
Een jaarwisseling met dank en beste wensen.               Bert van Raalte

Leden van Ypsilon herkennen elkaars ervaringen met naasten. En we hebben elk ons eigen 
leven. Met mooie momenten en plezier, soms met ongemak, pech en verdriet. Zo heeft Niko 
Kuijper het tegenwoordig slechter getroffen met zijn gezondheid. Hij beschrijft onze lezers open 
waarom hij zich door de gevolgen van ALS gedeeltelijk uit Ypsilon Amsterdam moet 
terugtrekken. Wij leven met hem mee en wij bedanken hem zeer hartelijk voor het vele werk 
wat hij heeft verzet. Als de vorige voorzitter van onze afdeling en in het bijzonder als drijvende 
kracht achter de Kraaipan Oase, zijn meesterwerk. Niko blijft betrokken bij de Kraaipan Oase en 
bij nieuwe wooninitiatieven, zo lang als dat hem gegeven zal zijn. Wij wensen hem en zijn 
naasten het allerbeste in de tijd die voor hen ligt.

Ook komend jaar zullen wij opkomen voor onze naasten en elkaar steunen. We gaan meer 
samenwerken met verwante organisaties. Ondertussen hebben we ons vrijwillige werk.  Laat 
weten als je hieraan wilt bijdragen. Dat kunnen we goed gebruiken: iedereen is welkom! Namens
Ypsilon wens ik onze leden, hun naasten en onze relaties een voorspoedig, gezond en gelukkig 
2018.

    ypsadam@ypsilon-amsterdam.nl  020 – 4700474

AFSCHEID  VAN DE  WERKGROEP  YPSILON AMSTERDAM

Ter wille van een zo goed mogelijke zorg en benadering van mijn zoon met een grotere 
kwetsbaarheid voor psychoses ben ik jaren terug lid geworden van Ypsilon en – bij aanvang 
van mijn pensioen – gaan participeren in de werkgroep van Ypsilon Amsterdam.
Dat heeft me veel geholpen de handicap van mijn zoon te begrijpen en samen met hem – of 
soms los van elkaar – op zoek te gaan naar goede zorg en leefomstandigheden om die 
handicap optimaal aan te kunnen.
Ik had er graag nog enkele jaren mee doorgegaan, deze participatie in de werkgroep, maar 
helaas werd dit jaar ALS bij me gediagnosticeerd wat zich inmiddels zodanig heeft uitgebreid 
dat het nu nagenoeg onmogelijk is om nog met de leden van de werkgroep te communiceren 
tijdens de vergadering. Verder valt het nog mee met de effecten van ALS. Het blijkt wel een 
vervelende kwaal maar toch realiseerde ik me dat het van een heel andere categorie is als ik 
op mijn 72-ste levensjaar wordt geconfronteerd met een handicap welke de rest van mijn 
leven “op zijn kop zet” dan wanneer  je op je 20-ste plotsklaps wordt geconfronteerd met de 
verhoogde kwetsbaarheid voor psychoses.
Allereerst wordt dan je leven “op z’n kop gezet” als je net op het punt staat een plek in de 
samenleving te verwerven wat dan ineens niet meer mogelijk blijkt. Daarnaast is je handicap 
bijna onmogelijk te onderkennen, omdat je in psychose niet je eigen gedrag kan evalueren.
Daarnaast kan het nog zijn dat je bij die eerste psychoses, waarin je je kompas om je leven in
te richten kwijt bent zoals Grietje Santing nog eens mooi omschreef, nog verdere schade 
oploopt door verslaving of financiële schade.
Waar het naar mijn mening dus om gaat is om als samenleving alle begrip te tonen voor 
mensen met deze handicap en hierdoor hen te helpen hun handicap te accepteren en op grond



van deze veranderde omstandigheden hun leven in te richten. Door het karakter van de 
handicap kan dit jaren duren en wordt het nog ingewikkelder als je omgeving geen begrip voor
je toont.

Om dit te bewerkstelligen helpt het om onze naasten met deze handicap dan zo snel mogelijk 
een stabiele goede woongelegenheid te bieden en bij de woonomgeving het begrip voor deze 
handicap te bevorderen. 
Ook woningcorporaties zouden daar meer aan mee moeten werken. Nog steeds kom je in de 
publiciteit regelmatig klachten tegen van corporaties betreffende overlast van huurders met 
een psychiatrische kwaal. Het zou beter zijn als ze zich meer zouden inspannen om mensen 
met de handicap van onze naasten een goede woongelegenheid te bieden uit begrip voor hun 
handicap en daardoor meer kansen te bieden goed met je handicap om te gaan.

In vele gevallen raakt men zijn sociale netwerk kwijt bij de confrontatie met psychose en het 
is van groot belang om dit netwerk weer te herstellen. Daarom is het van groot belang dit 
netwerk te herstellen, zodat onze naasten ook ervaren dat ze ondanks hun handicap 
geaccepteerd zijn als vriend en naaste. De professionele zorg kan dit niet bieden. Daarom is 
het van groot belang dat er een goede samenwerking wordt gerealiseerd tussen de 
professionele zorg en het netwerk van onze doelgroep en de inzet dan ook is het netwerk in 
stand te houden dan wel te herstellen.

In het verleden kregen de ouders de schuld van de handicap van hun kind. Inmiddels is dat 
mede dankzij Ypsilon inmiddels achterhaald. En mede dankzij Ypsilon zijn we inmiddels al 
zover, dat er samenwerking is tussen de professionele zorg en de familie/sociale netwerk. Het 
zou allemaal nog beter kunnen, zodat de leden van onze doelgroep zich ondanks hun handicap
gelukkig voelen en daardoor meer mentale ruimte krijgen hun leven verder in te richten.
Er valt dus nog heel wat te doen voor Ypsilon en ik hoop dat wij als familie van blijven 
“vechten” voor betere omstandigheden.
Het komt ons ten goede maar vooral ook onze gehandicapte familieleden.
Hartelijk dank voor de samenwerking.

  Niko Kuijper

WERKGROEP WONEN 
v r i j w i l l i g e r s w e r k   IS LEUK

Wonen zoals iedere Amsterdammer', dat is het motto van Niko Kuijper (voorzitter Stichting 
Wonen Ypsilon Amsterdam). Met de Kraaipanoase als goed voorbeeld startte Niko ruim 
anderhalf jaar geleden een nieuwe woongroep met enthousiaste 'ouders van', vrijwilligers en 
een collega van het VIP-team. Er moesten meer oases in Amsterdam komen. Want naast 
goede behandeling, begeleiding, werk/dagbesteding en een netwerk is goed wonen zeer 
essentieel om je eigen leven te kunnen leiden.
In overleg met beleidsambtenaren van de gemeente kwam de wooncorporatie De Alliantie met
een voorstel om in Nieuw West een oase voor onze naasten te realiseren. Een andere 
corporatie bood een locatie in Zuidoost aan. Niko: 'Het mooiste is als de toekomstige bewoners
kunnen kiezen voor een buurt waarin zij zich prettig voelen.' Een groep gegadigden was snel 
gevormd. Mensen met een kwetsbaarheid die nog aan het begin van hun volwassen leven 
staan. Op een gezamenlijke kijkdag van de buurt en het bezichtigen van een woning met een 
aansluitend etentje in de Kraaipanoase ontstonden vrij snel contacten onder de toekomstige 
bewoners; mooi om te zien.

Dat de locatie in Zuidoost niet doorging was teleurstellend. De corporatie koos voor een 
andere partij. Maar er komen in de toekomst meer locaties vrij. In Nieuw West maken we 
meters, binnenkort hopen we de samenwerkingscontracten te tekenen. Zelfstandig wonen met
begeleiding op maat. Dertig woningen voor onze naasten. Vrijwillig werken voor realisatie van 
dit project is zeer dankbaar werk. Als lid van de werkgroep wonen leer ik veel. Ik wordt blij 
van het realiseren van een nieuwe oase voor onze naasten.

   Rita Loholter



De CRISISKAART

De Crisiskaart is een hulpmiddel dat uitkomst biedt bij een (dreigende) psychische 
noodsituatie. De Crisiskaart is een  opvouwbaar kaartje dat in een portemonnee 
past. Daarop staat wat omstanders en hulpverleners moeten doen als je in crisis 
raakt. De Crisiskaart komt goed van pas als je zelf even niet meer in staat bent te 
vertellen wat er aan de hand is en hoe je opgevangen wilt worden. In Amsterdam 
hebben meer dan 250 mensen al zo een kaart.

Hoe werkt het? Mensen die in een crisis verkeren, kunnen hun wensen en gevoelens meestal 
moeilijk verwoorden. Maar als de crisis eenmaal voorbij is, blijken zij vaak helder te kunnen navertellen 
wat er allemaal gebeurde en welke handelingen wel of juist niet hielpen. De helderheid voor of na een 
crisis komt goed van pas bij het opstellen van een Crisiskaart. Daarop geeft iemand aan wat zijn wensen 
zijn tijdens een crisis.

Crisisplan De Crisiskaart is een korte samenvatting van een groter crisisplan. Daarin staat wat voor 
iemand belangrijk is: Wat moeten omstanders doen of laten? Wie kunnen ze bellen? Het plan noemt 
personen en instellingen die belangrijk voor hem/haar zijn. De afspraken kunnen ook gaan over de 
bejegening, de medicatie of opvang thuis. En eventueel ook over wie voor de kinderen of huisdieren 
zorgt tijdens een opname. De belangrijkste afspraken en contactgegevens komen op de kaart te staan.

Kaart heeft ook een preventieve werking De cliëntenbeweging ontwikkelde de Crisiskaart om 
mensen met psychische problematiek een stem te geven tijdens een crisis. Het opstellen en dragen van 
de kaart werkt ook preventief; voortekenen van een crisissituatie worden beschreven, crisissituaties 
worden voorkomen of verlopen minder heftig. Mensen met een Crisiskaart op zak voelen zich vaak 
veiliger en durven meer dingen buitens huis te ondernemen. Zo zijn er mensen die met een kaart weer 
alléén een wandeling maken of de trein in durven te stappen.

Altijd opvraagbaar De Crisiskaart is bestemd voor mensen die eerder een psychische crisis 
doormaakten of bang zijn er een mee te zullen maken. Zij bepalen zelf wat er op hun kaart komt te 
staan. De crisiskaart wordt samen met ervaringswerkers van GGZ inGeest of Cordaan of 
crisiskaartconsulenten van Cliënten-belang opgesteld. De kaarthouders bespreken en delen hun 
Crisisplan met hun behandelaar of huisarts en laten het opnemen in een beveiligde databank bij de 
Crisisdienst.

De crisiskaart en naasten Naasten hebben er belang bij dat hun zieke familielid in crisis goed wordt 
opgevangen. Het geeft een veilig gevoel dat men de gewenste acute zorg krijgt. Naasten kunnen hun 
zieke familielid stimuleren om een crisiskaart op te stellen.

Meer info? Bel dan met Cliëntenbelang op telefoonnummer 020 - 57 77 999 of stuur een e-mail naar
crisiskaart@clientenbelangamsterdam.nl

      Mirjam Dessing

SAMENWERKING EN ONDERSTEUNING          
van naasten van mensen met psychische problematiek

Psychische aandoeningen raken niet alleen de patiënt maar ook zijn/haar naasten (kind, 
ouder, broer, zus, vriend). Het is daarom van groot belang om in de zorg aan psychiatrische 
patiënten ook aandacht aan naasten te besteden. Dit is nog lang geen vanzelfsprekende zaak!



De overheid doet door de ambulantisering van de zorg een steeds groter beroep op de naasten
en daarom is het noodzakelijk ook meer aandacht aan de naasten te besteden. 
Veel landelijke organisaties hebben eind 2016 de kwaliteitseisen voor familiebeleid in de 
gezondheidszorg vastgelegd. Deze standaard maakt als een generieke module deel uit van de 
kwaliteitscriteria waar de GGZ op beoordeeld wordt door de inspectie en de zorgverzekeraars. 
Een goed familiebeleid is dus ook van belang voor de zorginstellingen.
Door deze kwaliteitsstandaard is de positie van naasten in de GGZ versterkt. Uitgangspunt is 
dat er gesprekken zijn tussen cliënt, behandelaar en naasten (de partijen van de driehoek of 
triade) . De patiënt en naasten hebben een belangrijke inbreng door hun persoonlijke kennis 
en betrokkenheid, de zorgverlener levert de professionele hulp en ondersteuning. De 
samenwerking in de triade staat in dienst van het herstelproces van de patiënt. De wensen 
van de patiënt staan centraal. De professional onderzoekt welke naasten een rol spelen in het 
leven van de patiënt en vragen de patiënt toestemming om een triadisch gesprek te 
organiseren. Als de patiënt geen toestemming geeft wordt het belang van meedenkende en 
zorgende naasten benadrukt. De professional  heeft als taak altijd niet patiëntgebonden 
informatie te geven en in te gaan op vragen van de naasten. Als de veiligheid in het geding is 
mag de privacy doorbroken worden.
De professional heeft de taak als deskundige, coördinator, deelnemer te zorgen voor een 
goede samenwerking en moet daarbij ook aandacht hebben voor de erkenning van de rol van 
naasten in het herstelproces van de patiënt. Dat geldt ook voor de behoeften en problemen 
van de naasten. Daar hoort bij om  hen informatie te geven over het hulpaanbod (psycho-
educatie, websites, lotgenotencontacten, etc.). Onlangs zijn deze afspraken samengevat op 
een kaart die op onze landelijke website kan worden gedownload: 
https://www.ypsilon.org/download/?id=19420468
nb: als u de samenvatting op papier wilt ontvangen moet u dat telefonisch doorgeven aan het 
Amsterdamse bureau van Ypsilon. 

     Mirjam Dessing

Eerste landelijke RACT conferentie Utrecht    

Stap uit je routine – samen sta je sterker

De RACT conferentie in Utrecht, georganiseerd door onder andere Resilience (Gijs Francken) en Stichting 
R-ACT Nederland (Frits Dorleijn), gaat over betere zorg in de GGZ. Het workshopaanbod met boeiende 
sprekers is groot, welke van de dertig moet ik kiezen? Ik begin bij Joke van der Meulen, kaderlid bij 
Ypsilon en lid van de groep 'Aanpak personen met verward gedrag'. Joke vertelt wat RACT voor deze 
mensen en hun omgeving kan betekenen. 'De nadruk moet liggen op het voorkomen van een crisis.' Dat 
lukt als je op alle vlakken (wonen, dagbesteding, netwerk, behandeling, begeleiding) de situatie sluitend 
krijgt. In de workshop 'Van patiënt naar burger' vertelt Rob Kuiper over hoe je kunst en sport kunt 
inzetten in de wijk, door middel van onconventionele oplossingen zoals een Mensenzoo of via een 
kwartiermakersfestival; speelse middelen die bijdragen aan inclusie. Alle workshops zijn verrijkend, ook 
voor familie.

De methode RACT (Recource Assertive Community Treatment – zie uitleg in YN3 2017), is bijzonder. 
Door de betrokkenheid van en de interactie tussen de groepsleden ontstaat een winwin situatie waarin 
het werken in de GGZ weer prettig is, de cliënt op eigen tempo herstelt en familie, het netwerk van 
cliënt, betrokken en gezien wordt. Met RACT leer je uit je routine te stappen, leer je een durfhulpverlener
te worden. De zaal is stampvol. De bezoekers komen van ver, nemen ervaringen mee uit Friesland en 
Drente. Enkele startten al met RACT-groepen. Toch zijn er ook berichten van collega's die de hakken in 
het zand zetten. Zoals psychiater Harald Schneider in een van de workshops vertelt. 'We betrekken de 
omgeving toch al?', hoort hij dan. 'Nee', meent Schneider, 'het moet zijn: wij (hulpverleners) worden 
betrokken'. De cultuuromslag komt langzaam op gang.
RACT stemt hoopvol, ook voor de EPA patiënten. De werkwijze sluit goed aan bij de huidige maatschappij
waarin meer betrokkenheid van cliënten, familie en vrienden centraal staat. Het zou fijn zijn als in de 
toekomst standaard met RACT wordt gewerkt. Mij stemde vooral de grote groep bezoekers hoopvol, 
mensen van de werkvloer die geïnteresseerd zijn in het verbeteren van de GGZ-zorg.
Iedereen kan een RACT-groep beginnen, de cliënt bepaalt wie in de groep komt. Praktische informatie 
over het samenstellen van een groep is te vinden in het 'Praktijkboek Resourcegroepen'.

Website: www.ract.nl

Rita Loholter



MANIFESTATIE 
BEAUTIFUL 
DISTRESS    KUNSTMANIFESTATIE OVER WAANZIN

De in 2014 opgerichte Stichting Beautiful Distress (door Wilco Tuinebreijer en Floor Kuypers) is
niet meer weg te denken in de wereld van de GGZ en de kunst; zij wil met kunst de 
psychiatrie emanciperen en het stigma bestrijden. Gerenommeerde kunstenaars vertalen de 
wereld van de psychiatrie door directe betrokkenheid en deelname in de vorm van artists-in-
residence programma's in psychiatrische ziekenhuizen. 
Van 23 november 2017 tot 14 januari 2018 nodigt Beautiful Distress met 42 beeldende 
kunstwerken (Nieuw Dakota en De School) en een symposium uit tot reflectie. Bezoekers zien 
een selectie van de bijna honderd kunstenaars die in de afgelopen twintig jaar drie maanden 
woonden en werkten in de residencies van Het Vijfde Seizoen en Beautiful Distress.

Mental Objects / Aram Tanis                       In Your Face VI/ Aldo van den Broek                              Z.T. Paviljoen /  Frank Koolen

  

Zit je er naast 
of zit je ernaast?

Het uitverkochte symposium met Jim van Os als dagvoorzitter prikkelt tot nadenken. 
Wethouder Eric van der Burg spreekt positief over de beweging, Professor Graham Thornicroft,
Thom van Duuren (namens patiënten en naasten) en kunstenaar Annaleen Louwens delen hun
persoonlijke verhaal met een zaal vol kunstenaars, familie, professionals, beleidsmakers en 
patiënten. Een dag om jezelf de spiegel voor te houden en niet in hokjes te denken. In de 
middag komen thema's zoals 'identiteit', 'zingeving', 'verbinding', 'hoop/optimisme' en 'eigen 
regie' via actieve workshops aan bod. De aanbevelingen uit de workshops worden samen met 
een uitgebreid verslag van het symposium in het voorjaar 2018 gepubliceerd en aangeboden 
aan beleidsmakers in de zorg.

Het symposium eindigt met de oneliner 'Zit je er naast of zit je ernaast'. En een opdracht aan 
de leden van het Koninklijk Huis; zij kunnen via hun voorbeeldfunctie bijdragen aan 
stigmabestrijding. Koning Willem Alexander maakte hiermee een begin toen hij in het voorjaar
van 2017 openlijk over de depressies van zijn vader praatte.

      
Rita Loholter



U bent hartelijk welkom op de open bijeenkomsten 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.

16/1/2018
Elke Woltersom
manager bij Roads, komt samen met een praktijk begeleider. Zij vertellen over de activiteiten 
van Roads, wat de begeleiding naar werk inhoudt, welke opleidingsmogelijkheden er zijn, 
welke typen werk zoal worden aangeboden en of er een financiële vergoeding tegenover staat.
Daarnaast vertellen zij over het werken met wisselende belastbaarheid en de flexibiliteit 
daarin.

20/2/2018
Jenny de Jeu 
vertelt over het ontstaan van Mind, een initiatief van het Landelijk Platvorm Psychische Gezondheid, 
Fonds Psychische gezondheid en Korrelatie. Zij zal het hebben over wat Mind zoal doet op het gebied van
de GGZ en wat de leden van Ypsilon hieraan zouden kunnen hebben, nu en in de toekomst.

20/3/2018 
Isolda Roeters, Projectleider Naasten & Betrokken bij  Arkin en 
Jurgen Cornelis, psychiater spoedeisende hulp en sociale psychiatrie van Mentrum 
leiden samen deze avond. Hoe wordt vorm gegeven aan het Triadisch werken vanuit de diverse klinieken 
van Arkin, het belang van samenwerking in de verschillende stadia met de familie en hoe zou dit 
geoptimaliseerd kunnen worden? Hoe om te gaan met ontkenning van de ziekte door de patiënt?

17/4/2018
Spreker wordt later bekend gemaakt
Welke vakantiemogelijkheden zijn er voor mensen met een psychische kwetsbaarheid?  Een avond om 
van elkaar te leren. Zowel positieve als negatieve ervaringen van de leden kunnen deze avond worden 
uitgewisseld. 
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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 


