
VAN DE REDACTIE VAN DE REDACTIE VAN DE REDACTIE VAN DE REDACTIE VAN DE 
Deze nieuwsbrief verschijnt twee maanden later dan gebruikelijk. Daardoor kunnen we berichten plaatsen over twee 
activiteiten in mei. Ten eerste de presentatie van de Ontwikkelagenda herstel en participatie voor mensen met ernstige 
psychische aandoeningen op 31 mei. Ten tweede ons bezoek aan zorgboerderij Klaarenbeek op 24 mei. Verder geven we 
een aanvulling op eerdere informatie over vergoeding van OV-kosten voor mantelzorgers. 
Het overzicht van de derde dinsdagen bevat de maanden juli en augustus.

Ontwikkelagenda voor herstel en participatie 

Woensdagmiddag 31 mei 2017 verbonden veel betrokken partijen zich aan de Amsterdamse 
Ontwikkelagenda herstel en participatie 2017-2022. Ondertekenaars zetten hun handtekening namens 
Cliëntenbelang Amsterdam, Groot MO/GGz Overleg, Ypsilon Amsterdam, Arkin, Cordaan, GGD Amsterdam, 
GGZ InGeest, HVO Querido, Leger des Heils, Centrum de Brouwerij, De Regenboog groep, Huisartsenkring 
Amsterdam/Almere, 1 ste Lijn Amsterdam, Directeurenoverleg MaDi/MEE van SOMOSA, Volksbond 
Amsterdam/Streetcornerwork, gemeente Amsterdam (opdrachtgever) en Zilveren Kruis (opdrachtgever). Met
de ondertekening onderschrijven zij de speerpunten en doelstellingen van de Ontwikkelagenda en beloven zij
zich hieraan te binden. De Ontwikkelagenda is te vinden op onze website. 

Ervaringsdeskundigen
Dagvoorzitter Pauline Meurs (Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) opende de bijeenkomst met 
interviews met drie ervaringsdeskundigen: Maschinka, Yael en Mirjam, de moeder van Yael en voorzitter van 
Stichting Kraaipan Oase. Zij waren persoonlijk aanwezig om hun verhaal te delen. Voor veel aanwezigen was 
dit een indrukwekkende eyeopener. De verhalen van deze ervaringsdeskundigen zijn ook opgetekend in de 
Amsterdamse Ontwikkelagenda. 

Waar staat de Ontwikkelagenda voor?
We gaan de komende jaren inzetten op een persoonsgerichte aanpak. We gaan uit van de vraag, kracht, 
mogelijkheden en kwetsbaarheden van de individuele cliënt en zijn naasten. De aanpak volgt het 
herstelproces en het verhaal van de cliënt. Er is een passend arrangement nodig in elke fase van het herstel. 
Er komt meer gezamenlijke regie op de uitvoering. De voortgang wordt met onderzoek in de gaten gehouden
en geëvalueerd.
 
De speerpunten zijn: A. Goed en betaalbaar wonen 

B. Individueel verbindende zorg
C. Goede psychische hulp en behandeling
D. Werk, onderwijs en inkomen
E. Ontmoeting, uitwisseling en emancipatie
F. Cliënt- en familieparticipatie
G. Gezondheid en lichamelijke zorg

Inspanningsverplichting
De gemeente Amsterdam neemt de regie op de uitvoering van de Ontwikkelagenda en trekt samen op met 
Zilveren Kruis. De Amsterdamse Ontwikkelagenda vormt de basis voor onderlinge afspraken tussen partijen 
waaronder inkoopafspraken tussen de gemeente Amsterdam, Zilveren Kruis en andere partijen. 

Bert van Raalte



EL MIZEN  (de Balans)
Het is niet zo gewoon dat Marokkaanse vrouwen samen praten over de problemen die zij ervaren 
met hun psychiatrisch zieke zonen en dochters. De schaamte hierover is groot en je weet nooit 
wat anderen over je zullen zeggen. Beter maar zwijgen. Dat geldt vooral voor de oudere vrouwen 
van de eerste generatie. Voor hen is het een hele overwinning dat zij nu open vertellen dat hun 
zoon drinkt, of dat hun dochter is opgenomen in een psychiatrische kliniek. Vertellen en luisteren 
doen ze eens in de twee weken op maandagmiddag in Huis van de Wijk de Honingraat 
(Slotermeer) bij EL Mizen, een lotgenotengroep met familieleden van Marokkaanse herkomst. 
Said Haouam (GGZ-voorlichter bij Prezens) en ondergetekende (cultureel antropologe, voorheen 
preventiewerker bij Prezens) begeleiden de groep.

Onduidelijkheid over de ziekte.
Bij de Marokkaanse familieleden is veel onduidelijkheid over de ziekte. Is het wel een ziekte? Is 
het geen bezetenheid? Het geloof in geesten (jnoun) is sterk, en als het nu toch een geest is die 
bezit heeft genomen van hun zoon of dochter, is het dan niet beter een traditionele genezer te 
raadplegen en te stoppen met de medicijnen? Hierover praten we in de groep. Er zijn veel 
vragen: 'Waarom krijg ik geen informatie over mijn psychotische dochter? Waarom zit mijn zoon 
in de gevangenis en wordt hij behandeld als een crimineel?' De vrouwen vinden steun bij elkaar 
en geven elkaar tips. Regelmatig wordt een gastspreker uitgenodigd die de leden informeert en 
met de groep in gesprek gaat.

Hoe is deze groep tot stand gekomen?
Enkele jaren geleden lukte het een trajectbegeleidster van Marokkaanse herkomst, werkzaam bij 
het FACT-team Osdorp, een aantal Marokkaanse familieleden te motiveren aan een cursus 
‘omgaan met schizofrenie’ van Prezens deel te nemen. Om de drempel zo laag mogelijk te maken
werd de cursus in het Arabisch gegeven. Sommige oudere deelnemers durfden in het begin niets 
te zeggen en luisterden alleen maar. Geleidelijk aan kwamen er meer vragen en verhalen. Aan 
het eind van de cursus stelden twee vrouwen voor om bij elkaar te blijven komen. Ik bood 
ondersteuning aan en zo ontstond in februari 2014 de lotgenotengroep. Inmiddels zijn een paar 
oudere deelnemers (65+) afgevallen. Maar er zijn ook nieuwe, iets jongere vrouwen (tussen 45 
en 55 jaar) bijgekomen. Actieve vrouwen met hun eigen wensen en ideeën. Het streven is dat 
één of twee van hen – als hun thuissituatie iets stabieler is geworden – een actieve rol gaan 
vervullen bij de organisatie van de groep. De groep bestaat op dit moment uit twaalf vrouwen, 
met een vaste kern van zeven of acht. Dat is nog maar een heel klein aantal van alle familieleden 
met een migranten herkomst in Amsterdam. Het is niet makkelijk nieuwe deelnemers te werven. 
Het taboe op psychiatrische ziekten is nog steeds groot.

Voorlichting in moskeeën
Het taboe was aanleiding voor Prezens om informatieve bijeenkomsten over psychiatrische 
ziekten – en met name psychosegevoeligheid – voor migranten te organiseren. In twee moskeeën
in Nieuw West gaven een psychiater en een geestelijk verzorger, beide van Marokkaanse 
herkomst,  voorlichting over het thema ‘bezeten of ziek?’. De opkomst was redelijk, maar de 
houding van sommige mannen was sceptisch. 'Wat hebben wij aan voorlichting als jullie onze 
kinderen niet kunnen genezen?' Ook voor vrouwen werden aparte voorlichtingsbijeenkomsten 
georganiseerd. In één van beide moskeeën hadden de vrouwen aanvankelijk geen behoefte aan  
voorlichting. 'Deze ziekte komt bij ons niet voor', zeiden ze. Een paar weken later kwamen zij 
hiervan terug en wilden toch graag voorlichting; rond de zestig vrouwen kwamen naar de 
bijeenkomst. In de groep over hun zieke familielid vertellen was zowel voor de mannen als de 
vrouwen te moeilijk, niemand durfde. Wel kwamen na afloop enkele deelnemers naar de 
voorlichters toe om over hun zieke zoon of dochter te spreken. Er is nog veel weerstand, maar 
het feit dat de voorzitters van de moskeeën, de imams en de Korandocenten deze bijeenkomsten 
mogelijk maakten, is zeer hoopgevend.



Samenwerking met Ypsilon – culturele verschillen overbruggen
De Marokkaanse vrouwen kenden Ypsilon niet. Maar inmiddels zijn zij al een paar keer mee 
geweest met excursies van Ypsilon naar dagbestedingsprojecten, zoals kwekerij Osdorp en 
zorgboerderij Klarenbeek. Ook komen sommige vrouwen die goed Nederlands spreken wel eens 
naar de themabijeenkomsten op dinsdagavond. Het is voor de meeste Marokkaanse vrouwen een 
openbaring dat Nederlandse moeders dezelfde problemen met de hulpverlening ervaren als zij. 
Ook zijn zij onder de indruk van de openheid waarmee de Nederlandse moeders over hun zonen 
en dochters spreken. Het is mooi om te zien dat het dragen van een moeilijk lot culturele 
verschillen kan overbruggen.

Marileen van der Most van Spijk

MANTELZORGER  EN  OPENBAAR VERVOER
Wist u dat een mantelzorger met een laag inkomen een vergoeding kan krijgen van de gemeente 
Amsterdam voor het reizen per tram, trein, bus?

Als u voldoet aan de volgende voorwaarden krijgt u per maand een bedrag van 16,67 op uw OV-
chipkaart gestort.

Voorwaarden:u bent langdurig (minstens 3 maanden) mantelzorger voor 8 uur in de week
u woont minstens 3 km van de persoon die u verzorgt  
u staat ingeschreven in de gemeente Amsterdam
u bent tussen de 18 jaar en AOW leeftijd
u hebt een laag inkomen en weinig eigen vermogen (inkomensvoorwaarden staan 
op de site van de gemeente Amsterdam hulp en ondersteuning voor mantelzorgers)

Hoe krijgt u de OV-vergoeding voor mantelzorgers?
Het aanvraagformulier staat op amsterdam.nl/pakjekans, 
of bel 020 2526000, 
of ga naar een financieel spreekuur in de buurt voor hulp bij het aanvragen.De gemeente 
Amsterdam heeft ook andere vormen van ondersteuning van mantelzorgers zoals hulp bij 
parkeren, respijtzorg, hulp bij het zoeken naar woonruimte dichter bij de persoon, die u verzorgt 
en een verzekering voor mantelzorgers. Zie hiervoor de site van de gemeente Amsterdam: hulp 
en ondersteuning van mantelzorgers.

     Mirjam Dessing



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.

18/07/2017 
Maria Hoeffnagel en Myrna Seekles
Zij zijn beiden zeer betrokken bij de familiebelangen van GGZInGeest. Maria met name als 
preventiewerkster en Myrna als familievertrouwenspersoon. Waar mogelijk werken zij samen, 
want preventie zit in beide functieomschrijvingen. Toch zijn er verschillen, zowel in 
verantwoordelijkheden, bevoegdheden en bereik van cliënten en professionals.

15/08/2017
Komt de werkgroep van Ypsilon weer samen om te praten over hoe het nieuwe seizoen in te 
gaan en wat er het afgelopen jaar zoal gedaan en gebeurd is.

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
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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


