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De citaten in deze brochure zijn afkomstig van familieleden. 
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U bent lid geworden van Ypsilon, de vereniging van familie-
leden en betrokkenen van mensen met psychosegevoeligheid. 
Dat deed u niet voor niets.  
U bent op zoek naar hulp, steun, advies of informatie. Ypsilon 
heeft u veel te bieden. Opgericht in 1984 beschikt Ypsilon 
inmiddels over een schat aan kennis en ervaring waarvan u 
kunt profiteren. 

In deze brochure zetten wij op een rijtje met welke diensten 
en producten Ypsilon u kan helpen. Ook vertellen wij u iets 
over onszelf: wat vinden wij belangrijk, wat doen wij voor uw 
zieke familielid, voor uzelf en waarom? En we gaan in op de 
vraag wat u voor Ypsilon kunt betekenen.

Over bijna alles wat in de brochure wordt aangestipt, is nog 
meer informatie beschikbaar. In de tekst wordt daar naar 
verwezen. U vindt het op onze website, maar u kunt ook 
bellen met het landelijk bureau.

Wij zijn blij met u als lid. We hopen dat u ook blij bent met 
Ypsilon. En nodigen u van harte uit om alles uit uw lidmaat-
schap te halen wat er in zit.

Jan Zandijk, voorzitter

Hhartelijk welkom!

‘Binnen de kortste keren zat ik in een gespreksgroep. 
Voor mijn eigen verhaal, maar ook omdat ik actief wilde 
worden in de club. Er bleek genoeg te doen.’
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YYpsilon voor u
U STAAT ER NIET ALLEEN VOOR
Wie voor het eerst te maken krijgt met een familielid of 
partner die een psychotische aandoening heeft, denkt vaak 
dat hij of zij de enige is. Niets is minder waar. Velen hebben 
ervaringen die overeenkomen met die van u. Ook al staat elk 
verhaal op zich, de momenten van hoop en vertwijfeling, van 
strijd en berusting, komen overeen. 
Erkenning van uw rol en positie als naaste en herkenning van 
uw situatie en uw gevoelens maken dat u zich snel thuis zult 
voelen bij Ypsilon. 

YPSILON VOOR FAMILIE ÉN PATIËNT
U deelt met andere Ypsilonleden de zorg voor een familielid 
of naaste met een psychotische aandoening. De impact die 
dat op uw eigen leven heeft is doorgaans groot. Ypsilon zet 
zich dan ook al vanaf de oprichting in 1984 in voor familie én 
patiënt. Ypsilon brengt u in contact met andere familieleden, 
behartigt uw belangen en die van uw familielid en biedt op 
uw situatie toegesneden informatie. 
Ypsilon is met bijna 5.000 leden en 45 afdelingen een van de 
grootste consumentenorganisaties in de geestelijke gezond-

heidszorg. Door de inzet van zo’n 250 vaste vrijwilligers is zij 
ook een van de meest actieve. De vereniging wil de stem van 
familieleden versterken. Dankzij uw lidmaatschap kan Ypsilon 
zich inzetten voor een kwaliteit van zorg die mensen met 
een psychotische aandoening recht doet. Bovendien helpt zij 
u – ondanks de gevolgen van de ziekte van uw naaste – uw 
leven in eigen hand te houden. 

BIJ WIE KAN IK TERECHT? 
De medewerkers op het landelijk bureau van Ypsilon zijn er 
voor ú. Behalve voor het draaiend houden van de vereniging 
fungeren zij als persoonlijke vraagbaak en voorzien zij u 
van advies en informatie via de telefoon, de website, het 
kwartaalblad YN, het gratis nieuwsbulletin Ypsbul en op 
facebook en twitter. Ook ontwikkelen zij – gevoed door de 
ervaringen van leden – projecten en voeren die uit. 
Na de eerste opvang verwijzen zij u doorgaans naar de 
contact persoon in uw regio. Wie dat is, vindt u op de laatste 
pagina’s van YN en op de website. Een contactpersoon is 
een vrijwilliger met veel kennis en ervaring. Ypsilon heeft 
vrij willigers (kaderleden) die zich op allerlei terreinen 
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in zetten voor de vereniging. Vrijwilligers zijn de spil van de 
organisatie, de voelsprieten van de vereniging en de motor 
van het Ypsilonwerk.

Het landelijk bureau voert ook de ledenadministratie. U kunt 
er terecht met vragen over uw contributie, maar ook om een 
adreswijziging door te geven of een nieuw (steun)lid aan te 
melden. 

Het landelijk bureau is op werkdagen van 10 tot 16 uur 
telefonisch bereikbaar op (088) 000 2120. U kunt ook een 
e-mail sturen naar ypsilon@ypsilon.org. 

www.ypsilon.org/contact
www.ypsilon.org/wie-is-wie
www.ypsilon.org/regio

‘Wat ons gezin is overkomen, zou ik wel van de daken 
willen schreeuwen. Bij Ypsilon mocht dat. En kon ik verder.’
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YYpsilon: bron van unieke informatie
Mensen die in hun omgeving te maken krijgen met een 
(dreigende) psychose hebben behoefte aan informatie. Wie 
goed geïnformeerd is, is een betere gesprekspartner. Ypsilon 
ziet voorlichting dan ook als een van haar belangrijkste taken 
en streeft ernaar informatie te verstrekken die onafhankelijk, 
actueel en toegankelijk is. 
Bent u nog niet zo lang lid, dan is een Ypsilon Studiedag een 
uitgelezen moment om ‘bij’ te raken. Hier kunt u live kennis-
maken met Ypsilon en met deskundigen uit het veld. 
www.ypsilon.org/studiedag

OP DE HOOGTE BLIJVEN 
YN (Ypsilon Nieuws) is het tijdschrift dat u als lid elk 
kwartaal ontvangt. In heldere taal schrijft YN over 
actuele ontwikkelingen op het gebied van de psychiatrie. 
Maar u vindt er ook verhalen en ervaringen van familie-
leden, reportages over wonen of werken, interviews met 
deskundigen, boekbesprekingen en columns. Naast spreek-
buis van de vereniging is YN voor veel hulpverleners een 
belangrijke informatiebron. 

Dat geldt ook voor Ypsbul, de gratis nieuwsvoorziening per 
e-mail. Ypsbul biedt nieuwsberichten over zorg, politiek en 
media op het gebied van de psychiatrie. Actuele, toe gesneden 
berichten die de reguliere pers doorgaans laat liggen.  
De Ypsbul attenderingsservice wijst u op activiteiten, 
radio- en tv-programma’s. Ypsilonleden kunnen zich gratis 
abonneren. 
www.ypsilon.org/yn
www.ypsilon.org/ypsbul
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‘Ypsilon is een geweldige steun. Nog steeds.’

INFORMATIE OP INTERNET
Wilt u weten of u zich terecht ongerust maakt als uw familie-
lid zich vreemd gedraagt, of een hulpverlener met u mag 
praten, of er in uw omgeving een wooninitiatief is of waar u 
terecht kunt voor lotgenotencontact, u vindt het allemaal op 
de website van Ypsilon. Evenals de inspanningen van Ypsilon 
om de zorg te verbeteren en uw belangen en die van uw 
naaste te behartigen. Ten slotte kunt u er alles vinden over 
de organisatie, statuten, de mogelijkheden om Ypsilon te 
steunen of vrijwilliger te worden. 
De website www.ypsilon.org vormt een digitaal kenniscentrum 
voor iedereen die op het gebied van psychose iets wil weten. 

Een aanzienlijk deel van de site is exclusief toegankelijk voor 
leden van Ypsilon. Zij krijgen bovendien via de snelselectie 
op de homepage informatie op maat, toegesneden op relatie 
en levensfase. 
www.ypsilon.org
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BROCHURES EN ANDERE PRODUCTEN
Wie de voorkeur geeft aan informatie in de vorm van een 
brochure, folder of boek kan ook bij Ypsilon terecht. Veel 
brochures schrijven we zelf, maar ook uitgaven van anderen, 
waaronder anderstalige, zijn bij Ypsilon te bestellen en te 
downloaden. Leden krijgen korting.
www.ypsilon.org/webwinkel
www.ypsilon.org/boeken 

‘Informatie krijgen en informatie doorgeven; 
voor mij is dat het sterke punt van Ypsilon.’
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ZIEK? HOEZO ZIEK?
Het verliezen van het contact met een naaste met een 
psychotische aandoening, het elkaar niet kunnen begrijpen, 
is een groot pijnpunt. Vooral als ziekte-inzicht ontbreekt.
Een workshop en een online brochure Ziek? Hoezo ziek? geven 
inzicht en handreikingen om de communicatie te verbeteren 
tussen mensen met psychosegevoeligheid en hun naasten. 
Daarmee zijn die beter in staat hen te ondersteunen.
De brochure geeft achtergrondinformatie en uitleg over 
de oorzaken en gevolgen van de psychose en van het 
‘gebrek aan ziekte-inzicht’ en bevat vele voorbeelden van 
gespreksvaardigheden, tips en aanwijzingen.
www.ypsilon.org/hoezoziek

DUBBELE DIAGNOSE
Veel Ypsilonleden hebben een familielid met een dubbele 
diagnose, een combinatie van een psychotische aandoening 
en afhankelijkheid van drugs of alcohol. De brochure 
informeert en ondersteunt familieleden, zodat ze beter in 
staat zijn de problemen het hoofd te bieden.
Goed toegeruste familieleden hebben een gunstige invloed op 
het gebruik en op de psychose.
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Heeft u behoefte aan advies, informatie of een luisterend oor? 
Raadpleeg de Ypsilon adviesdienst, telefonisch of via e-mail. 

TELEFONISCHE ADVIESDIENST 
De medewerkers van Ypsilon staan u persoonlijk te woord. Met 
hun vaak jarenlange ervaring denken zij met u mee over zaken 
als: waar moet ik zijn voor hulp, wat zijn de mogelijk heden in 
geval van een crisis, wat kunt u als familielid doen als u niet 
tevreden bent over de behandeling. En zij hebben tips voor 
hoe u zelf op de been blijft.
U kunt ook terecht bij onze regionale contactpersonen. Zie 
hiervoor het hoofdstuk ‘Delen van ervaringen’ (pag. 16).
(088) 000 21 20; elke werkdag van 10 tot 16 uur

ADVIESDIENST ONLINE
De mensen van de adviesdienst online geven doorgaans 
binnen 48 uur antwoord op uw vraag via e-mail. Het team 
bestaat uit ervaren vrijwilligers. Bovendien kan de advies-
dienst deskundigen raad plegen, onder wie psychiaters, 
patiënten, verpleegkundigen, juristen en medicijnfabrikanten. 
www.ypsilon.org/advies

KENNISNETWERK 
Het Ypsilon Kennis netwerk is een netwerk van deskundige 
vrijwilligers die beschikken over kennis en vaardigheden 
op hoog niveau op een specifiek gebied, bijvoorbeeld 
persoonsgebonden budget (PGB), dwang in de zorg of 
medicijnen. De specialis ten van het Kennisnetwerk zijn door 
leden en kader leden te raadplegen. 
www.ypsilon.org/kennisnetwerk

 ‘Wij maken ons zorgen over de toekomst. Wij 
worden ouder en weten niet goed hoe het straks 
met onze zoon verder moet.’

YYpsilon: advies op maat
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SOCIAAL-JURIDISCHE DIENSTVERLENING
Voor vragen op het gebied van uitkeringen, voorzieningen, 
verzekeringen, bewindvoering, schuldsanering en andere 
geldzaken, is de Ypsilonconsulent (uitsluitend voor leden) via 
het landelijk bureau bereikbaar.
(088) 000 21 20
www.ypsilon.org/consulent
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Iedereen die zich sterk maakt voor de zorg voor zijn eigen 
familielid is in feite een belangenbehartiger. Bij Ypsilon 
betekent belangenbehartiging: het ontwikkelen van 
activiteiten in groter verband om de kwaliteit van zorg voor 
patiënt en familie te verbeteren. 

‘‘Ik maak me grote zorgen over hoe het verder moet 
met mijn zoon. Een vereniging als Ypsilon heeft 
meer draagvlak nodig dan ooit. Daarom blijf ik lid!’

BELANGENBEHARTIGING OP REGIONAAL NIVEAU
De basis van Ypsilon wordt gevormd door de afdelingen in 
het land. Veel afdelingen hebben een belangenbehartiger 
die de leden met raad en - indien nodig - met daad kan 
bijstaan. Belangenbehartigers beschikken over contacten en 
zitten regelmatig rond de tafel met vertegenwoordigers van 
zorginstellingen in de regio.  

Zij worden gevoed door de ervaringen vanuit de gespreks-
groepen. Nadrukkelijk komen belangenbehartigers hierbij niet 
alleen op voor de belangen van de familie, maar ook voor die 
van de patiënt.

WAT GEBEURT ER OP LANDELIJK NIVEAU?
Ypsilon is zeer actief. We hebben een visie op hoe zaken 
beter kunnen. We laten onze stem horen in contacten met 
beleidsmakers, inspectie, zorginstellingen, Kamer leden en 
ministerie. Veelal in samenwerking met andere patiënten- en/
of familie organisaties in het Landelijk Platform GGz (LPGGz). 
We trekken dan samen op. Bijvoorbeeld over het tegenhouden 
van een eigen bijdrage in de zorg, nieuwe wetgeving of de 
positie van de GGZ in het algemeen. 
Ypsilon versterkt de rol van de familie: We trainen hulp-
verleners, geven voorlichting en maken ons sterk voor 
onder steuning van mantelzorgers in de GGZ.

YYpsilon: gezamenlijk uit op betere zorg
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RESULTATEN
•  Ypsilon voorzag al meer dan 20.000 gezinnen van 

persoonlijk advies en ondersteuning.
•  Ypsilon ontwikkelde (mede) tal van trainingen. Getrainde 

familie leidt tot betere prognose bij de patiënt.
•  Ypsilon heeft – met succes – gepleit voor een grote rol 

voor familie in de nieuwe wet Verplichte GGz (WvGGz). 
•  Het Ypsilon Expertisecentrum Wonen verzamelt informatie 

over wonen en helpt familieleden bij het starten van een 
woonproject (www.ypsilon.org/wonen).

•  Ypsilon praat mee over richtlijnen en zorgstandaarden en 
versterkt daarin de rol van familie.

•  Ypsilon ontwikkelde de Triadekaart en de Quickscan GGZ, 
instrumenten die de rol van familie in de behandeling 
zichtbaar en bespreekbaar maken.

 www.ypsilon.org/resultaten

De cliënt:  

‘Mijn zus doet veel  

voor me. Meer dan ik 

nodig vind.’ 

De naaste:  

‘Zicht op wat ik aan 

ondersteuning kan 

bieden én krijgen.’

De hulpverlener:  

‘Uitstekend hulpmiddel om met 

elkaar in gesprek te gaan en  

de lasten te verdelen.’

De Triadekaart 
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YYpsilon: delen van ervaringen
Leden van Ypsilon vormen een belangrijk netwerk van steun, 
vriendschap en advies. Praten als gelijken onder elkaar 
om elkaar te steunen en van elkaar te leren. Familieleden, 
partners en vrienden kunnen hun hart luchten zonder dat ze 
zich geremd hoeven te voelen. De hulp van Ypsilon is erop 
gericht dat mensen zélf verbetering aan kunnen brengen in 
hun situatie. 

Praten met iemand die u begrijpt 

GESPREKSGROEPEN IN DE REGIO
Contact met lotgenoten vindt plaats in de gespreksgroepen 
die in het hele land bijeenkomen. Het praten over ervaringen 
met mensen die al langer met soortgelijke problemen omgaan 
leidt tot nieuwe inzichten die een andere opstelling en 
omgang mogelijk maken.
Mensen blijken gevoelens van angst, verdriet, boosheid, 
schaamte of schuldgevoel om te kunnen zetten in energie 
en vasthoudendheid. Na een fase van verwerking, van rouw, 
melden velen zich dan ook aan om binnen Ypsilon actief te 
worden, bijvoorbeeld als gespreksleider of belangenbehartiger 

of voor het Kennisnetwerk. Meer hierover vindt u in deze 
brochure onder het kopje ‘Actief worden voor Ypsilon’.
(pag. 22)

Ypsilon organiseert ook bijeenkomsten voor partners, broers/
zussen en kinderen van iemand met een psychotische 
aandoening en voor familieleden van mensen uit de 
forensische psychiatrie/zorgmijders. Wilt u deelnemen aan 
een gespreksgroep, dan kunt u contact opnemen met de 
contactpersoon.
YN of www.ypsilon.org/regio

GESPREKSGROEPEN PER E-MAIL 
Een gespreksgroep per e-mail is als een forum voor mensen
met dezelfde achtergrond. In de besloten groepen bepalen de 
deelnemers zelf de inhoud. Net als in de regio zijn er voor de 
verschillende doelgroepen aparte gespreksgroepen.
www.ypsilon.org/forum
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‘Haar ziekte heeft ook mijn leven ingrijpend en 
definitief veranderd, maar het gaat me steeds  
beter af.’

PSYSALON
Luisteren en kennis opdoen, praten met ervaren mantelzorgers 
en elkaar helpen. De psysalon is een ontmoetingsplaats voor 
patiënten en hun naasten. In een informele sfeer worden 
(ook ervarings)deskundigen geïnterviewd over een thema. 
Bezoekers zijn actief betrokken. De interviews leveren 
gespreksstof en tips op. 

YPSILON STUDIEDAGEN
Ypsilon organiseert studiedagen, landelijk en regionaal. 
Leden, aspirantleden en andere belangstellenden, zoals 
hulp   verleners, zijn welkom. Toonaangevende sprekers en 
een informatiemarkt garanderen dat u alles hoort wat u van 
psycho tische aandoeningen en de laatste ontwikkelingen wilt 
weten. Ook ontmoet u andere Ypsilonleden, vrijwilligers en de 
mensen die bij Ypsilon werken. 

TRAININGEN
Inmiddels is ruimschoots aangetoond dat samenwerken 
met goed geïnformeerde en getrainde familieleden 
bijdraagt aan de resultaten van de behandeling. Ypsilon 
werkte daarom mee aan de ontwikkeling van verschil lende 
trainingen voor naastbetrokkenen, zoals psycho-educatie, 
interactievaardigheden, Kom op Verhaal en Ziek? Hoezo ziek?
www.ypsilon.org/trainingen
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Verschijnselen

•  WAT IS EEN PSYCHOSE?
  Iemand is psychotisch, als hij het normale contact met de 

werkelijkheid kwijt is. Dat wijst op een ernstige verstoring 
van de verwerking van informatie. Dit kan blijken uit 
‘positieve symptomen’ als wanen, stemmen horen, 
hallucinaties, verward denken of uit ‘negatieve symptomen’ 
zoals het vermijden van sociale contacten, moeilijk tot 
activiteiten kunnen komen, verlies van vitaliteit.

  Er zijn psychosen door drugsgebruik, bij een manisch-
depressieve aandoening, bij schizofrenie en door trauma. 
Psychosen komen voor in alle lagen van de bevolking en 
treffen zowel mannen als vrouwen. De gevoeligheid voor 
psychose is voor een deel erfelijk bepaald. Daarnaast 
spelen omgevingsfactoren een rol, bijvoorbeeld de vraag 
hoe kwetsbaar iemand is voor stress. Ongeveer 3000 
mensen per jaar in Nederland krijgen voor het eerst 
een psychose, vaak op jongvolwassen leeftijd. (Zie ook 
brochure ‘Voor het eerst een psychose’.)

 www.ypsilon.org/psychose
  www.ypsilon.org/webwinkel
 

 Vroeg ingrijpen
  Onderzoek wijst uit dat hoe eerder een psychose wordt 

herkend en behandeld, hoe groter de kans op een 
vollediger herstel. Er is dus alle reden om bij ongerustheid 
actie te ondernemen. In de Ypsilonbrochure ‘VIP-zorg’ 
en op de website vindt u informatie over risicofactoren, 
ingrijpen en behandeling. (Zie ook brochure ‘VIP-zorg’.)

 www.ypsilon.org/vroeg-ingrijpen 
 www.ypsilon.org/webwinkel
 
 Schizofrenie
  Schizofrenie is een ernstige psychiatrische ziekte waaraan 

bijna een op de honderd mensen lijdt. Van schizofrenie is 
sprake als iemand meerdere psychosen heeft doorgemaakt 
en in de tussenliggende periodes niet goed functioneert. 

 (Zie ook brochure ‘Schizofrenie’.) 
 www.ypsilon.org/schizofrenie 
  www.ypsilon.org/webwinkel

HHandig voor nieuwkomers:
De eerste vragen beantwoord



20

•  WAAR VIND IK DE BESTE ZORG?
  Ons land kent heel wat instellingen die zich bezighouden 

met psychiatrische hulpverlening. Maar wat doen ze precies 
en bij wie kun je in welke fase aankloppen? Ypsilon maakt 
u wegwijs in de zorg. (Zie ook brochure ‘Voor het eerst een 
psychose’.)

 www.ypsilon.org/wegwijs 
  www.ypsilon.org/webwinkel

•  WIE ZIJN BIJ DE ZORG BETROKKEN?
  De psychiater is verantwoordelijk voor de behandeling. 

(Ambulante) teams met sociaal-psychiatrisch verpleeg-
kundigen (SPV) en maatschappelijk werkenden zijn 
betrokken bij de uitvoering van de behandeling. (F)ACT-
teams bestaan uit hulpverleners van allerlei disciplines. 
Steeds vaker maken ook ervaringsdeskundige cliënten 
of familie-ervaringsdeskundigen deel uit van zo’n team. 
Betrokkenheid van familie draagt bij aan betere resultaten. 
Familie, patiënt en hulpverlener vormen samen de triade. 

 Familievertrouwenspersoon (FVP)
  De FVP ondersteunt u in het contact met behandelaar of 

instelling. En helpt u zoeken naar oplossingen als u een 
klacht hebt. www.ypsilon.org/fvp 

 
 Privacy
  Er zijn verschillende wetten en regels die de privacy van de 

patiënt waarborgen. Die hoeven het betrekken van familie 
bij de zorg echter niet in de weg te staan.  
(Zie ook brochure ‘Wie zorgt praat mee!’ )

 www.ypsilon.org/privacy 
  www.ypsilon.org/webwinkel 
 
•  DWANG OF DRANG?
  Niet iedereen die zorg nodig heeft zal er zelf om vragen. 

Veel leden van Ypsilon kunnen daarover meepraten. 
Dwangbehandeling en dwangopname wordt nu nog 
geregeld via de wet BOPZ, maar in de nieuwe wet, die 
binnenkort van kracht wordt, staat niet langer de opname, 
maar de behandeling centraal.

 

De eerste vragen beantwoord



Separeren
  Separeren is het opsluiten van iemand in een isoleercel. 

Bedoeld om de patiënt in een prikkelarme omgeving tot 
rust te laten komen. In de praktijk gebeurt het als iemand 
agressief is. Separeren is aan regels gebonden. Contact en 
uitleg zijn hierbij dringend gewenst.

  Kijk op www.ypsilon.org/dwang over wat je als familie 
kunt doen. 

• HOE GA IK ERMEE OM?
  Zodra de eerste vragen zijn beantwoord, blijft u vaak zitten 

met de vraag hoe u met de situatie, met uw naaste en met 
uw omgeving moet omgaan. Lotgenotencontact, kennis 
en trainingen helpen u met accepteren, verwerken, en uw 
grenzen bepalen. Met uw houding ten opzichte van de 
hulpverlening. En met het weer oppakken van uw eigen 
leven.

• MEER WETEN VAN YPSILON?
  Veel informatie is toegankelijk via www.ypsilon.org. Als uw 

e-mailadres bekend is, ontvangt u inloggegevens waarmee 
u toegang heeft tot de gehele website. Via ‘Mijn Ypsilon’ 
kunt u uw gegevens aanpassen.

  Bellen kan ook. De telefonische adviesdienst en het lande-
lijk bureau van Ypsilon zijn bereikbaar op (088) 000 21 20 
(op werkdagen van 10 tot 16 uur).

  Contactpersonen in uw regio kunt u vinden via  
www.ypsilon.org/regio of in YN.
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ACTIEF WORDEN VOOR YPSILON
Onze vrijwilligers, wij noemen hen kaderleden, vormen de 
basis van Ypsilon. Wilt u vrijwilliger worden, dan bent u van 
harte welkom. Veel kaderleden in de regio kunnen een maatje 
gebruiken bij het organiseren van voorlichting, gespreksgroep 
of belangenbehartiging. Ook kunt u zich beschikbaar stellen 
voor het kennisnetwerk, de redactie van YN of als bestuurslid. 
Uiteraard mag u bij uw vrijwilligerswerk op ondersteuning 
rekenen in de vorm van trainingen, vrijwilligersafspraken en 
een handboek.
www.ypsilon.org/vrijwilliger
www.ypsilon.org/webwinkel vrijwilligersbrochure

YPSILON FINANCIEEL STEUNEN
Zonder de gedrevenheid en inzet van haar leden zou Ypsilon 
niet in staat zijn om zo veel activiteiten te ontwikkelen voor 
patiënten, hun familie en hulpverleners. Maar Ypsilon redt 
het niet met gedrevenheid alleen. De realiteit is dat we hard 
geld nodig hebben.

Steunleden
U helpt Ypsilon door (een of meer van) uw huisgenoten aan 
te melden als steunlid. Dit kost € 10,- per persoon per jaar. 
Steunleden mogen gebruik maken van alle diensten van 
Ypsilon, maar krijgen geen eigen YN toegestuurd.
www.ypilson.org/aanmelden

Vrienden van Ypsilon
De stichting Vrienden van Ypsilon steunt Ypsilon financieel 
bij het realiseren van haar plannen en projecten. Mensen 
kunnen hun betrokkenheid bij het werk van Ypsilon tonen 
door ‘Vriend’ (donateur) te worden. Ook bedrijven kunnen 
‘Vriend van Ypsilon’ worden. Vrienden van Ypsilon ontvangen 
eens per jaar het Ypsilon Vriendennieuws.
www.ypsilon.org/vrienden

UU voor Ypsilon
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Ypsilon wil perspectief bieden aan familieleden en naast
betrokkenen van mensen met psychosegevoeligheid, om 
eraan bij te dragen dat de kwaliteit van leven voor mensen 
met deze gevoeligheid verbetert. 

Dat is de missie van Ypsilon, uitgewerkt in doelen en  
komend vanuit een visie. 
De ledenraad stelt een meerjarig beleidsplan op. De concrete 
invulling van het werk legt Ypsilon elk jaar vast in een 
werkplan.
www.ypsilon.org/dit_wil_ypsilon
www.ypsilon.org/activiteiten

WIE IS WIE
Ypsilon heeft een ledenraad en een bestuur. De ledenraad 
bestaat uit vertegenwoordigers van alle kiesdistricten 
en vormt het hoogste orgaan van de vereniging. Ze is 
verantwoordelijk voor het algemene beleid en voor het 
toezicht op het bestuur. Het bestuur is belast met het 
dagelijks bestuur van de vereniging en vertegenwoordigt de 
vereniging naar buiten. 

Bestuur en ledenraad maken deel uit van een georganiseerd 
netwerk van actieve kaderleden, die als vaste vrijwilliger 
grote en kleine activiteiten verrichten in de gespreks groepen, 
belangenbehartiging, voorlichting, redactie, kennisnetwerk, 
enzovoort.

Ypsilon heeft een landelijk bureau met betaalde medewerkers. 
Zij organiseren de kerntaken zelfhulp, belangenbehartiging 
en voorlichting en richten zich op de beleidsmatige en 
voorwaardenscheppende zaken. 

DDe organisatie Ypsilon
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LANDELIJK BUREAU

LEDENRAAD

BESTUUR

LEDEN + KADERLEDEN
verdeeld over afdelingen

formele aanstelling dagelijkse aansturing

DIRECTEUR HOOFDREDACTEUR
Ypsilon Nieuws
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De organisatie Ypsilon
UITGANGSPUNTEN 

Familie 
Ypsilon is opgericht door en voor familieleden. De familie, 
inclusief partners en andere naasten, heeft behoefte aan 
ondersteuning voor zichzelf bij het verwerken van en omgaan 
met de ziek(t)e. Daarnaast is zij partij in de zorg voor de 
patiënt, indien deze zelf niet voldoende voor zijn eigen 
belangen op kan komen.

Empowerment 
Ypsilon streeft ernaar de familie en patiënt sterk, weerbaar 
en zelfbewust te maken. Voor de familie ligt de nadruk op 
het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leven en 
het stellen van grenzen. Dat werkt bevrijdend voor henzelf, 
maar kan ook een positief effect hebben op het zieke 
familielid.

Klant is koning 
Het belang van de patiënt bepaalt de te bieden zorg. Patiënt 
en familie hebben recht op een respectvolle benadering. Het 

ontbreken van ziekte-inzicht vraagt van de hulpverlening een 
extra inspanning; niet elke patiënt vraagt om de zorg die hij 
nodig heeft.

Expertise 
Elk familielid beschikt over informatie die waardevol kan zijn 
voor de behandeling van de eigen patiënt. Door hun kennis 
en ervaringen te delen, zijn familieleden ook elkaar tot steun. 
Door deze kennis en ervaringen te bundelen en naar buiten 
uit te dragen, levert de vereniging een essentiële bijdrage 
aan de zorg voor mensen met psychosegevoeligheid.

Triade 
De vereniging werkt vanuit het besef dat patiënt, hulp-
verlener en familie alleen samen in staat zijn de beste zorg 
te bieden.

Leren van elkaar 
De zorg voor mensen met een psychotische aandoening 
is erbij gebaat als iedereen optimaal van elkaars kennis 
profiteert. Dat gebeurt nog te weinig, zowel binnen de eigen 
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groep als tussen de drie partijen onderling. Ypsilon ziet het 
als haar taak om uitwisseling te bevorderen. 

Positief kritisch 
Als luis in de pels is Ypsilon kritisch waar het moet en 
positief waar het kan. Ypsilon spreekt de verantwoordelijken 
aan op zaken die voor verbetering vatbaar zijn. Dat doet zij 
zo opbouwend mogelijk, omdat zij ervan overtuigd is dat 
haar stem op deze manier het krachtigst is en het meest 
doeltreffend.

Zelfhulp/Belangenbehartiging/Voorlichting 
De vereniging kent de pijlers zelfhulp, belangenbehartiging 
en voorlichting die met elkaar zijn vervlochten. Zij dekken 
het hele spectrum van activiteiten die kenmerkend zijn voor 
een consumentenvereniging.

Onafhankelijk 
De vereniging bepaalt haar eigen visie en ideeën en draagt 
deze ook als zodanig uit. Cont(r)acten met financiers, 
alsmede participatie in samenwerkings verbanden vormen 
hierbij geen belemmering. 

Resultaatgericht 
Ypsilon is een slagvaardige consumentenorganisatie die vindt 
dat het resultaat telt. Het proces om tot dit resultaat te 
komen, is van ondergeschikt belang. Zij hanteert hierbij het 
motto: Kan het niet zoals het moet, dan moet het zoals het 
kan. 

Regionaal georiënteerd 
Het zwaartepunt van het beleid van de vereniging ligt bij 
de basis: de regionale afdelingen van de vereniging. De 
landelijke organisatie wordt gevoed door de regio’s en neemt 
alleen die zaken op zich die niet regionaal kunnen worden 
gerealiseerd: Van bottom naar up. Juist in de samenwerking 
tussen de regio’s en de landelijke organisatie zit de meer-
waarde van de vereniging. 

Democratisch werkend 
Ypsilon is een vereniging. Elk familielid kan zijn eigen 
deskundigheid inbrengen en daarmee bijdragen aan de koers 
van de organisatie.
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CContact
Landelijk bureau Ypsilon
T (088) 000 21 20
E ypsilon@ypsilon.org
www.ypsilon.org
NL75 INGB 0004 736538 

Lidmaatschap en contributie
•  Ledenadministratie: (088) 000 21 20, werkdagen 10-16 

uur, e-mail ypsilon@ypsilon.org
•  Adviesdienst: (088) 000 21 20, werkdagen 10-16 uur of 

www.ypsilon.org/advies
•  Sociaal-juridisch consulent Jody Sluijter: (088) 000 21 20 

of jsluijter@debakkerijleiden.nl
•  Regionale contactpersonen via YN en landelijk bureau: 

(088) 000 21 20 of via www.ypsilon.org/regio
•  Stichting Vrienden van Ypsilon: (088) 000 21 20 of  

www.vriendenvanypsilon.org 

Bestellen
Een compleet overzicht van informatiemateriaal dat via 
Ypsilon is te bestellen vindt u op www.ypsilon.org/
webwinkel of is telefonisch op te vragen bij het landelijk 
bureau. Leden krijgen korting.

Website
Www.ypsilon.org biedt informatie en service. Met uw 
e-mailadres en een door ons verstrekt wachtwoord kunt u 
inloggen. Via ‘Mijn Ypsilon’ kunt u uw gegevens wijzigen, 
opgeven over welke onderwerpen u nieuws wilt ontvangen  
en uw wachtwoord wijzigen.
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Steun Ypsilon!
Word lid of vriend
U kunt ook doneren op 
NL65 INGB 0695 2218 09



Wwat krijgt u voor uw lidmaatschap
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Sschizofrenie



YPSILON
Vereniging van familieleden en betrokkenen van mensen 

met psychosegevoeligheid

Landelijk bureau

T (088) 000 21 20

E ypsilon@ypsilon.org 

www.ypsilon.org

NL75 INGB 0004 7365 38


