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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. Samen werken we 
aan het verbeteren van de psychische gezondheid in Nederland.  
   

De ontwikkelingen in de coronacrisis volgen elkaar snel op. We merken 

allemaal de invloed op het dagelijks leven en op de gezondheidszorg. 
Daarom sturen we voorlopig elke donderdag een NieuwsFlits om je te 

informeren over belangrijk en/of interessant nieuws vanuit MIND. 
   

Richtlijnen GGZ en corona 

 

  Om duidelijkheid te bieden aan medewerkers en cliënten, 

heeft de geestelijke gezondheidszorg een eigen richtlijn 

GGZ en corona opgesteld in aanvulling op de algemene 

RIVM-richtlijnen. Net als de RIVM-richtlijnen worden de 

ggz-richtlijnen continu aangevuld en op de actualiteit en 

nieuwe inzichten aangepast. Een belangrijke aanpassing 

in de afgelopen week is dat voor de meest kwetsbare 

patiënten het uitstellen van een behandelafspraak of het 

vervangen van een face-to-facecontact door beeldbellen, 

niet altijd mogelijk is. Voor deze patiënten zijn nu 

voorwaarden opgesteld, waarbij persoonlijk contact toch 

mogelijk is. Deze voorwaarden gelden ook voor 

vervangende dagbehandeling en groepsbehandeling van 

ernstig getraumatiseerde patiënten. Lees alle 

aanpassingen hier. 
 

   

Zorg voor de jeugd tijdens coronacrisis 

 

  'Juist nu is het belangrijk om kwetsbare kinderen en hun 

ouders zo goed mogelijk te blijven ondersteunen, 

begeleiden en behandelen.' Dat schrijft een groot aantal 

beroepsverenigingen op 3 april in een gezamenlijk 

statement. In het statement benadrukken de 

samenwerkende beroepsverenigingen Zorg voor de Jeugd 

dat zij er alles aan doen om jeugdigen en gezinnen te 

blijven begeleiden en behandelen.  

Lees verder 
 

Dat de zorg voor de jeugd zeker in deze tijd extra aandacht verdient, beamen ook Cecil 

Prins-Aardema, (kinder- en jeugdpsychiater en manager behandelbeleid van GGZ 
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Drenthe Gezinspsychiatrie), Yessica de Vries (familie-ervaringsdeskundige en 

gespreksleider volwassen KOPP bij Arkin) en Cisca Goedhart (voorzitter Labyrint-in 

Perspectief). Lees het interview met hen op de website van 

Akwa: https://akwaggz.nl/zorg-voor-gezinnen-met-psychische-of-

verslavingsproblematiek-in-coronatijden/ 
   

Beleidsinfopunt corona succesvol van start 

 

  Eind maart is er via de toepassing Teams bij MIND een 

beleidsinfopunt gemaakt om op een snelle manier 

knelpunten te signaleren die spelen bij onze achterban en 

naasten tijdens de coronacrisis. Tevens is dit infopunt 

bedoeld om informatie te delen of om een reactie te 

vragen op een voorstel. De deelnemers komen uit de 

regiokamer, familie- en cliëntenraden, expertcommissies 

van MIND en uit de verschillende interne afdelingen. De 

eerste signalen en knelpunten zijn inmiddels gemeld. 

Lees verder 
 

   

MIND in de media 

 

  MIND is vanaf het begin van de coronacrisis veel te zien 

en te horen in de media. In deze tijd is de psychische 

nood bij velen hoog of verhoogd. Daar vragen we 

voortdurend aandacht voor, want naast hulp voor fysieke 

problemen in deze coronacrisis is tijdige en passende 

hulp en ondersteuning bij psychische klachten enorm 

belangrijk, voor zowel cliënten als hun naasten. Op deze 

pagina kun je zien waar we de afgelopen tijd te zien 

en/of te horen waren:  

https://wijzijnmind.nl/over-ons/in-de-media-2 

  

De livestream 'De Huiskamer van MIND' heeft helaas door omstandigheden de 

afgelopen dagen niet of niet volledig kunnen uitzenden. In verband met het 

Paasweekend zullen de uitzendingen naar verwachting vanaf dinsdag weer gaan 

plaatsvinden.  
   

Continuïteit financiering zelfregie-initiatieven 

 

  Wij zijn onder de indruk van de creativiteit en de 

gedrevenheid waarmee zelfregie-initiatieven omgaan met 

de uitdagingen van de coronacrisis. Toch horen we ook 

zorgen over de toekomst en de continuering van 

financiering. De meeste organisaties of initiatieven 

maken gebruik van meerdere geldstromen. Als je 

financiering hebt vanuit de gemeente in het kader van de 

Wmo dan is het goed om te weten dat de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (VNG) hierover een duidelijke 

richtlijn heeft gegeven aan de gemeenten.  

Lees verder 
 

   

Nieuwe subsidiemogelijkheden 
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  In deze tijd is er een aantal nieuwe 

subsidiemogelijkheden voor handen. Via de link hieronder 

kun je ze bekijken. De Voor elkaar subsidie is niet 

corona-gerelateerd, maar biedt toch een mooie kans, ook 

in deze tijd. Het Oranjefonds heeft het loket voor de 

aanvragen voor Coronahulp (tijdelijk) gesloten, maar je 

kunt vanaf 14 april lezen wat er voor nieuwe 

mogelijkheden komen. Weet je zelf nog andere 

subsidiemogelijkheden? Laat het ons weten!  

Bekijk hier de subsidiemogelijkheden 
 

   

Online (herstel)cursussen 

 

  Veel zelfregie-initiatieven zijn online cursussen aan het 

opzetten als vervanging of overbrugging voor cursussen 

die nu niet door kunnen gaan. We hoorden al van een 

zelfhulptraining ‘sterk tijdens de coronacrisis’ (Fameus), 

de ‘online training zelfsturing’ (Hersteltalent), een cursus 

‘herstelverhalen schrijven’ (Enik), ‘Op eigen kracht’ 

(Vriendendiensten) en nog veel meer. Via verschillende 

platforms worden deze cursussen aangeboden en het is 

voor iedereen nog zoeken in welke vorm en met welke 

groepsgrootte dat het beste werkt.  

Vanuit MIND willen we deze initiatieven bundelen, zodat zelfregie-initiatieven nieuwe 

ideeën op kunnen doen en van elkaar kunnen leren. Biedt jouw organisatie ook een 

online training aan? Mail dan naar Katinka Hellweg (katinka.hellweg@wijzijnmind.nl) 

met: de Titel van de cursus en een korte Omschrijving (1 a 2 zinnen), 

een Contactpersoon die meer informatie kan geven en in welke Regio de cursus 

aangeboden wordt. 
   

Nationale Zorgnummer is er ook nu voor alle vragen 
over zorg en ondersteuning 

 

  Ook tijdens de coronacrisis kun je terecht bij het 

Nationale Zorgnummer. Wil je weten wat je rechten zijn 

als je zorg wegvalt? Gaat je afspraak met bijvoorbeeld de 

gemeente of het UWV niet door of loop je tegen andere 

praktische problemen aan? Het Nationale Zorgnummer 

kan je vragen beantwoorden, je verder op weg helpen en 

zo nodig verwijzen. Telefonisch bereikbaar op ma t/m do 

van 09.00 tot 13.00 uur: 0900 – 2356780. Meer 

informatie kun je vinden op 

https://www.nationalezorgnummer.nl/  

  

Lid worden van ons ggz-panel? Dat kan! Meld je 

aan op: https://wijzijnmind.nl/steunmind/ggzpanel 
 

   

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

 


