
S a m e n  dezelfde kant opgaan
Familie een stem geven

Werk/beleidsplan Ypsilon Amsterdam en omstreken 2018 – 2020
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1 Inleiding

Ypsilon Amsterdam en Omstreken is onderdeel van de landelijke Vereniging Ypsilon, een vereniging van 
familieleden en naastbetrokkenen van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose, oftewel 
schizofrenie. Ypsilon is aangesloten bij MIND (initiatief van Fonds Psychische Gezondheid/Korrelatie en het 
Landelijk Platform GGZ.  Ypsilon Amsterdam is hard nodig; met als rode draad het continueren van 
kwalitatief goede zorg (behandeling en begeleiding), het aanbieden van passende woonvormen, 
dagbesteding en ‘leren en werken op maat’, lotgenotencontact, zelfhulp, voorlichting, bijhouden kennis. 
Behandeling en begeleiding moeten goed op elkaar afgestemd zijn. Hiervoor is overleg met hulpverleners, 
patiënt en mantelzorger van groot belang. Duidelijkheid over wie welke verantwoordelijkheid draagt 
bevordert en continueert de stabiliteit van een patiënt en zijn familie. De veranderingen in de zorg bieden 
kansen, kansen om gehoord te worden, om als mantelzorger serieus te worden genomen als 
gesprekspartner bij de keukentafelgesprekken, bij het behandel- en ondersteuningsplan. De vereniging wil 
het mantelzorgen zoveel mogelijk verlichten en de mantelzorger sterker maken. Dit werkplan omschrijft hoe 
Ypsilon Amsterdam mantelzorgers ondersteunt en hoe de vereniging kan bijdragen aan een goede 
afstemming tussen informele en formele zorg. Het is belangrijk dat de familie/de mantelzorger zijn eigen 
leven kan blijven leven.

2 Ypsilon Amsterdam en omstreken

Ypsilon Amsterdam spant zich binnen de regio in voor de familie en naastbetrokkenen. Zij zet zich in voor 
professionele,  menselijke en perspectief biedende zorg in de regio Amsterdam; vanuit een optimale 
samenwerking tussen de betrokkene, diens omgeving en de hulpverlener (triade). De vereniging verbindt de 
informele zorg (mantelzorgers en vrijwilligers) met formele zorg. Ypsilon Amsterdam telt vierhonderd leden 
en dertig vrijwilligers. De leden zijn vooral familieleden en naastbetrokkenen, een collectieve groep van 
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GGZ-mantelzorgers.

Activiteiten
De dertig vrijwilligers voeren gezamenlijk de volgende activiteiten uit:
– Lotgenotencontact voor mantelzorgers (er is direct begrip)
– Thema avonden (een keer per maand) over en het omgaan met de ziekte en ontwikkeling kennis
– Gespreksgroepen mantelzorgers (broer/zus – nieuwe leden – als het je te veel wordt)
– Onderhouden contact met zorginstellingen (InGeest, Arkin, Cordaan, HVOQ, MolemannTielens, 
   Wijkzorgteams, BuurtzorgT en geïnteresseerden)
– Behartigen belangen van patiënten en familie
– Informeren via nieuwsbrief (drie keer per jaar), via website en Twitter, e-mail
– Realisatie nieuwe woonprojecten
Ypsilon Amsterdam
– Heeft een bibliotheek met actuele boeken
– Onderhoudt contact en adviseert gemeenteambtenaren, politici, GGZ-bestuur, hulpverlening en
   wooncorporaties, Cliëntenbelang, Platform Mantelzorg, zorgverzekeraars en de Allianties in de
    stadsdelen
– Geeft advies aan mantelzorgers (persoonlijk, digitaal, telefonisch of via de post)
– Houdt ontwikkelingen bij (bezoek symposia, in contact met Ypsilon landelijk, studiedagen, GGZ-overleg)
– Heeft ruime kennis over opzetten en begeleiden woonproject (Kraaipanoase)
– Heeft 'beschikking' over advocaat/jurist (leden kunnen hiervan gebruik maken)
– Organiseert tweejaarlijks een vrijwilligersuitje

De werkgroep van Ypsilon Amsterdam bestaat uit vijf leden, in de bureaugroep zitten drie leden en de 
werkgroep Wonen bestaat uit tien familieleden/vrijwilligers.

3 Familie, cliënt en mantelzorger

Het exacte aantal mensen met psychose in Amsterdam is lastig te achterhalen. Bij benadering kunnen we 
uitgaan van: 1:100 mensen heeft een psychosegevoeligheid en/of schizofrenie, dat komt op 8000 mensen in 
Amsterdam. De stad is opgedeeld in 22 wijken van ongeveer 37.000 inwoners. Dat wil zeggen dat er in 
iedere wijk 370 patiënten met een psychosegevoeligheid/schizofrenie wonen. Het aantal mantelzorgers van 
mensen met psychose is hoger, 40% van de Amsterdamse Ypsiloners geeft aan dat hun naaste buiten de 
stad woont.

Wat betekent de ziekte voor familie, cliënt en mantelzorger? Mantelzorgers van psychiatrische patiënten 
hebben het zwaarder dan welke categorie dan ook. GGZ-mantelzorgers ontberen steun, mede hierdoor is de
druk voor hen te hoog. Mantelzorgen voor mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose is 
bijzonder (stigma, schuldgevoelens, verandering in gedrag en relaties, onvoorspelbaarheid). Je bent 
levenslang mantelzorger. 

Mensen met schizofrenie kunnen het normale contact met de werkelijkheid kwijt zijn. Men kan zich moeilijk 
concentreren en vergeet dingen. Vaak heeft men last van hallucinaties en/of waandenkbeelden en hoort men
stemmen. Er is sprake van apathie, extreme vermoeidheid, depressies. Ook angststoornissen komen zeer 
veel voor. Men is erg gevoelig voor prikkels en er ontstaat snel een stressvolle situatie, waarbij de kans op 
een voortduren van een psychose of een nieuwe psychose toeneemt. Een belangrijk symptoom is het 
ontbreken van ziektebesef. Alle symptomen blijven in meerdere of mindere mate voor langere tijd (vaak 
levenslang) bestaan. Door deze zeer ontregelende symptomen zijn de levensomstandigheden voor veel 
zieken niet erg aangenaam: men voelt zich onmachtig, niet begrepen, niet geaccepteerd, men kan niet 
werken, weinig sociale contacten, men is eenzaam, vaak geen relatie, men heeft lichamelijke klachten o.a. 
door medicijngebruik. Verder heeft men een laag inkomen en vaak geen adequate huisvesting. Al met al een
ontwrichtende situatie, voor de patiënt maar ook de omgeving en de familie. 

Het vrijwilligersbeleid van de regio Amsterdam is conform het beleid van Ypsilon landelijk; de 
vrijwilligersovereenkomst kan van de website gedownload worden.
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4 Onderzoek

Ypsilon Amsterdam is binnen de informele zorg een belangrijke, unieke organisatie. Voor 
mantelzorgers van mensen met schizofrenie én voor de wijkzorgteams onmisbaar, een toegevoegde 
waarde. Ypsilon Amsterdam is een belangrijke factor in het verbinden van de informele zorg met de 
formele zorg. Voor het verhogen van de slagkracht is samenwerken met andere familieorganisaties 
(gelijk aan MIND) van belang. Het delen van de zorg in de triade bevordert het herstel (hoe klein 
ook) van de cliënt. Het wordt tijd dat de afspraken over familiebeleid daadwerkelijk op de 
werkvloer worden uitgevoerd.

5 Conclusies, prioriteiten en doelstellingen voor de komende jaren

Ypsilon Amsterdam wil door een betere samenwerking de zorg beter en het mantelzorgen lichter maken.
De huidige vrijwilligers van Ypsilon Amsterdam doen veel werk; zij zijn daarnaast ook mantelzorger voor hun 
naaste. De tijd die iemand kan besteden hangt vooral ook af of en hoe stabiel hun naaste is. In crisissituaties
valt een vrijwilliger makkelijk (tijdelijk) weg. Om onderstaande te kunnen realiseren gaat de organisatie actief 
meer vrijwilligers aantrekken. Ook kan ondersteuning van Ypsilon landelijk en van MIND worden gevraagd. 
De aankomende jaren stelt de organisatie de volgende prioriteiten:

1 Samenwerking met andere familieorganisaties zoeken (MIND regionaal).
2 Relatie familie met informele en formele zorg versterken
  (familiebeleid in instellingen op werkvloer laten landen / naastbetrokkenenraad / overleg met bestuur GGZ)
  Voorlichting geven over speciale behandeling en zorg voor deze groep patiënten (GGZ-instellingen,   
  wijkzorgteams, BuurtzorgT, huisartsen, in bladen, podia); 
  train de mantelzorger (keukentafelgesprek voeren, eigen grenzen bewaken, hoe blijf je overeind); 
  train de hulpverlener (begeleiding/behandeling) – met familie samenwerken – in gespreksgroepen of
  individueel; voorlichting over speciale mantelzorg (mantelzorgers, gemeente, werkgevers, bedrijven, 
  buurthuizen (Dynamo etc.), wijkzorgteams, Allianties, verzekeraars); het bereiken van de jonge
  mantelzorger en uitbreiding contacten met de niet westerse mantelzorger.

3 Vertaalslag maken, signalen familieleden <> beleid gemeente, instellingen, organisaties, wooncorporaties 
   ten opzichte van het ondersteunen van mantelzorgers beïnvloeden. 

4 Burgerinitiatieven steunen (cursussen, wooninitiatieven, vrijwilligers)
   Stimuleren van meer huizen voor begeleid wonen – mogelijkheden voor arbeid.

6 Financiering

Ypsilon Amsterdam financiert haar activiteiten en organisatiekosten vanuit gemeentelijke subsidie; de 
Stichting 'Vrienden van Ypsilon Amsterdam' ondersteunt de organisatie met giften. Vanuit Ypsilon landelijk 
ontvangt de regio een contributiebedrag van de Amsterdamse leden.

7 Evaluatie

Eind 2019 vindt een tussentijdse evaluatie plaats met vragen als: hoever zijn we, wat zijn de effecten, redden
we het, heeft Ypsilon Amsterdam nog meer bekendheid gekregen, hoe gaat het met het familiebeleid in de 
stad. Kunnen de vrijwilligers het werk aan. Is de GGZ-kennis in de wijkzorgteams verbeterd. Vallen er niet 
teveel mensen (patiënten) tussen wal en schip. Hoe gaat de samenwerking nu, hoe tevreden zijn de 
mantelzorgers, wat kan beter. Daarna evalueert de organisatie jaarlijks in juni en stelt indien nodig haar 
doelen bij.
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8 Bijlage

SWOT-analyse

Sterktes
- Veel kennis en kunde over psychose/schizofrenie
- Sociale kaart m.b.t. psychose in beeld
- Goede contacten met gemeente,politici, bestuur 

GGZ, HvoQ en Cordaan, wooncorporaties, 
zorgverzekeraar

- Woonproject gerealiseerd
- Informeert en adviseert
- Lotgenotencontact
- Groot netwerk

Zwaktes
- Te kort aan vrijwilligers en beschikbare tijd
-
- Vrijwilliger is ook bez. Mantelzorger 

(overbelasting)
- Weinig persoonlijk contact met groot deel 

achterban
- (Jonge en niet westerse MZ niet in beeld

Kansen
- Samen met wooncorporaties en gemeente nieuwe 

woonprojecten realiseren
- Invloed via Platform Mantelzorg Amsterdam
- Familie/mantelzorger praat mee, is onderdeel van 

behandelplan cliënt
- kwaliteit van zorg verbetert
- Trainingen vergoed krijgen
- Minder stigma
- Vanuit triade werken
- informele en formele zorg verbinden

Bedreigingen
-
- weinig GGZ-kennis in 22 wijkteams
- Cultuuromslag in zorg moet nog plaats 

vinden (bereidheid tot contact met familie)
- Meer eenzaamheid/terugval cliënt
- Beddenafbouw en lange wachtlijsten
- minder dagbesteding/of te duur
- Overbelasting mantelzorger
- Familiebeleid GGZ vooral op papier
- Stigmatisering in media

4  Beleidsplan Ypsilon Amsterdam en omstreken 2018 – 2020 V 1.0
    Amsterdam 2 oktober 2017


	1 Inleiding
	2 Ypsilon Amsterdam en omstreken
	3 Familie, cliënt en mantelzorger
	4 Onderzoek
	5 Conclusies, prioriteiten en doelstellingen voor de komende jaren
	6 Financiering
	7 Evaluatie
	8 Bijlage

