
 

 
 

 

 

 

In deze nieuwsbrief informeren we je over de laatste ontwikkelingen rondom verward gedag. De 

nieuwsbrief is een initiatief van het Expertisecentrum Sociaal Werk van MEE-Vivenz. Heb je suggesties hoe 

we de nieuwsbrief nog beter kunnen maken? Stuur een e-mail naar info@expertisecentrumsociaalwerk.nl.   

1. Uit de praktijk  

 

Gros leidinggevenden heeft bedenkingen bij aannemen van werknemers met psychische problemen 

(Divosa) 

64% van de leidinggevenden staat terughoudend tegenover het aannemen van sollicitanten met psychische 

gezondheidsproblemen. Daarnaast zou één op de drie leidinggevenden een werknemer die ooit psychische 

problemen heeft gehad niet snel aannemen, ook als die problemen niet meer spelen. 

Lees verder -> 

 

Eigen Kracht-conferenties vragen moed van professionals (Zorg+Welzijn) 

Eigen Kracht-conferenties inzetten binnen de gedwongen psychiatrie is vaak complex maar zeker niet kansloos. 

Vandaag, 21 januari 2021, promoveert socioloog Ellen Meijer aan de Vrije Universiteit Amsterdam op dit 

onderwerp. 

Lees verder -> 

 

Cliënten met antisociaal gedrag vinden dichte deur bij ggz (Sociale vraagstukken) 

Mensen met antisociale persoonlijkheidsproblematiek veroorzaken niet alleen leed bij anderen, maar gaan zelf 

ook gebukt onder hun eigen gedrag. Een beroep op de ggz is meestal tevergeefs. Bijzonder hoogleraar 

Antisociaal gedrag, Psychiatrie en Maatschappij bij Tranzo, Arno van Dam vindt dat onjuist. Ook voor antisociale 

cliënten is en moet behandeling mogelijk zijn. 

Lees verder -> 

 

E-health en een ernstig psychische aandoening: een lastige combinatie (GGZ Totaal) 

Afgelopen maandag promoveerde Titus Beentjes aan het Radboudumc met een onderzoek naar e-health en 

ernstig psychische aandoeningen (EPA). Het onderzoek draagt onder andere bij aan de maatschappelijke 

relevantie rondom de discussie over het meer gebruik maken van e-health in de gezondheidszorg en de 

geestelijke gezondheidszorg in het bijzonder. 

Lees verder -> 

 

Ervaringsdeskundigen helpen vaker ggz-patiënten: 'In hetzelfde schuitje gezeten' (NOS) 

Ze hebben zelf psychiatrische problemen gehad en ondersteunen mensen die daar nu mee kampen: 

Ervaringsdeskundigen in de ggz worden steeds meer ingezet. "Ze hebben in hetzelfde schuitje gezeten. Dat merk 

je aan bepaalde woorden en dat voel je", zegt Paul* (49). Hij heeft een bipolaire stoornis en is verslavingsgevoelig. 

Lees verder -> 

 

Participatie en inclusie van mensen met ernstige psychische problematiek raakt verder achter (Trimbos-

Instituut) 

In 2018 startte het programma ‘Onbeperkt meedoen!’. Dit programma is een praktische uitwerking van het VN-

verdrag handicap. Het doel is dat mensen met een beperking meer en naar eigen wens en vermogen kunnen 

meedoen aan de samenleving. 

Lees verder -> 
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Aanpak verward gedrag niet op orde (Brabants Dagblad) 

Jaarlijks krijgen politie, ambulancediensten en Leger des Heils 100.000 meldingen over verwarde mensen op 

straat. Ze rukken planten uit perken - of erger - plegen grof geweld. Ze bezorgen instanties handenvol werk en 

hun omgeving wanhoop en angst. Er is al jaren veel gepraat, maar nog weinig opgelost. 

Lees verder -> 

 

 

 
 

https://www.bd.nl/brabant/verwarde-mensen-op-straat-aanpak-blijft-maar-falen-ambulance-rukt-soms-twee-keer-per-dag-uit-voor-zelfde-persoon~a6af46d2/

