
 

 
 

 

 

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  
 

‘Investeer en Co-creër in Collectiviteit!’ (Movisie) 

Sinds 2015 hebben gemeenten een grotere verantwoordelijkheid gekregen voor mentaal zeer kwetsbare 

inwoners. Daarbij is de focus om deze inwoners zo veel en zo goed mogelijk mee te laten doen in de 

samenleving en hen er zo min mogelijk buiten te plaatsen. Maar hoe kunnen gemeenten dit faciliteren voor 

deze doelgroep? En wat is de rol van sociaal werkers hierin? 

Lees verder -> 

 

Mentale gezondheid studenten onder druk (Rijksoverheid) (Rijksoverheid) 

Met de grootste urgentie moet er in het hoger onderwijs een aanpak komen die gericht is op preventie, 

vroegsignalering en begeleiding van studenten die te maken hebben met hoge mate van stress, 

prestatiedruk en eenzaamheid. Het kabinet zal met onderwijsinstellingen, studenten en 

studenten(sport)verenigingen in gesprek gaan om te komen tot een brede en samenhangende aanpak om 

de mentale gezondheid te verbeteren en risicovol middelengebruik te voorkomen onder studenten. 

Lees verder -> 

 

Hoe komt zorgmijdend gedrag tot stand en hoe ga je ermee om? (Zorg+Welzijn) 

Zorgmijders leiden vaak een teruggetrokken bestaan, omdat het hen een gevoel van veiligheid en zekerheid 

geeft. Het is lastig om dat als sociaal professional te doorbreken, maar het kán wel. Anja Machielse, 

hoogleraar humanisme en sociale weerbaarheid, doet onderzoek naar het onderwerp en deelde onlangs 

haar bevindingen op het Congres Zorgmijders van Zorg+Welzijn. 

Lees verder -> 

 

Meer autonomie goed tegen angststoornissen (Zorg+Welzijn) 

Angststoornissen komen veel voor in Nederland. Maar liefst één op de vijf mensen heeft er op enig moment 

in zijn leven last van. Cognitieve gedragstherapie helpt vaak goed maar lang niet altijd. Een alternatief is 

autonomieversterkende therapie. Psycholoog Laura Kunst vergeleek deze therapieën en promoveerde 

hierop. 

Lees verder -> 

 

Bemoeizorg moet terugkomen (Zorg+Welzijn) 

Hoe ernstiger de problematiek, hoe groter de kans dat mensen zorgmijdend worden. Dat stelt psychiater en 

hoogleraar Niels Mulder. 'Dat wil dus zeggen dat als iemand zorgmijdend is, er vaak veel aan de hand is. 

Krijgt iemand daar geen hulp of ondersteuning bij, worden de problemen nog erger. 

Lees verder -> 
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Ernstige psychiatrische problemen geven meer risico bij infecties (GGZ Totaal) 

Mensen met psychotische of bipolaire stoornissen lopen een significant hoger risico op opname in een 

ziekenhuis of overlijden door griep, longontsteking of sepsis. Dit blijkt uit een nieuw registeronderzoek aan 

de Universiteit van Umeå, gepubliceerd in het Journal of Clinical Medicine. 

Lees verder -> 

 

Waarom deze voormalige zorgmijder toch zorg accepteerde (Zorg+Welzijn) 

Het levensverhaal van ervaringsdeskundige Toon Walravens is een heftige. Drugsverslaving, criminaliteit, 

seksueel misbruik, schuldenproblematiek en meerdere gevangenisstraffen maken allemaal onderdeel uit 

van zijn verleden.  

Lees verder -> 

 

Wachttijden in de ggz terugdringen? Samenwerken is een sleutel tot succes (Zorg+Welzijn) 

Lange wachttijden zijn al jaren een groot probleem in de ggz. Om daar iets aan te doen, zetten 

zorgaanbieders in de regio’s Utrecht en Eemland (samen Zorgkantoorregio Utrecht) in op verschillende 

vormen van samenwerking. Daar komt veel bij kijken, maar het loont ook. De eerste resultaten zijn namelijk 

veelbelovend. ‘Samen kun je zoveel meer voor cliënten betekenen.’ 

Lees verder -> 

 

 

 

 

 

 

https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3937022/nieuws/ernstige_psychiatrische_problemen_geven_meer_risico_bij_infecties.html
https://www.zorgwelzijn.nl/waarom-deze-zorgmijder-toch-zorg-accepteerde/
https://www.zorgwelzijn.nl/wachttijden-in-de-ggz-terugdringen-samenwerken-is-een-sleutel-tot-succes/

