
Nog nooit ben ik zo kort bestuurslid geweest van een 
club of vereniging. Want op 29 september 2020 stelde
ik mijzelf als nieuwe voorzitter aan u voor. Ik schreef 
toen, dat ik mij zelf te vitaal achtte om achter de 
geraniums te gaan zitten en zag het voorzitterschap 
als een goede remedie daar tegen.
Nou viel dat wat tegen, niet omdat er niet genoeg te doen 
viel, maar omdat corona ons beperkingen oplegde en wij 
zoveel mogelijk thuis moesten werken en waren. Ik heb dus 
niet die inzet kunnen tonen die ik van plan was te laten zien. 

En nu, nu moet ik u melden dat ik vanwege mijn gezondheid 
die mooie taak van voorzitter heb moeten opgeven. Drie 
operaties in twee jaar tijd, waarvan de laatste een openhart operatie, hebben mijn vitaliteit
aangetast. En mijn omgeving heeft mij tot het besef gebracht dat het nu genoeg was met mijn
(vrijwilligers) werkzaamheden. Ik heb nu, met grote spijt en tegenzin, naar hen geluisterd. Maar
afscheid nemen doet zeer, zeker als je niet heb kunnen doen wat je voornemens was te doen. 

Mijn vertrek zorgt voor een lege plaats. Daar wil ik het vooral over hebben. Want het team of de
werkgroep van Amsterdam is wel een voorzitter waard. Een uitstekende groep mensen die
deskundig is en heel veel werk verzet in een goede sfeer. En er valt nog steeds veel te doen.
Hoe krijgen we jonge en nieuwe mensen geïnteresseerd voor Ypsilon. Of eigenlijk voor de
mensen waarvoor wij opkomen. Hoe gaat het in Amsterdam met de zorg, zeker nu duidelijk is
dat corona ontzettend veel mensen, vooral ook jonge mensen, in de psychische problemen
heeft gebracht. Het aantal mensen dat zorg nodig heeft is zorgwekkend hoog. En wij kunnen de
mantelzorgers tot steun zijn, maar hebben daarbij uw steun als lid nodig. Want u kent net als
wij de problemen die we tegenkomen. Het is te hopen dat de gemeente in haar beleid juist voor
mensen met psychische kwetsbaarheid verstandige keuzes maakt. Ypsilon zal daar voor blijven
pleiten. 
Helaas zonder mijn bestuurlijk geluid, maar blijf ik natuurlijk lid. Dat staat buiten kijf.

Ronald Ootjers

VAN KORTE DUUR
Door Ronald Oot jers
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Bent u nieuwsgierig geworden of wilt u
meer informatie? 

Kijk op onze website: www.ypsilon-
amsterdam.nl/nieuws/vacaturevoorzitter

Voor het maken van een afspraak kunt u een
e-mail sturen naar: 
ypsadam@ypsilon-amsterdam.nl 

Of neem contact op met:

Rita Loholter (020 6143575), bij geen gehoor
graag naam en telefoonnummer inspreken.

Nu haar huidige voorzitter om gezondheidsredenen zijn functie heeft moeten neerleggen zoekt de
werkgroep van Ypsilon Amsterdam een nieuwe voorzitter.

‘De sfeer in de werkgroep is goed, samen steunen we GGZ-mantelzorgers en hun naasten en denken
mee over het gemeentelijke beleid. Het werk geeft voldoening. Je pakt taken op waar je goed in bent
maar het is ook fijn om nieuwe dingen te leren. Dat kan allemaal bij Ypsilon Amsterdam’, vertelt een
vrijwilliger van de werkgroep.

Voorzitter met ervaring
We zoeken een verbinder en bemiddelaar, die goed kan organiseren en vergaderingen voorzitten;
iemand met goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. 
Kennis van ICT strekt tot aanbeveling.
De voorzitter van Ypsilon Amsterdam heeft affiniteit en ervaring met GGZ problematiek, met name met
mensen met psychosegevoeligheid, en de ondersteuning van familieleden van patiënten met
psychosegevoeligheid; relevante bestuurlijke en organisatorische capaciteiten (of bereidheid te leren);
kennis van zorg- en welzijnsorganisaties, liefst met een relevant netwerk en bij voorkeur in Amsterdam;
houdt de ontwikkelingen in de zorg bij.
De voorzitter neemt naast de penningmeester en secretaris zitting in het bestuur van de Stichting
Ypsilon Amsterdam.

STICHTING YPSILON AMSTERDAM 
ZOEKT MET SPOED VOORZITTER



De Kliniek Intensieve Behandeling, voor achttien patiënten met ernstige problemen, 
wordt 1 mei 2022 door Arkin gesloten. 

De KIB is destijds opgericht omdat de ‘gewone’ instellingen de patiëntengroep met zeer ernstige
symptomen niet meer aankonden. Het was bij deze patiënten, die uit heel Nederland afkomstig zijn,
de bedoeling dat ze na een kortdurende intensieve behandeling voldoende hersteld zouden zijn om
terug te keren naar een lager niveau van zorg.

Als belangrijke reden voor sluiting wordt door Arkin het tekort aan geschikt personeel genoemd.
Ook wordt de kliniek aan de Vlaardingenlaan niet meer geschikt gevonden voor behandeling van de
doelgroep, omdat hun problematiek ingewikkelder is geworden. Er wordt gezocht naar “een andere
locatie omringd door andere klinieken die dezelfde hoog beveiligde intensieve zorg bieden aan een
ontwrichtende groep patiënten”.

Dit voorjaar bleek, zowel in de regio’s Utrecht als Amsterdam, dat mensen die een beroep op een
familievertrouwenspersoon (FVP) hadden gedaan, van een koude kermis thuiskwamen. Vanaf 1
januari jongstleden is landelijk bepaald, dat een familievertrouwenspersoon alleen nog familie mag
bijstaan van iemand met een maatregel, bij acute opname èn als iemand in een instelling verblijft.
Doorverwijzen naar een FVP is in veel situaties niet meer mogelijk, Ypsilon Amsterdam ervaart dit
als een achteruitgang in de ondersteuning van de GGZ-mantelzorger; zoals uit onderstaande
voorbeelden blijkt.

Een voorbeeld: een volwassen zelfstandig wonende zoon heeft zijn medicatie afgebouwd en
inmiddels geen vaste behandelaar meer, maar het gaat niet goed. De ouders trekken tevergeefs bij
een FVP aan de bel en lijken nergens gehoor te krijgen. 

Een ander voorbeeld: een jongvolwassen dochter woont thuis, is eerder opgenomen geweest, maar
vertoond opnieuw verward en agressief gedrag. De moeder wil betrokken worden bij eventuele
gesprekken met een psychiater. De FVP mag de moeder niet meer uitgebreid te woord staan en/of
pogen te bemiddelen. 
Verdere mogelijkheden voor de ouders lopen in allebei de voorbeelden vast op het beroepsgeheim
en de wet op de privacy. Desastreus voor de familie én de patiënt.

Olga Khaiboulov, al een heel tijdje werkzaam bij Arkin, heeft in de loop der jaren als
familievertrouwenspersoon vele gesprekken met families en hulpverleners gevoerd. Toen ze
mensen met problemen zoals hierboven beschreven dit voorjaar niet meer uitgebreid te woord
mocht staan, belde ze Ypsilon om ons te informeren over de nieuwe regelgeving.
Vanuit Ypsilon Amsterdam is het probleem voorgelegd aan Cliëntenbelang Amsterdam.
Cliëntenbelang Amsterdam biedt onafhankelijke cliëntenondersteuning, ook aan naasten.

Sluiting van de Kliniek Intensieve Behandeling (KIB)
per 1 mei in Nieuw West
Door Herma Otte

B E P E R K T E R E  R O L  V O O R  D E  F A M I L I E V E R T R O U W E N S P E R S O O N  
S I N D S  1  J A N U A R I  2 0 2 2
D o o r  H e r m a  O t t e



Beeldend Gesproken zorgt dat het werk 
van professionele kunstenaars met een 
psychiatrische achtergrond de wereld in 
gaat en dat de kunstenaars inkomsten 
verwerven.

‘De collectie van Beeldend Gesproken groeit maandelijks. Voor kijkers, huurders en
opdrachtgevers; voor iedereen die op zoek is naar kunst met een verhaal is de collectie een
schatkist vol verhalen. Beeldend Gesproken vroeg twee talentvolle kunstenaars nieuw werk
te maken. Rinke Baaima en Astrid Oudheusden verrijken het aanbod met werken die voelen
als een dagboek waar je niet in uitgelezen raakt’, lees ik op de website. De galerie ligt op
een centrale plek, Amsterdammers lopen makkelijk even naar binnen om het werk te
bewonderen.

De medewerkers zelf zijn vooral ontevreden over het gebrek aan waardering voor het
specialistische en vaak moeilijke werk wat zij doen. Een tekort aan personeel leidde soms tot
onverantwoorde situaties, die men probeerde te ondervangen met het inzetten van flexwerkers
en beveiligers. Ook wordt er volgens hen niet genoeg gedaan om de vaste krachten te behouden,
met als gevolg dat sommigen naar elders vertrokken, terwijl het al zo moeilijk is om nieuw en
vooral goed gekwalificeerd personeel aan te trekken.

Kamerleden van de PvdA en Groen Links hebben aan minister Helder kamer-vragen gesteld
over de geplande sluiting van de afdeling in Nieuw-West. Zo willen zij weten of er echt sprake is
van een chronisch personeelstekort of dat er ook financiële redenen spelen èn wat de sluiting
voor de patiënten betekent, die daar nu onder behandeling zijn.

Herma Otte      Bronnen: Het Parool en AT5/NH

Galerie Beeldend Gesproken
Kunst met een verhaal

W E R K  V A N  A S T R I D  O U D H E U S D E N

B L O E M E N Z E E  V A N  R I N K E  B A A I M A

Zaterdag 21 mei is de opening van de
solo expositie van Peter van den
Akker, de expositie loopt tot 3 juli
2022.

Locatie: Hannie Dankbaarpassage 23
in de Amsterdamse Hallen

Voor meer informatie kijk op de
website: www.beeldendgesproken.nl



Een naaste van een verslaafde krijgt vaak te
horen dat hij of zij de verslaafde moet
‘loslaten’. Maar wat betekent dat eigenlijk? Met
deze workshop laat stichting Naast zien dat
‘loslaten’ niet betekent dat je iemand moet
laten vallen of aan zijn/ haar lot moet
overlaten. Je kunt de ander ook 'anders
vasthouden'. Stichting Naast  - ONLINE

Cursus Psychische problemen in de familie

Onderstaande informatie vindt u ook op de Amsterdamse Ypsilon website (www.ypsilon-amsterdam/agenda)

Loslaten, hoe doe je dat?
4  J U N I  /  1 0 : 0 0 - 1 2 : 3 0  U U R

7  J U N I  V A N  1 0 : 0 0  T O T  1 2 : 0 0  U U R

Voor nieuwe Ypsilon 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 16:00 uur), graag van te voren aanmelden

De gespreksgroep richt zich op volwassenen 
die opgegroeid zijn met een psychisch zieke 
of verslaafde ouder. 

Cursus KOPP/KOV  - Arkin, 
voor volwassenen 25+
3 1  M E I  /  1 9 : 0 0 - 2 1 : 0 0  U U R

Als naaste van een verslaafde zit u in een lastig
parket, waardoor u zich vaak gedwongen voelt
om op een bepaalde manier te reageren en
communiceren. Manieren die niet altijd even
bevorderlijk zijn voor de situatie en voor
jouzelf. In probleemsituaties is het fijn om
duidelijk uw grenzen aan te kunnen geven.
Stichting Naast

Workshop Grenzen stellen
2 4  M E I  &  3  J U N I  /  1 9 : 0 0 - 2 1 : 0 0  U U R

Deze cursus is voor volwassenen met iemand in hun directe omgeving die psychische- of
psychiatrische klachten heeft. U krijgt informatie over psychiatrische ziektebeelden en hoe je ermee
om kunt gaan. 

Gespreksgroep Ypsilon Amsterdam 
D O N D E R D A G  5  M E I ,  2  J U N I ,  7  J U L I  E N  4  A U G U S T U S

CURSUSSEN
& 

BIJEENKOMSTEN

De gespreksgroep richt zich op
jongvolwassenen die opgegroeid zijn met een
psychisch zieke of verslaafde ouder. 

1 7  M E I  /  1 6 : 3 0 - 1 8 : 0 0  U U R

KOPP-cursussen voor kinderen en jongeren
Meer informatie hierover vindt u op de website www.jeugdpreventieamsterdam.nl

Familiespreekuur Prezens: voor familieleden en naasten
Aanmelden of informatie via preventie@prezens.nl of via 088-7885015

Cursus KOPP/KOV  - Arkin, 
voor jongvolwassenen 18-25 jaar

Loopt u vast in het vinden van passende zorg, ondersteuning of voorzieningen? Dan kunt u bij
Cliëntenbelang Amsterdam terecht. Zij bieden gratis en onafhankelijk ondersteuning, ook aan
‘familie van’.
Via website: www.clientenbelangamsterdam.nl/onafhankelijke-clientondersteuning

Cliëntenbelang Amsterdam

https://ypsilon-amsterdam.nl/actueel/agenda/


3E DINSDAGEN
O N T V A N G S T  V A N A F  1 9 : 3 0 ,  A A N V A N G  P R O G R A M M A  2 0 : 0 0  U U R  T O T  C A .  2 2 : 0 0  U U R

U bent hartelijk welkom op de open bijeenkomsten in de Mentrumkliniek, 1e Const. Huygensstraat 38,
te bereiken met: tramlijn 1, halte Constantijn Huygensstraat; tramlijn 3, halte Overtoom of halte
Kinkerstraat.

Henk-Willem Klaassen heeft een belangrijke rol vervuld bij het samenstellen van de Generieke Module
voor Naasten. De GMN bevat handvatten voor naasten en hulpverleners gericht op hoe je met elkaar
kunt samenwerken ten dienste van het herstelproces van je naaste. De handvatten gaan onder andere
over hoe het zit met samenwerken en privacy, met triadisch werken; wat houdt samenwerken en
ondersteuning van naasten in en wat als mijn naaste samenwerking afhoudt?

1 7  M E I  2 0 2 2

Asker Meintjes is als psychiater verbonden aan de Jellinek-kliniek in Amsterdam (onderdeel van Arkin).
Cannabis en andere verslavende middelen kunnen een psychose opwekken, versterken of juist een
dempend effect hebben. Ook zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen in gebruik en behandeling.
Asker houdt voor ons hierover een voordracht met als onderwerp 'Verslaving en psychose'. 

2 1  J U N I  2 0 2 2

Jan Tijnagel, is rondleider, verbonden aan Het Gilde, en bekend met de geschiedenis van diverse
Amsterdamse stadswijken. Hij neemt ons mee voor een wandeling door de rijke historie van de
Oosterparkbuurt. We maken kennis met het kantoor van Ypsilon aan de Mauritskade, vanwaar we na
een kop koffie of thee om 14:00 uur vertrekken. We eindigen rond 16:00 uur bij een restaurant in het
Oosterpark voor een gezellige afsluiting onder het genot van een drankje. Er kunnen maximaal 12
belangstellenden deelnemen aan de wandeling. Eind juni wordt de uitnodiging rondgestuurd met
nadere informatie. 

19  JULI  EN  16  AUGUSTUS ZI JN  ER  GEEN 3E  DINSDSAGEN

Op Landgoed Willibrordus in Heiloo krijgen wij een rondleiding over het terrein van de voormalige
psychiatrische inrichting, waarbij we verschillende voorzieningen bezoeken voor mensen met een
psychiatrisch verleden of heden. We doen ook museum de Verhalenkamer aan en rusten uit in
Theeschenkerij de Trog met galerie de Buitenkans. Er kunnen tot 30 mensen mee. Eind juli volgt meer
informatie over opgeven en vervoer. 

1 2  A U G U S T U S  2 0 2 2  -  V R I J D A G

YPSILON
AMSTERDAM & OMSTREKEN

Mauritskade 22c, 1091 GC Amsterdam
email: ypsadam@ypsilon-amsterdam.nl
telefoon: 020-4700474
website: www.ypsilon-amsterdam.nl
NL23INGB0005900698  KVK 41213515

YPSILON
LANDELIJK BUREAU

Opgave nieuwe leden en steunleden
Regulusweg 5, 2516 AC Den Haag
email: ypsilon@ypsilon.org
telefoon: 088-0002120
website: www.ypsilon.org

CRISISDIENSTEN
Arkin: 020-5235433 kantooruren, 's avonds en in het weekend
In Geest: Amsterdam 020-7885333, Amstelveen 020-5434343
Websites: www.naasteninkracht.nl  www.voorggznaasten.amsterdam  www.markant.org 
 www.wijzijnmind.nl

Meldpunt zorgwekkend gedrag: 0800-1255

A n d e r e  a c t i v i t e i t e n  v a n  Y p s i l o n  A m s t e r d a m
1 5  J U L I  2 0 2 2  -  V R I J D A G


