Stichting Labyrint-in Perspectief
Eindhoven en Omstreken
Jaarverslag 2016
De stichting stelt zich ten doel te bevorderen dat de situatie van
familieleden en directbetrokkenen (waaronder mantelzorgers) van
psychiatrische patiënten, alsmede die van patiënten zelf, leefbaar is,
zowel individueel als sociaal en maatschappelijk, en voorts al hetgeen in
de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of
daartoe bevorderlijk kan zijn.
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Voorwoord jaarverslag 2016

In het afgelopen jaar heeft u minder van ons vernomen dan u gewend was. Zo
was er slechts één thema-avond en verschenen er geen nieuwsbrieven. Door
de langdurige afwezigheid van Jacques Nijenhuis, onze vicevoorzitter en
kantoormanager, stagneerde de voortgang. Jacques was voor ons een
belangrijke steunpilaar in het reilen en zeilen van onze organisatie en zijn
langdurige afwezigheid stelde ons voor de nodige problemen.
Naastenbetrokkenheid GGzE / Samenwerking met Groeirijk
In het afgelopen jaar is Groeirijk, de opvolger van het Cliënten Belangen Bureau
van GGzE, van start gegaan. Zij ambiëren om uit te groeien tot een broeinest
voor talent. En dat talent moet dan ontdekt/ontwikkeld worden zowel bij
cliënten als naasten. De ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid is/wordt een
centraal thema, zowel onder cliënten als naasten. Groeirijk zal ook actief gaan
werken aan de bevordering van triadisch werken. Ook streeft Groeirijk naar de
ontwikkeling van informatie/ontmoetingspunten zoals bij de Grijze Generaal.
De uitvalsbasis van Groeirijk is een ontmoetingsplek in het gebouw van
restaurant de Trefhove op het terrein van de Grote Beek. Aan LIP is gevraagd
om ons kantoor daar onder te brengen. Wij prefereren echter om ons kantoor,
dat onlangs is verhuisd van het bestuursgebouw naar het gebouw van het
voormalige CBB, daar te handhaven. Wij zijn van mening dat onze
kantoorfunctie moeilijk valt te combineren met de ontmoetingsfunctie in de
Trefhove. Uiteraard blijven wij sterke voorstander van intensieve
samenwerking met cliëntenvertegenwoordigers/Groeirijk.
Familieraad ‘nieuwe stijl’
Op 14 januari 2016 ondertekenden de voorzitters van de VMDB (Vereniging
voor Manisch Depressieven en betrokkenen), Ypsilon Eindhoven en De
Kempen, Naasten voor Naasten en LIP een intentieverklaring om rondom een
aantal thema’s méér te gaan samenwerken. Op het gebied van
belangenbehartiging werd overeen gekomen dat LIP namens de andere
familieorganisaties zal optreden in overleggen met GGzE, zorgverzekeraars en
gemeenten over (de implementatie van) het naastenbeleid.
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De Raad van Bestuur en directie van GGzE juichen deze samenwerking toe. Zij
delen de visie van LIP dat hiermee de basis is gelegd voor een netwerkstructuur
rondom naastenbetrokkenheid en dat deze structuur in de plaats kan komen
van een familieraad in formele zin. Wel zal de netwerkstructuur nog versterkt
moeten worden met vertegenwoordigingen van naasten bij de verschillende
onderdelen van GGzE.
Paul Schalken, voorzitter

Gespreksgroepen
Op 1 januari waren er twee doorlopende gespreksgroepen: een groep met
ouders-van en een groep met partners-van. De ‘oudergroep’ bestond uit 9
leden. Dit aantal bleef het gehele jaar constant.
De partnergroep startte met 4 deelnemers. In de loop van het jaar groeide het
aantal naar 9, maar na de zomervakantie kwamen er maar 4 terug en met een
aantal van drie deelnemers werd het jaar afgesloten. Bij de doorlopende
groepen bestaat de mogelijkheid om gedurende drie avonden te ervaren of
deze gespreksgroep aan de verwachtingen voldoet. Dit is de voornaamste
reden van het verloop in de partnergroep. Veel deelnemers uit de oudergroep
maken al jaren deel uit van deze groep. Zij geven aan dat dit voor hen de enige
gelegenheid is waar zij over hun situatie kunnen praten. Degenen die stopten
deden dit wegens ziekte of omdat ze zelf verder konden.

Borderlinegroep: Dit is een kortdurende groep (10 X). Deze groep was in
november 2015 gestart en had op 1 januari 4 deelnemers, waarvan er in april
nog 1 afhaakte. Besloten werd om in september de groep alsnog open te
stellen voor nieuwe deelnemers. Dit had echter niet het verwachte effect, want
het verloop was dusdanig dat er eind 2016 nog maar twee personen over
waren.

De gespreksgroepbegeleiders van alle groepen houden gezamenlijk 5 keer per
jaar een intervisiebijeenkomst. Zij worden daarin begeleid door een kerkelijk
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werker van de Protestantse kerk in Nuenen. Deze laatste is zelf ook
ervaringsdeskundige.
Telefonische ondersteuning

De landelijke stichting Labyrint~In Perspectief kent een telefonische hulplijn
(THL). Eén vrijwilliger van Labyrint~In Perspectief Eindhoven werkt mee in het
telefoonteam en is wekelijks één dagdeel beschikbaar om de telefoon te
beantwoorden voor hulpvragen vanuit het hele land.
Eén vrijwilliger van LIP Eindhoven is 7 dagen per week bereikbaar voor
telefonische hulpvragen en voor het verstrekken van informatie over de
gespreksgroepen.
Beide vrijwilligers namen in 2016 deel aan de werkdagen en trainingen die door
de landelijke stichting werden georganiseerd.

Thema-avonden
Op 18 februari werd in samenwerking met de Diabetesvereniging een, qua
deelnemers en sprekers, succesvolle avond georganiseerd met als thema
”Diabetes en depressie”. Er kwamen ca 35 mensen.

AHC (Acute Hulp bij Crises)
Labyrint~In Perspectief Eindhoven e.o. neemt deel aan het overleg m.b.t.
Acute Hulp bij Crises. Het AHC is momenteel wat betreft de frequentie van het
overleg terug gebracht tot 2x per jaar.
Aan het overleg wordt deelgenomen door:
Lumens/Coördinator (voorzitter) NEOS Jeugdzorg Politie/Relatiebeheerder
Labyrint~in Perspectief Gemeente/Beleidsadviseur Veilig Thuis
GGzE crisisdienst
Doel van het overleg is:
- uitwisselen van ontwikkelingen
- Feeling met elkaar houden
- Afstemming om operationeel zaken aan te pakken
- Casuïstiek
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FACT (FLexible Assertive Community Treatment)
Eén van de bestuurders participeert in de klankbordgroep van het FACT team
van GGzE en vertegenwoordigt, samen met leden van Ypsilon, daarin de
naastbetrokkenen. In deze klankbordgroep worden knelpunten en
veranderingen binnen FACT samen met cliënten, hulpverleners en
naastbetrokkenen besproken. De klankbordgroep is in het jaar 2016 drie keer
bijeen geweest.

Kantoor
Zoals hierboven vermeld was onze kantoormanager, Jacques Nijenhuis, vanaf
februari afwezig. Het hele beheer kwam daarmee geheel ten laste van zijn
assistente, Shurenda Maria, die tevens de hele verhuizing, die door de GGzE
was geëntameerd, diende te regelen. Veel andere zaken zoals nieuwsbrief,
website, organisatie van de thema-avonden (zie boven) enz. hebben daardoor
achterstand opgelopen. Inmiddels, bij het verschijnen van dit verslag, zijn
genoemde activiteiten weer opgestart, voornamelijk doordat bestuurslid Nico
Droog ook één kantoormorgen voor zijn rekening neemt.
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