
Always look at the bright side of life
Rond de jaarwisseling kijken we terug naar het afgelopen jaar en vooruit naar het nieuwe. En 
dan maakt het uit hoe je kijkt, of je het glas halfvol of halfleeg ziet. Drie lichtpunten 
bemoedigen ons.

Ten eerste stuurden we in november de leden van Ypsilon in Amsterdam en wijde omgeving 
een digitale enquête om hun meningen te verzamelen over onze activiteiten. Op 10 december
hadden we 113 reacties ontvangen: een mooie oogst! We zullen later verder rapporteren over
de uitkomsten. En laten weten wat we ermee zullen doen. Voor nu vast enkele eerste 
indrukken. 

De behoeften aan informatie en ontmoeting variëren in relatie tot ieders ervaringen als 
naaste. Liever informatie per e-mail dan met de post, lijkt een trend. Een groot deel van de 
leden stelt prijs op persoonlijk advies en meer kansen op contact tussen lotgenoten. 
We ontvingen waardevolle suggesties voor onderwerpen (o.a. medicatie) en sprekers (o.a. 
psychiaters en andere artsen) bij de derde dinsdagsessies. En verzoeken om onderwerpen te 
herhalen. Het ouder worden van familieleden en van hun naasten vraagt aandacht. Leden 
buiten Amsterdam missen mogelijkheden in hun omgeving. 
Leden hebben gedeeltelijk behoefte aan onderlinge activiteiten van Ypsilon, maar staan meer 
en meer open voor activiteiten samen met naasten van mensen met andere psychische 
aandoeningen.

We lazen veel blijken van waardering voor het werk dat Ypsilon al zo lang verricht. Vier 
mensen schreven ons daarbij te willen helpen. Wordt vervolgd!
We zien ten tweede dat de positie van naasten heel langzaam, maar wel zeker sterker wordt. 
De landelijke publicatie over omgang met naasten van eind 2016 werkt door in het beleid van
zorgaanbieders en verzekeraars. Te beginnen op papier, in de officiële stukken. Natuurlijk en 
helaas zien we dat niet altijd meteen terug in de dagelijkse praktijk. Maar we hebben nu wel 
meer recht van spreken om hierover in gesprek te gaan. Soms over individuele gevallen, 
soms over de praktijk in een werkeenheid. Komend jaar willen we dit verder oppakken, 
samen met andere organisaties van naasten en met familie- en naastenraden. Zoals Ypsilon 
landelijk ook steeds meer laat zien dat we samen in MIND voor onze naasten opkomen.
Ten derde komt onze woongroep - met regelmatig nieuwe belangstellenden - stap voor stap 
dichter bij het realiseren van een tweede wooninitiatief, een Oase aan het Staalmanplein. 
Terwijl er in Amsterdam en omstreken geleidelijk meer individuele woningen beschikbaar 
komen voor kwetsbare mensen zijn er ook initiatieven van andere organisaties die onze 
naasten kunnen passen.

Ook komend jaar zullen wij opkomen voor onze naasten en elkaar steunen. Namens Ypsilon 
wens ik onze leden, hun naasten en onze relaties een voorspoedig, gezond en gelukkig 2019.

 Bert van Raalte, voorzitter Ypsilon Amsterdam



boeiende  bijeenkomst met 

VEEL HERKENNING

In de week van de mantelzorg kwamen op 14 november vorig jaar meer dan honderd
mensen af op de theatervoorstelling: Vind je het GEK!. 
Familieleden van mensen met psychiatrische problemen, mensen uit de buurt, ggz 
professionals en een enkele cliënt. De stemming was vanaf het begin geanimeerd. 
Mensen waren blij elkaar te zien en te spreken. In het nagesprek over de voorstelling
werd duidelijk waarom.
Na het welkomstwoord van Marileen van Spijk maakte dagvoorzitter Jan Zandijk de 
overstap naar de voorstelling door te vertellen over zijn broer en wat diens 
schizofrenie betekende voor het gezin en voor Jan zelf.

De voorstelling, gespeeld door Nynka Delcour en Rob Stoop van KrachtvanBeleving 
bleek voor velen herkenbaar en een goed middel om iets aan de orde te stellen en 
erover te praten. Van hoe het leven met hun psychisch zieke naaste ervaren werd, 
hing er van af of men de humor en lichtvoetigheid van de voorstelling kon waarderen
of juist ervoer als niet passend. De een: 'Mooi de kant van de patiënt laten zien. Ben 
me weer bewust hoe snel ik er een oordeel over heb.'  Een ander: 'Ik had er moeite 
mee. Het is niet om te lachen.' Maar ook: 'Boeiende bijeenkomst, erg veel 
herkenning'.
Wat vooral opviel is dat voor veel aanwezige familie die herkenning en het samenzijn 
voelde als een medicijn tegen ervaren eenzaamheid. 'Moeilijk om mee te leven'. 
Menig aanwezige bracht dit gevoel op uiteenlopende wijze onder woorden. Precies 
dat maakte dat deze bijeenkomst ook kon worden ervaren als een warm bad en het 
mensen blij maakte om elkaar te ontmoeten. 
Deze jaarlijkse bijeenkomst – voorheen de Ypsilonborrel - houden we erin! Aan 
suggesties voor thema’s geen gebrek. Een suggestie die we zeker meenemen: nodig 
een volgende keer ook patiënten uit. Een goeie in tijden waarin we zelf de triade 
propageren. 
Het is mooi dat veel organisaties de bijeenkomst financieel mogelijk maakten en 
actief steunden; ggz-instellingen en organisaties van familie en naasten.  Deelnemers
waren blij met informatie over het ondersteuningsaanbod.

       Annelies Faber

Zie ook: www.voorggznaasten.amsterdam en www.naasteninkracht.nl.



Gespreksgroep 1e donderdag van de maand 
Voor (bijna) nieuwe leden en leden die behoefte hebben om opnieuw of nu pas met elkaar 
ervaringen uit te wisselen. Leden die zonder ongemak willen vertellen hoe het gaat; met uzelf
en met degene(n) om wie u lid geworden bent van Ypsilon.
De gespreksbegeleiders zijn wisselend leden uit de Ypsilon werkgroep. Graag aanmelden via 
ypsadam@ypsilon-amsterdam.nl of 020-4700474.
Iedere eerste donderdag van de maand van 14:00 tot 16:00 uur.
Locatie: Mauritskade 22c

Eiwerk vierde 13 december haar 10 jarig bestaan met livemuziek van Eiwerk-
musici. Directeur Winnie Boegborn opent het feest. Al tien jaar laat Eiwerk zien wat 
samen muziek maken doet voor mensen. Het verbindt, ontwikkelt, daagt uit en maakt 
blij. Oprichter en oud-directeur Hannie Boumans vertelt over haar zoon, 'zonder Jop was 
er nooit een Eiwerk gekomen'. Jop is creatief, we zien de door hem geproduceerde film 
met mooi kunstwerk en luisteren naar zijn prachtige muziek. Pim Giel (initiator en 
filmmaker van Miracles of Music) geeft daarna een muzikaal breincollege 'Wat is het 
geheim en de kracht van muziek?’. Hij legt uit hoe het precies werkt; met tips en 
praktische voorbeelden en oefeningen. Het feest in de avond is speciaal voor Eiwerk-
deelnemers en vrijwilligers, met DJ en dansen.

Www.eiwerk.nl, meer info over Pim Giel: www.happymotion.nl



 

   
   25 september tekende
   het  bestuur van de 
   Stichting Staalman Oase
   op de rondvaarboot 'Ilje’
   de samenwerkings-
   overeenkomst met
   Cordaan 
   (begeleiding en zorg)

STAALMAN OASE
Cordaan en Ypsilon
Toekomstige bewoners van de Staalman Oase ontvangen begeleiding van Cordaan. 
De organisatie biedt begeleiding op maat, ook als iemand zegt dat alles goed gaat maar de 
begeleiding en omgeving daar andere ideeën over hebben zit Cordaan niet stil. Bij Ypsilon 
spreek ik regelmatig familieleden die niet worden betrokken bij de behandeling/begeleiding; 
vaak schrijnende situaties waarbij directe naasten maanden geen contact met hun zieke 
naaste maar ook niet met de hulpverlening hebben. De zieke naaste wil dit niet. Ik ben 
benieuwd over het familiebeleid van Cordaan en praat met René van Zijl, projectleider GGZ 
bij Cordaan. Wat kun je als begeleider wel doen? Van Zijl: 'In de basis mogen we dan geen 
informatie delen vanuit de nieuwe wetgeving, echter snappen we heel goed dat familie 
bepaalde zorgen heeft en graag wil weten hoe het met hun zoon/dochter gaat. We proberen 
altijd een middenweg te vinden in samenwerking met de bewoner. Als voorbeeld begeleid ik 
iemand waarvan familie belt om te vragen of wij nog iemand recent hebben gezien omdat zij 
al weken geen contact krijgen. Hierin kan ik een stukje zorg wegnemen door aan te geven 
dat ik nog regelmatig afspraken heb en dat ik wel kan toelichten aan de familie welke stappen
ik bijvoorbeeld onderneem als dit contact niet regelmatig is. Hierin ga ik niet op de situatie 
van de bewoner zelf in, maar benoem ik dus algemeen onze werkwijze zodat er vanuit familie
vertrouwen ontstaat dat we juist handelen waar nodig. Een volgend belangrijk aspect vind ik 
de transparantie naar de bewoner. Ik kan dan tegen de bewoner zeggen dat familie zich 
zorgen maakt omdat ze al weken geen contact konden krijgen en zodoende mij hebben 
gebeld. Dit is dan onderwerp van gesprek met de bewoner.'
In mogelijkheden denken
Van Zijl heeft ruime ervaring met het begeleiden van mensen met gevoeligheid voor 
psychose. Hoe blijft hij gedreven en maakt anderen (collega's) enthousiast? 'Wat me 
gedreven houdt is de positieve ontwikkeling in de zorg. Waarbij iemand in de 'oude' 
psychiatrie werd medegedeeld dat je een ziekte hebt, is het nu steeds meer dat er wordt 
gekeken naar mogelijkheden waarbij je rekening kan houden met de kwetsbaarheid. Er wordt
gekeken wat iemand wél kan, waar nodig met (tijdelijke) ondersteuning. Het hospitaliseren 
terugdringen en steeds meer gaan naar normaliseren wat resulteert in herstel.'

Realisatie woonproject vertraagd
Kort na de boottocht kregen we bericht van de woningcorporatie dat alle woningen toch van 
stadsverwarming worden voorzien. Mooi voor de woningen, echter wordt de helft van de 
woningen (twee clusters van acht woningen) en de ontmoetingsruimte later geleverd. Een 
domper vooral voor de toekomstige bewoners die allang op een eigen stekkie wachten.

Rita Loholter



Personen met verward (onbegrepen) gedrag-
Vergeet de nazorg en de zorgmijders niet!

            

Per 1 oktober 2018 moet elke gemeente en regio beschikken over een goed 
werkende aanpak voor mensen met verward gedrag. 
Onder regie van de gemeente dienen alle ketenpartners een sluitende aanpak te hebben 
gerealiseerd; met als leidraad de belangrijke bouwstenen (zie nieuwsbrief mei-augustus 
2018) die via het landelijke overleg zijn bepaald.  In de te nemen maatregelen wordt 
steeds gekeken hoe het met de bouwstenen staat, ook het Amsterdamse 'aanjaagteam' 
werkt zo.
Amsterdam is vanaf het begin nauw betrokken bij het landelijke schakelteam en begon in
januari 2017 met de organisatie van een sluitende aanpak in de regio. In het 
Amsterdamse ‘Aanjaagteam Personen met verward gedrag’ zitten directeuren en 
bestuurders van politie, ggd, ggz, gemeente, cliëntenbelang, organisaties van jeugdzorg 
en maatschappelijke opvang.

Doelstelling van het Amsterdamse Aanjaagteam:
- Het neerzetten van een genuanceerd beeld van personen met verward, of liever 

onbegrepen, 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 is noodzakelijk.

Inbreng van cliënt en familie is belangrijk.
In de 'Klankbordgroep Personen met verward gedrag' zitten cliënten en 
cliëntvertegenwoordigers vanuit de sectoren ggz, LVB (licht verstandelijke beperking), 
ouderen met dementie en jongeren. En ook Ypsilon. De klankbordgroep adviseert het 
aanjaagteam. Ik zit als vertegenwoordiger van naasten in de klankbordgroep en help 
mee aan het plan van aanpak. 
Hoe zie ik de komende jaren? 

De klankbordgroep is officieel gestopt. Er wordt gesproken over voortzetting, wel in 
een andere vorm. Het Amsterdamse aanjaagteam heeft het belang van een 
klankbordgroep uitgesproken. Cliëntenbelang werkt aan een realisering hiervan.

Onze klankbordgroep schreef het rapport 'Verward en Onbegrepen', vol met adviezen 
aan de ketenpartners. Dit rapport is goed ontvangen en de ketenpartners van het  
Amsterdamse Aanjaagteam zijn met de adviezen aan de slag gegaan. De punten die in 
het vervolg om aandacht vragen zijn nazorg en begeleiding van zorgmijders; hierover 
gaan we een-op-een praten met de ketenpartners. Het is van wezenlijk belang om de 
achtergronden van het onbegrepen gedrag mee te nemen. Want dat heeft te maken met 
armoede, lichamelijke gezondheid, sociaal vangnet, zingeving.  We willen samen met 
ervaringsdeskundigen en professionals onderwerpen als beeldvorming over verward 
gedrag in de media, vermindering van vooroordelen, goede voorbeelden, voorkóming en 
vroegsignalering verder uitdiepen. Daarnaast stellen we voor om de kennis van 
ervaringsdeskundigen toe te passen om veranderingen op de werkvloer teweeg te 
brengen. Het Aanjaagteam wil dat de inbreng van cliënt en naaste voortgezet wordt. Er is
nog veel werk aan de winkel.

Mirjam Dessing



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.

15/01/2019 (aanvang 19:30 grote zaal bij het Mentrum) 
Psy Café met prof. dr. Lieuwe de Haan, psychiater en Hamlett-onderzoeker. 
Psy Café wordt georganiseerd door het HAMLETT studieteam en de verenigingen van cliënten 
(Anoiksis) en familieleden/naasten (Ypsilon) van mensen met psychosegevoeligheid. Het café 
begint met een presentatie over medicijngebruik en het afbouwen van antipsychotica na een 
eerste psychose; daarna delen een cliënt en een familielid hun persoonlijke ervaringen met 
ons. Er kunnen vragen gesteld worden aan behandelaars en onderzoekers. Aan het eind gaan 
we informeel in gesprek aan de statafels in het café.

19/02/2019
Mieke Zandee, cliëntondersteuner bij Cliëntenbelang Amsterdam, 
vertelt over de samenwerking met bestaande organisaties binnen de GGZ en de Gemeente 
Amsterdam. Wat kan zij betekenen voor familie met een naaste die aan kwetsbaarheid voor 
psychose lijdt? Heeft zij invloed op de huidige knelpunten zoals de lange wachtlijsten voor 
behandeling, te weinig plekken voor begeleid wonen en toeleiding naar zinvolle 
dagbesteding/werk?

19/03/2019
Prof. dr. Floor Scheepers, hoofd van de afdeling Psychiatrie UMCU,
houdt een voordracht over haar onderzoek  en werkervaring als kinder- en jeugdpsychiater. 
Zijn er aanwijzingen dat aangeboren en/of vroeg verworven afwijkingen van de hersenen een 
kwetsbaarheid voor psychosen kunnen uitlokken? Hoe is het ontstaan van de eerste psychose
te verklaren en welke leeftijd en leefomstandigheden zijn het meest kwetsbaar? Scheepers 
pleit voor 'blended psychiatrie' (combineren van patiëntenervaringen, kennis van 
professionele hulpverleners en kennis uit harde data), in maart 2018 ging haar oratie 
hierover.

16/04/2019  Het thema van deze derde dinsdag wordt, naar aanleiding van de 
resultaten uit de enquête, op een later tijdstip ingevuld.
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