volgen.

Website: www.wijzijnmind.nl
Film: www.youtube.com: zoeken naar wij zijn mind



Film: www.youtube.com: zoeken naar wij zijn mind
Er hebben 11 mensen deelgenomen aan het thema “plekken van beschutting”  begeleid door 
Mathilde de Vriese in de nieuwe mooie ruimte van “de Zamenhof “.
Het was een bijzondere middag, waarin we die beschutting  zeker hebben ervaren, de natuur 
beleefd en rust in onszelf konden vinden.
Na bemoedigende teksten te hebben geschreven, is er met elkaar uit de meest voor ons 
belangrijke woorden een haiku ontstaan,  die we graag met alle Ypsilonners willen delen.

let op wat je eet
hou van jezelf en reik uit
adem door – vertrouw

     ZORGPODIUM

   logisch 
   dat
   jij
   zorgt?

       
       Rita Loholter

Het Amsterdamse Zorgpodium, met Arkin als initiatiefneemster en mogelijk 
gemaakt door de Gemeente Amsterdam, was een succes.  Iedereen die zorgt 
voor of zorgen heeft over iemand met een psychisch probleem of een 
verslaving, was welkom; alle vier theaterdagen in de OBA met  
informatiestands van zorgaanbieders en GGZ-gerelateerde organisaties waren 
druk bezocht. Anita Witzier en Jörgen Raymann presenteerden afwisselend het 
veelzijdige programma met optredens, theater met een knipoog en 
enthousiaste speeches. Ypsilon Amsterdam deed mee aan de informatie 
carrousel waarin Karen Joachim en Bert van Raalte aan een groot publiek 
vertelden over hun eigen persoonlijke situatie, over wat Ypsilon voor hun 
betekent en wat Ypsilon familie en vrienden kan bieden. Ook de informatietafel 
met folders en nieuwe brochures ontbrak niet.Het waren mooie dagen met 
droevige en gepassioneerde verhalen. Ik denk er als mantelzorger graag aan 
terug; de energie was goed.           



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.

17/01/2017 
Hannie Boumans
Met Maarten de organisatoren van Eiwerk. Zij organiseren muziekactiviteiten voor mensen met
een psychische en maatschappelijke kwetsbaarheid. Regelmatig staan de uitnodigingen voor 
uitvoeringen op onze agenda tijdens de derde dinsdag. Maar wat gebeurt er nog meer, hoe is 
en wordt het mogelijk gemaakt en hoe houden de organisatoren het vol?. 

21/02/2017
Wiepke Cahn
Is psychiater en hoogleraar bij het UMC en heeft onderzoek gedaan o.a. naar de mogelijkheid 
van het optimaliseren van het gebruik van psychofarmaca en de invloed van leefstijl.

21/03/2017
Lisette van Doorne 
Is beschermingsbewindvoerder, curator en mentor bij de Stichting Bewindvoering Nu voor Later
in Leiden. De Stichting werkt voor cliënten met gevoeligheid voor psychosen en kan bv ook 
helpen bij het maken van een testamentaire bewindvoering. Door haar beroepsmatige, zowel 
als haar persoonlijke ervaring is zij daar zeer deskundig in geworden.

18/04/20176 
Marian Vink 
De afgelopen jaren heeft zij veel onderzoek gedaan o.a. voor Cliëntenbelang.
Het laatste onderzoek was in samenwerking met het Vumc over crisishulpverlening in 
Amsterdam. Ervan uitgaande dat het rapport dan uit is zal zij daar zeker over vertellen.

YPSILON AMSTERDAM en          YPSILON LANDELIJK BUREAU:
OMSTREKEN          Opgave nieuwe leden en steunleden
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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                 
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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 


