
 

Het 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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Regeerakkoord 2017-2021 

Afgelopen dinsdag is het nieuwe regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie 
gepresenteerd. We hebben de onderdelen die relevant zijn voor mensen met een psychische 
kwetsbaarheid en de achterban van MIND op een rijtje gezet. In een later stadium zullen we hier 
dieper op ingaan. Een eerste indruk laat zien dat er geen ingrijpende hervormingen zijn. Ook 
constateren we voorzichtig een aantal verbeteringen, zoals bijvoorbeeld de regionale 
doorzettingsmacht en de toegang tot de Wlz. Maar hoe (en of) een en ander uiteindelijk in de praktijk 
wordt uitgewerkt, zal moeten blijken als de portefeuilles binnen het kabinet zijn verdeeld en de 
nieuwe bewindslieden met de onderwerpen aan de slag gaan.  

Lees hier de samenvatting van onderdelen uit het regeerakkoord die relevant zijn voor de ggz 

Lees hier het volledige regeerakkoord 
  

Kom naar het Open MIND Festival op 22 november! 

Vorig jaar lanceerden we in november MIND tijdens een drukbezochte publieksdag in Utrecht. 
Inmiddels zijn we een jaar (en vele mooie en belangrijke stappen) verder. Daarom organiseren wij 
op 22 november weer een prikkelende en inspirerende publieksdag voor iedereen die 
geïnteresseerd is in psychische gezondheid: het Open MIND Festival. De voormalige Prodentfabriek 
in Amersfoort wordt op 22 november omgetoverd tot een waar festivalterrein waar van alles te doen 
en te beleven zal zijn. 

Bezoek een prikkelende lezing van psychiater Bram Bakker, een lachworkshop, een 
cabaretvoorstelling van Vera van Zelm of debatteer mee over actuele kwesties in de psychische 
zorg. Maak kennis met de vele survivors in onze tipi-tentjes die over hun open-upmoment vertellen 
en struin rond op de infomarkt, waar van alles over psychische gezondheid te vinden is. Het festival 
begint om 10.00 uur en sluit rond 16.00 muzikaal af met de Pianoman! De kosten voor deze dag 
bedragen 15 euro (inclusief lunch). 

Ja, ik kom naar het Open MIND Festival 
  

GGZ-partijen presenteren gezamenlijke aanpak om wachttijden aan te pakken 
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GGZ-partijen vinden het onwenselijk dat mensen te lang moeten wachten op ggz-zorg en bundelen 
daarom de krachten. Recent zijn afspraken gemaakt met het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) om per 1 juli 2018 de behandelingen in de ggz weer binnen de 
Treeknormen voor aanvaardbare wachttijden te brengen. Deze gezamenlijke aanpak, aanvullend op 
de contracteringsafspraken tussen verzekeraars en aanbieders, is afgelopen week gestart met het 
lanceren van regionale taskforces en de start van verdiepend onderzoek met het doel om 
knelpunten in de wachttijden op te lossen. 

Lees meer 

Lees ook: NZa moet ingrijpen om patiëntenstops te voorkomen 
  

Schakelteam voor personen met verward gedrag is nog lang niet tevreden 

Het schakelteam personen met verward gedrag heeft op 5 oktober een stevige tussenrapportage 
gepresenteerd. De conclusie is dat gemeenten veel doen in de aanpak van verward gedrag, maar 
dat het nog niet genoeg is en dat de problemen nog 'Onverminderd urgent' (dit is ook de ondertitel 
van het rapport) zijn. 

Het baart het schakelteam zorgen dat de focus bij gemeenten steeds meer ligt op het implementeren 
van aparte bouwstenen, zoals vervoer, melding of informatie-uitwisseling. Het schakelteam wil een 
meer fundamentele aanpak vanuit een gedeeld perspectief: persoonsgericht, van systeemwereld 
naar leefwereld, regie zoveel mogelijk bij de persoon met verward gedrag zelf, alle partners nemen 
gezamenlijk verantwoordelijkheid, en de focus op preventie en vroegsignalering. Daarbij ziet het 
schakelteam een centrale rol weggelegd voor de mensen die direct rondom de persoon met verward 
gedrag staan: ‘Naasten, ouders, familieleden, bekenden, ervaringsdeskundigen, dat zijn de 
krachtbronnen die ontspoorde levens weer tot rust laten komen en mensen in beweging kunnen 
brengen. Naar hun verhaal moet beter worden geluisterd. MIND onderschrijft de boodschap van het 
schakelteam van harte.  

Lees meer 
  

Doe mee aan de enquête Crisiszorg en herstel 

Heeft u in 2017 te maken gehad met een psychische crisis of met crisisopvang? Of iemand in uw 
omgeving? Of heeft u een crisis juist kunnen voorkomen door preventieve activiteiten?  
Dan horen wij graag uw ervaringen. We zijn benieuwd of er tijdig zorg wordt geboden in een 
crisissituatie en of familieleden of ervaringsdeskundigen worden betrokken. En wat heeft bijgedragen 
aan preventie en herstel;  waarmee heeft u goede ervaringen en wat kan er beter? 

Als u 18 jaar bent of ouder, kunt u meedoen aan de enquête ‘Crisiszorg en herstel’. Familieleden en 
mantelzorgers zijn ook van harte uitgenodigd deze in te vullen. (Het kost ongeveer 15 minuten om 
alle vragen door te lopen). 
Ga naar de vragenlijst 
  

Subsidie voor projecten die regionale organisaties versterken 

MIND is op zoek naar projecten die helpen om regionale cliënten- en familie-organisaties te 
versterken, zodat zij hun stem beter kunnen laten horen. Maakt u deel uit van een regionale 
organisatie voor (familie van) mensen met psychische problemen? En voeren jullie een project uit 
dat voldoet aan deze voorwaarden? Stuur dan uiterlijk 15 november een projectvoorstel naar MIND 
om in aanmerking te komen voor de subsidie ‘Versterken regionale stem van cliënten- en 
familieorganisaties’. 

Lees meer 
  

Terugblik op MIND Familiedag 'Naasten in kracht' 

Op zaterdag 30 september vond de eerste MIND Familiedag plaats. Maar liefst 250 mensen 
kwamen naar het Corderius College in Amersfoort om kennis te delen en met elkaar van gedachten 
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wisselen over hoe het is om ouder, kind of partner te zijn van iemand met een psychische 
aandoening.  

Lees meer 

  

Terugblik op Stress to Impress 

Meer dan 500 studenten stonden op donderdag 28 september rijen dik voor de ingang van de VU. 
Het event Stress to Impress, georganiseerd door MIND, To My Loved Ones en 3FM, was compleet 
uitverkocht. Een heel duidelijk signaal dat prestatiedruk enorm leeft onder jongeren.  

Lees meer 
  

Agenda 

13 oktober: Symposium 'Leren van Ervaring', 20 jaar Multiloog (Enik Utrecht) 

Lees hier de uitnodiging 

Antwoordformulier 

  

31 oktober: Kennisfestival 'Helden van de Wijk 2017', thema Maatschappelijk herstel. 
(Rotterdam) 
Meer info en aanmelden 

  

4 november: Participatiedag 'Meer wegen naar werk', voor mensen met een beperking of 
chronische aandoening (fysiek of psychisch). (Utrecht) 

 Meer info en aanmelden 

  

9 november: Symposium 'Wat is er nodig om weer aan het werk te gaan na psychische 
problemen?' (Tilburg) Meer info en aanmelden 

  

22 november: OpenMIND Festival in Amersfoort 
Meer info en aanmelden 

 

23 november: Phrenos Psychosecongres 'Levensloop - Levenshoop' (Zwolle) 
Meer informatie en inschrijven 

 

24 november: Lezing Herstel en Filosofie, 'Het onwillige lichaam' (Utrecht) 
Meer info en aanmelden 

  

24 november: Themadag 'Van trauma naar herstel' (Den Haag) 

Meer info en aanmelden 

  

30 november: Festival Kwaliteitsontwikkeling (Utrecht); Presentatie zorgstandaarden door het 
Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. Deze standaarden gaan vanaf 2018 voor alle professionals in 
de ggz gelden.  
Meer informatie 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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