
 

 

 
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid is de koepel van cliënten- en familieverenigingen in 
de geestelijke gezondheidszorg. Wij behartigen de belangen van 1 miljoen mensen die jaarlijks 
gebruik maken van de ggz. Samen met Fonds Psychische Gezondheid en Korrelatie hebben we MIND 
opgericht voor informatie en ondersteuning bij psychische aandoeningen: www.wijzijnmind.nl. 
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Last Man Standing groot succes! 

Op 24 juni stonden 110 mensen op een paal in het Markermeer om aandacht te vragen voor de 
wachtlijsten, gesteund door nog eens heel veel mensen op de kant. Want het mag niet zo zijn dat 
iemand dringend psychische hulp nodig heeft en vervolgens maandenlang of zelfs jarenlang op een 
wachtlijst terechtkomt. Wij waren ontzettend onder de indruk van de sfeer, de saamhorigheid, het 
doorzettingsvermogen en enthousiasme van iedereen die er was, zowel op de palen als in het 
publiek. En van de verhalen die we tijdens, maar ook voorafgaand aan het evenement hoorden van 
mensen die zelf of in hun omgeving te maken hebben (gehad) met wachtlijsten in de ggz. En de 
aandacht die we zochten, die kwam er, via televisie, kranten, online en social media; vooraf, tijdens 
en na het evenement. 

Lees meer 
  

Resultaten onderzoek Overdracht en monitoring 

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid krijgt signalen dat overdrachtsmomenten in de 
zorg niet altijd goed verlopen en soms zelfs risicovol zijn. Zeker als er ook sprake is van 
medicamenteuze behandeling. Deze vragenlijst is uitgezet in het voorjaar 2017 om de ervaringen 
van cliënt en naaste te inventariseren. Maar liefst 579 mensen deelden hun ervaringen.  

Lees hier de conclusies en bevindingen 

  
  

MIND zeer verontwaardigd over nieuw uitstel Wlz-besluit 

Staatssecretaris Van Rijn wil geen besluit meer nemen over toegang tot de Wet langdurende zorg 
(Wlz) voor ggz-cliënten. Hij laat dit over aan het volgend kabinet. MIND is zeer verontwaardigd over 
dit nieuwe uitstel. De bewindslieden van VWS laten opnieuw de zwaarste groep ggz-cliënten in de 
kou staan. Deze cliënten moeten nog eens minimaal twee jaar wachten tot zij toegang krijgen tot de 
zorg die bij hen past. In de tussentijd blijven ze afhankelijk van gemeenten die allemaal hun eigen 
beleid voeren en vaak de kennis niet hebben om deze doelgroep goed te helpen. Het gaat om 

http://email.nwsbrf.nl/jqqeafaebmmhanaqybarahqb/click.php
http://email.nwsbrf.nl/jqqmavaebmmhataqybatahqb/click.php
http://email.nwsbrf.nl/jqqjaoaebmmhagaqybaaahqb/click.php


12000 tot 16000 van de meest kwetsbare mensen in onze samenleving die een beschermde 
woonomgeving en 24 uurs nabije zorg nodig hebben. 

Lees meer 
  

Ervaring met Samen beslissen? Laat het ons weten! 

In het kader van het project Samen beslissen in de GGz: professionals én patiënten in positie voor 
passende zorg (project dat MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid uitvoert samen met het 
Trimbos-instituut, GGZ Nederland, het Nederlands Instituut voor Psychologen en Synquest) zijn we 
op zoek naar ervaringen op het gebied van 'samen beslissen'. We willen graag meer inzicht krijgen 
in hoe samen beslissen in de praktijk wordt ingezet in de ggz, wat er precies voor nodig is en wat het 
cliënten (of hun naasten) oplevert. 

Vul de vragenlijst hier in  
  

Generieke module Comorbiditeit gepresenteerd 

De Generieke module Comorbiditeit is eind juni gepubliceerd. Deze module ondersteunt 
zorgverleners bij het leveren van optimale zorg aan patiënten met chronische co- of multimorbiditeit. 
Het gaat daarbij vooral om patiënten die met verschillende zorgverleners te maken hebben en die 
het moeilijk vinden om hun dagelijkse zorg goed te regelen.  

Lees meer 
  

Nieuwe online toolkit biedt alle informatie over ggz in huisartsenpraktijk 

Huisartsen hebben samen met de POH-ggz een sleutelrol in de geestelijke gezondheidszorg: als 
vertrouwensarts, eerste aanspreekpunt, poortwachter en behandelaar. De nieuwe online toolkit ggz, 
waar MIND Landelijk Platform aan heeft meegewerkt, biedt alle actuele informatie, tips en 
aanbevelingen die nodig zijn bij het vervullen van die rol. Daarnaast vindt u in de toolkit relevante 
ontwikkelingen rond e-health, consultatie en de nieuwe verwijsafspraken. 

Lees meer en download de toolkit  
  

Vragenlijst VN-verdrag: invullen kan nog tot 9 juli 

Het College voor de Rechten van de Mens onderzoekt wat de ervaringen zijn van mensen met een 
beperking op het gebied van toegankelijkheid, onderwijs, werk, zelfstandig wonen en deelnemen 
aan de samenleving. Daarom heeft het College een vragenlijst opgesteld. Deze vragenlijst is 
bedoeld voor mensen die zelf ervaring hebben met leven met een beperking of een kind hebben met 
een beperking. Als u tot deze groep behoort, wil het College u vragen deze vragenlijst in te vullen. 
De reacties op deze vragen worden verwerkt in een rapport met aanbevelingen voor de overheid, 
dat het College eind dit jaar uitbrengt. 

Als u anderen kent die aan dit onderzoek willen meewerken, stuur gerust de vragenlijst aan hen 
door. Hoe meer reacties het College krijgt, hoe beter het in kaart kan brengen wat de knelpunten en 
de mogelijke oplossingen zijn. Als u uw ervaringen met het College wil delen, graag uw antwoorden 
vóór 9 juli 2017 terugsturen. 

Vul hier de vragenlijst in  
  

Mooie ontwikkelingen bij Depressie Vereniging 

Het gaat goed met de Depressie Vereniging. Sinds april is de vereniging gevestigd in Amersfoort, in 
hetzelfde pand waar MIND zit. De verhuizing van Utrecht naar Amersfoort draagt bij aan verdere 
professionalisering en bekendheid van deze nog jonge vereniging. Dat geldt ook voor de groei van 
de lotgenotengroepen, het het succes van de Landelijke Dag op 20 mei (Lees de belangrijkste 
bevindingen in deze brochure en bekijk hier de Aftermovie) en de actie van Pepijn Rademakers. 
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Nathalie Kelderman, directeur Depressie Vereniging: “Pepijn Rademakers doet mee aan de 
Nijmeegse Vierdaagse voor een goed doel en wel voor ons. Hij wil op deze manier helpen het thema 
depressie bespreekbaar te maken. Hij kwam hiertoe nadat in 2016 in zijn dorp in Zeeland drie 
mensen zich op jonge leeftijd van het leven beroofden. Ook heeft hij zelf een depressie gehad." 
Meer over Pepijn en de actie staat hier of ga direct naar zijn sponsorpagina. 
  

Agenda 

15 september: lezing over Herstel en Filosofie door Gerard Visser en Dienke Boertien, 14-17 uur 
in Utrecht. Meer informatie en aanmelden 

22-24 september: SocialRun  

(nadere info volgt) 

28 september: Stress to Impress, event van MIND en To my loved ones bij VU in Amsterdam. 

Meer informatie 

22 november: Open MIND-dag  
(nadere info volgt) 

30 november: Festival 4 jaar kwaliteitsontwikkeling ggz.  
Meer info en aanmelden 
  

 

U ontvangt deze nieuwsbrief van MIND Landelijk Platform Psychische 
Gezondheid omdat u een relatie van ons bent.  
  
Tips voor de redactie? Mail naar communicatie@wijzijnmind.nl 
Nieuwsbrief niet meer ontvangen? Meld u zich dan hier af.  

 
MIND Landelijk Platform 
Psychische Gezondheid 
Stationsplein 125 
3818 LE Amersfoort 
033-303 2400 
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