
 

 

 

                                                         Newsflash 25 november 2019 

 
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid is dé koepel van cliënten- en familieorganisaties in de ggz 
en behartigt de belangen van één miljoen mensen die jaarlijks gebruik maken van de ggz. Met de stichting 
MIND, MIND Korrelatie, 19 lidorganisaties, 40 regionale organisaties, 25 familie- en naastenraden en 25 
cliëntenraden werken we aan het verbeteren van de psychische gezondheid in Nederland.  

 
   

 

MIND Antonie Kamerling Award: je kunt nu stemmen! 

  

 
  

  Met de MIND Antonie Kamerling Award vraagt MIND 

aandacht voor het (levens)belang om jezelf te durven en 

kunnen uiten bij psychische problemen. Daarom prijzen 

we met deze award een uiting (audiovisueel of boek) die 

openheid over psychische problemen heeft bevorderd. 
Stem vandaag nog op één van de drie genomineerden 

en maak kans op 2 entreebewijzen voor de uitreiking 

van de Award op 12 december! Je kunt tot vrijdag 

6 december 16:00 uur (eenmalig) je stem uitbrengen.  
De genomineerden voor de MIND Antonie Kamerling Award zijn:        
- Documentaire Veda Beslist Zélf – Jessica Villerius en BNNVARA.  

Klik hier voor de trailer van de documentaire en meer informatie. 
- Serie Eetstoornissen: Maskers Af – Jessica Villerius, Videoland en LINDA.  

Klik hier voor de trailer van de serie en meer informatie.  
- Serie Tygo in de GHB - EO.  

Klik hier voor de trailer van de serie en meer informatie.  
Lees verder 
 
   

 

Vragenlijst 'Dwang & drang in de zorg' 

  

 

  Ruim 40 procent van de Nederlanders krijgt ooit te 

maken met psychische klachten. In de meeste gevallen 

gaan mensen zelf op zoek naar passende zorg en geven 

zij toestemming voor hun behandeling. Maar in sommige 

gevallen mag een professionele hulpverlener ook zonder 

die toestemming (be)handelen. Dit kan als er door 

psychische problemen sprake zou kunnen zijn van 

https://email.nwsbrf.nl/54b04qsueavaehhmwaoayssazahqb/click.php
https://email.nwsbrf.nl/47981qsumazaehhmwakayssadahqb/click.php
https://email.nwsbrf.nl/8f0efqsujacaehhmwalayssatahqb/click.php
https://email.nwsbrf.nl/3b5edqsubavaehhmwagayssadahqb/click.php


gevaar voor de betrokkene zelf of voor zijn omgeving. 

Dit heet verplichte zorg. 
Om te zorgen dat behandelaren weten hoe ze op de juiste manier verplichte zorg 

moeten verlenen, wordt de ‘Generieke Module Dwang en Drang’ ontwikkeld, een 

document met handvatten voor professionals. MIND heeft hierin een actieve rol en wil 

zo goed mogelijk de stem van cliënten en naasten laten doorklinken. Dus zijn wij op 

zoek naar mensen die zelf cliënt zijn (geweest) en naasten van mensen die psychische 

problemen hebben (gehad). Daarvoor hebben wij een vragenlijst ontwikkeld. Het is 

voor deze vragenlijst niet vereist om ervaring te hebben met verplichte zorg. 

 

Doe je mee?  

Via onderstaande link kun je direct de vragenlijst invullen. Het invullen van de 

vragenlijst duurt gemiddeld 15 minuten en de antwoorden worden anoniem verwerkt.  

Start met invullen 

 
   

 
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je bij ons geregistreerd staat als samenwerkings-

partner en/of geïnteresseerd bent in of belang hebt bij activiteiten/nieuws van MIND 

Landelijk Platform Psychische Gezondheid. Mocht je deze nieuwsbrief niet meer 

willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden door op deze 

link te klikken of op de link ‘Afmelden’ onderaan deze nieuwsbrief. Tips voor de 

redactie? Mail naar communicatie@wijzijnmind.nl  

  
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort (033) 303 2400 
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