
 

 
 

 

 

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

nieuwsbrief is een initiatief van het Expertisecentrum Sociaal Werk van MEEVivenz. Heb je 

suggesties hoe we de nieuwsbrief nog beter kunnen maken? Stuur een e-mail naar 

info@expertisecentrumsociaalwerk.nl.   

 

1. Uit de praktijk  
 

Tolereer het tekort van de psychiatrie en aanvaard ons psychisch lijden (Sociale vraagstukken) 

In de psychiatrie is het op alle fronten uit de hand gelopen. Damiaan Denys laat zien wat er loos is. Het 

zorgstelsel faalt door tweeslachtige doelen en marktwerking. De psychiatrie is niet in staat grenzen te 

stellen aan onze mateloze vraag naar hulp voor psychisch lijden. Commercialisering van zorg en 

medicalisering van lijden dragen bij aan de onbeheersbaarheid. 

Lees verder -> 

 

Inspecties: kwetsbare inwoners die herstellen na verward gedrag zijn niet goed in beeld (Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd) 

Chronische psychische problemen vragen om blijvende aandacht. Zorg en ondersteuning na een crisis 

mogen niet te snel stoppen. Dat zeggen vier inspectiediensten die samenwerken in Toezicht Sociaal Domein 

(TSD). De inspecties keken in vier gemeenten naar de zorg en ondersteuning in de fase van het herstel na 

verward gedrag of een andere psychische crisis. 

Lees verder -> 

 

6 feiten en fabels over suïcide (Zorg+Welzijn) 

Welke feiten over suïcide zijn belangrijk voor sociaal werkers? En welke fabels over zelfmoord moeten 

worden opgehelderd? Derek de Beurs van het Trimbos-Instituut schreef het boek Mythen over zelfmoord, 

waarin hij een groot aantal onderzoeken naar suïcide bespreekt. De feiten en fabels in dit artikel zijn op zijn 

boek gebaseerd. 

Lees verder -> 

 

Praktijktuinen Wet zorg en dwang in de zorg thuis van start (Actzi) 

In zes praktijktuinen is gestart met de uitvoering van de Wet zorg en dwang (Wzd) in de zorg thuis. 

Wijkverpleegkundigen, huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde gaan in zes regio’s aan de slag met 

vraagstukken rond onvrijwillige zorg aan kwetsbare ouderen in de wijk. 

Lees verder -> 
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