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Ypsilonmoeder 
van het 
eerste 
uur

Na dertig jaar neemt Joke Zschuschen als
vrijwilliger afscheid van Ypsilon. Een goed 
moment om stil te staan en terug te blikken. 
Veel Amsterdamse leden kennen haar als
Ypsilonmoeder van het eerste uur, van de
bureaugroep op de Mauritskade en als trouwe
bezoeker van de thema-avonden bij het Mentrum.
'Behalve in 1996 toen de borstkanker opspeelde.
Toen had ik andere dingen aan mijn hoofd.' Joke had naast de zorg voor haar kind en het 
vrijwilligerswerk altijd een actief sociaal leven. 'Dat is belangrijk om het vol te houden. We hadden
dertig jaar geleden nog geen sprekers op de avonden, wel gespreksgroepen. Ik zat in de 
werkgroep en volgde zelf een cursus notuleren, was belangenbehartiger voor de regio en 
beantwoorde telefonische vragen van leden.' Joke werkte samen met Grietje Santing en Atie de 
Mare. Ze herinnert zich andere namen, zoals Corry Punch van de Windroos, Cees Zwarthoed,  
Anna Zanstra , Bas van Raaij (trainingen), Ria van der Heijden, El van Liemt en Hylke van Zwol 
(familievertrouwenspersoon). 'Mijn zoon Erik was 21 jaar toen de eerste heftige psychoses 
kwamen. Hij woonde zelfstandig, raakte aan de drugs en kwam met criminaliteit in aanraking. Ik 
dacht wel eens aan schizofrenie en later kreeg hij ook de diagnose.' Een moeilijke tijd voor Joke, 
haar zoon maar ook voor de andere leden van haar familie. Terwijl haar zoon niet in behandeling 
wilde praatte Joke regelmatig bij het Riagg over de situatie. Bij het Riagg zeiden ze 'we sturen 
hem een brief en nodigen uit om langs te komen'. 'Ik wist van tevoren dat dat niet zou lukken 
want hij was onder invloed van hevige wanen.' Vele jaren later kwam Erik via een rechterlijke 
machtiging in Santpoort (voormalige GGZ-kliniek). Joke werd door een vriendin getipt over 
Labyrint in Perspectief (ondersteuning familieleden). Ze hoorde daar voor het eerst van Ypsilon. 
Grietje Santing en Els Lalk zaten in het gebouw van Humanitas de Ypsilon gespreksgroep voor. Er 
was veel wel en wee, vooral veel wee en ontzettend moeilijke situaties met veel kritiek op de 
hulpverlening. 'Men werkte nog niet ambulant.'

Veilig en beschermd wonen
'Toen Erik medicatie nam werd het wat rustiger en zag ik zo langzaam aan mijn kind weer terug. 
Hij is altijd chronisch psychotisch gebleven en kwam op een gegeven moment via de Bocholtstraat
(GGZ InGeest)) in het Judith van Swethuis (beschermd wonen HVOQ). Daar woont hij nu alweer 
dertien jaar naar ieders tevredenheid. Het is goed dat de beweging om zoveel mogelijk beschermd



wonen plekken te sluiten, is gekanteld. Er blijven altijd mensen die alleen in een beschermd 
wonen omgeving kunnen verblijven, zoals mijn zoon. Hij voelt zich daar veilig en gezien. Ik woon 
er niet ver vandaan, ook dat is belangrijk.' Joke bezoekt haar zoon elke week. Erik is al jaren 
stabiel. De zorg om hem blijft, Erik vertoont steeds meer autistisch gedrag. Een 
verjaardagsbezoek bij familie of bij Joke thuis lukt niet meer, dat is te stressvol.

Vechten voor je kind
Net als nu moest je jaren geleden als familie hard vechten voor goede behandeling, een juiste 
woonplek, begeleiding en werk/dagbesteding. 'Als ik voor mijn kind moet vechten doe ik dat.' Joke
correspondeerde regelmatig met hulpverleners, dat hielp. 'Je moet assertief zijn, met begrip voor 
de andere kant. Zo kom je het verst.' Het assertief zijn leerde ze bij Ypsilon middels trainingen en 
praten met andere moeders. 'Behartiging blijft belangrijk. Dertig jaar geleden waren we 'leken', 
zeer bezorgde moeders die er niet voor hadden doorgeleerd. Het is goed dat via Mind de krachten 
worden gebundeld, samen sta je sterker.' Joke is blij dat 'eindelijk na dertig jaar' het familiebeleid 
wettelijk vastgelegd is. 'Ypsilon moet door blijven gaan, je kunt niet achterover gaan leunen!'

Dankjewel Joke!
          



Markant: online cursus ‘De zorg de baas’ 
gratis beschikbaar voor mantelzorgers

Voor Amsterdammers die zorgen voor een naaste die ziek is of een beperking heeft, is per 1 april 
de online-cursus 'De zorg de baas' beschikbaar. Vanachter computer of tablet brengen 
mantelzorgers zelfstandig hun zorgsituatie en knelpunten in kaart. Zij leren wat ze kunnen doen 
om een betere balans te vinden tussen zorgen voor de ander en zorgen voor zichzelf. Karima 
volgde de online cursus ‘De zorg de baas’:Het is bijzonder en confronterend tegelijk om te 
ontdekken hoeveel verandering je zelf teweeg kunt brengen. Het omdenken van 'Ik kan het niet 
allemaal' naar 'Wat kan ik wel' is voor mij een verademing geweest.

De online cursus ‘De zorg de baas’ is ontwikkeld door Markant, centrum voor mantelzorg in 
opdracht van de gemeente Amsterdam. Karin van Bodegraven: 'Mantelzorgers kunnen nu op elk 
gewenst moment de cursus zelfstandig doorlopen, vanachter de computer. Iedere Amsterdammer 
kan straks gebruik maken van dit aanbod.' Deze cursus is gratis te volgen. 
Na aanmelding krijgt de mantelzorger direct een inlogcode via e-mail toegestuurd waarna hij/zij 
aan de slag kan.

Meer informatie of aanmelden kan via: https://www.markant.org/online-cursus-zorg-baas

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOORAANKONDIGING  
FAMILIEBIJEENKOMST 
                       
De jaarlijkse familiebijeenkomst zal worden gehouden op 
woensdag 14 november  van 14.00 tot 18.00 uur
In de Nassaukerk, De Wittenkade 111, te Amsterdam

Op het programma staat de interactieve voorstelling Vind je het GEK! van theatergroep 
KrachtvanBeleving. De acteurs/musici Nynka Delcour en Rob Stoop baseren deze voorstelling op 
waargebeurde levensverhalen en portretten van mensen met een psychische kwetsbaarheid. 
Familieleden en andere naastbetrokkenen van mensen met een psychische kwetsbaarheid zijn van
harte welkom! 

Noteer deze datum vast in uw agenda. Meer informatie volgt later.
Contactpersoon: Marileen van der Most van Spijk (E: marileenvanspijk@g  m  ail.com  )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAMENBETER   WESTERPARK
De Naastbetrokkenenraad van Arkin organiseert in Buurthuis De Horizon een bijeenkomst  voor 
naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid en verslavingsproblematiek. 
Een hapje en drankje staan voor u klaar.

De Naastbetrokkenenraad informeert u over ondersteuningsmogelijkheden voor uzelf. Daarnaast 
willen zij graag weten wat u nodig heeft.

9 mei 2018, 18.00 tot 20.30 uur               
Hembrugstraat 156, Amsterdam

Aanmelden via: naasten-westerpark@arkin.nl of  bellen:  020-5901330 (Arkin Preventie)
Kijk voor meer informatie op www.ypsilon-amsterdam.nl (onder agenda) 



Personen met verward                  gedrag
                                           (onbegrepen)

Door  incidenten met personen met verward gedrag (beter onbegrepen gedrag) die de landelijke 
media bereikten, staat de groep ‘Personen met Verward Gedrag’ vol in de aandacht.  Onder leiding
van Onno Hoes is op landelijk niveau een schakelteam geformeerd. Dit team heeft een aanzet 
gegeven voor de praktische invulling van het begrip sluitende aanpak door bouwstenen (*) aan te 
reiken en aanbevelingen te doen. Per 1 oktober 2018 is het de bedoeling dat elke gemeente en 
regio beschikt over een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag. Onder regie 
van de gemeente dienen alle ketenpartners een sluitende aanpak te hebben gerealiseerd.
Mensen bij wie het verwarde gedrag is gerelateerd aan een psychische aandoening hebben voor 
het merendeel hun greep op hun leven verloren of dreigen dat te verliezen. Ze hebben vaak te 
maken met verschillende aandoeningen of beperkingen zoals psychiatrie, verslaving, licht 
verstandelijke beperkingen of dementie. Daarnaast is er veelal sprake van schulden, 
werkloosheid, sociaal isolement, dakloosheid en andere sociaal maatschappelijke problematiek.

Werkwijze in Amsterdam
Amsterdam is vanaf het begin (januari 2017) nauw betrokken bij het landelijke schakelteam en is 
begonnen met de organisatie van een sluitende aanpak in de regio Amsterdam. Er is een 
Amsterdam Aanjaagteam Personen met verward gedrag ingesteld, bestaande uit 
directeuren/bestuurders van onder andere politie, GGD, GGZ, gemeente, Cliëntenbelang, 
organisaties van Jeugdzorg en maatschappelijke opvang. Tevens is er een Klankbordgroep 
Personen met verward gedrag ingesteld.

Doelstelling van het Amsterdamse team:
*  Het neerzetten van een genuanceerd beeld van personen met verward gedrag. Om wie gaat 
het? Welke problemen hebben zij?
*  Aandacht schenken aan veiligheid (overlast, gevoel van onveiligheid, stigmatisering).
*  Aandacht schenken aan zorg en ondersteuning zoveel mogelijk binnen de bestaande 
netwerken, voorzieningen en samenwerkingsverbanden in de Amsterdamse zorginfrastructuur. 
Samenwerking hierbij is een noodzaak. Passende hulp moet zoveel mogelijk aansluiten bij de 
leefwereld van de Amsterdammer. Er wordt uitgegaan van zelfregie. Hulp moet het liefst in de wijk
aangeboden worden zodat de omgeving bij de zorg betrokken wordt.

De Amsterdamse Klankbordgroep
De klankbordgroep is samengesteld uit cliënten en cliëntvertegenwoordigers. Hierin zijn in ieder 
geval de volgende domeinen vertegenwoordigd: GGZ, LVB, Ouderen met dementie en LVB. De 
klankbordgroep is verantwoordelijk voor het onderbouwd adviseren van het aanjaagteam vanuit 
het perspectief van cliënten en hun omgeving.  Op de dialoogsessie ‘Achter de voordeur’ zijn veel 
zaken ‘achter de voordeur’, waarmee personen met verward gedrag te maken hebben, besproken 
en er is gezocht naar (kleinschalige) oplossingen. De klankbordgroep heeft een plan van aanpak 
vastgesteld.

Bouwsteen 1. Inbreng mensen met verward gedrag en omgeving|
Bouwsteen 2. Preventie en levensstructuur 
Bouwsteen 3. Vroegtijdige signalering 
Bouwsteen 4. Melding 
Bouwsteen 5. Beoordeling en risicotaxatie 
Bouwsteen 6. Toeleiding 
Bouwsteen 7. Passend vervoer 
Bouwsteen 8. Passende ondersteuning, zorg en straf
Bouwsteen 9. Informatievoorziening

     Mirjam Dessing
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De laatste aanwinst van onze Amsterdamse Ypsilonbibliotheek (= de BIB) is het boek van
Geertje Paaij 'Als je brein je bedriegt'.
De presentatie van haar boek was 16 maart 2018 in Amsterdam bij De Nieuwe 
Boekenwinkel. Psychiater Esther van Fenema nam het eerste exemplaar in ontvangst. 
Fenema schrijft in een tweet: 'Dit boek is verplichte kost voor alle hulpverleners in de 
GGZ'. Het boek gaat over de gevaren van sociale media in de psychiatrie. 
Merel van den Meerendonk schreef in Ypsilon Nieuws 1 2018 een recensie over het boek.

Uit 'Bemoeizorg' van Jules Tielens: 'Mensen met een ernstige psychiatrische ziekte willen 
niet altijd die hulp die onontbeerlijk is'.

Uit 'De DSM-5 voorbij’ van Jim van Os: 'Tegenwoordig is kritiek op de DSM-5 tamelijk 
breed geaccepteerd. Iedereen heeft intussen wel begrepen hoe de DSM-methodiek kan 
leiden tot overbehandeling'.

Ook de boeken ‘Bijzondere Mantelzorg’ (auteur o.a. Rick Kwekkeboom), 
‘Praten met Psychose’ (Jules Tielens), 
‘Loden Last’ (Bram Bakker en Bram Hulzebos) en 
'BuurtzorgT' van Henk Willem Klaassen ontbreken niet.

Heeft u belangstelling? 

Op kantoor van Ypsilon Amsterdam wachten boeken op nieuwsgierige lezers. 
Het kost niets. Wel graag van tevoren bellen: 020 4700474  

      of mailen naar: ypsadam@ypsilon-amsterdam.nl. 
Kijk voor de volledige boekenlijst op:  www.ypsilon-amsterdam.nl .



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.

15/5/2018
Woningen voor kwetsbare Amsterdammers 
Joanne Alting en Rita Loholter (beiden lid van de Woongroep Ypsilon Amsterdam) vertellen 
over de vorderingen van het woonproject Staalman Oase in Amsterdam Slotervaart.

19/6/2018
Kim Helmus, GGZ psycholoog en werkzaam bij het AMC/Psychiatrie met specialisme vroege 
psychose, vertelt over de voorlopige resultaten van haar ervaring met traumabehandeling bij 
onder andere mensen met een kwetsbaarheid voor psychose. Voor wie is deze therapie geschikt 
en wat zijn de voor en nadelen.

17/7/2018
Veronica Risch 
vertelt over de 'Stichting Naast'. 'Naast' biedt passende ondersteuning aan naasten van een 
verslaafde. Dit kunnen verschillende soorten verslaving zijn zoals drugs, drank, gokken of gamen. 
De spreekster vertelt wat deze ondersteuning inhoudt  voor de familieleden en andere direct 
betrokken. Wat adviseert 'Naast' wanneer in de loop van de tijd blijkt dat de verslaafde ook een 
psychiatrische stoornis heeft en hoe is dan de samenwerking met de GGZ?

Augustus 2018: vanwege de vakantieperiode geen derde dinsdag.
 
Donderdag 2 augustus en 6 september 2018: Gespreksgroep
Voor nieuwe leden en leden die behoefte hebben om opnieuw of nu pas met elkaar ervaringen uit
te wisselen. Hoe gaat het met uzelf en met degene(n) om wie u lid geworden bent van Ypsilon.
Mauritskade 22 C (14:00 tot 15:00 uur), graag van te voren aanmelden.

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 


