
 

 
 

 

 
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  
 
Wijk- en buurtvoorzieningen met aandacht voor psychische kwetsbaarheid (GGZ Nieuws) 

Nu meer mensen met een psychische kwetsbaarheid of verslaving zelfstandig in de wijk blijven wonen, 

vraagt dat aandacht voor de voorzieningen in de wijk. Welke voorzieningen dragen op wijk-, buurt of 

kernniveau bij aan herstel van mensen die dat nodig hebben? En aan het thuisgevoel van alle wijkbewoners, 

dus zowel van mensen met een psychische kwetsbaarheid als zonder? 

Lees verder -> 

 

Dagbesteding duizenden ggz-cliënten op de tocht (Binnenlands Bestuur)  

Een deel van de 6.000 tot 7.000 mensen die ggz-zorg krijgen, dreigt per 1 januari hun dagbesteding te 

verliezen. Die wordt nu nog via de Zorgverzekeringswet (Zvw) betaald, maar zou via de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moeten worden gefinancierd. De VNG ziet dat anders en heeft 

gemeenten geadviseerd de dagbesteding voorlopig niet over te nemen. MIND, het Landelijk Platform 

Psychische Gezondheid, luidt de noodklok. 

Lees verder -> 

 

Wetten rondom gedwongen zorg in praktijk lastig toepasbaar (GGZ Nieuws) 

Zowel de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) als de Wet zorg en dwang (Wzd), ingevoerd 

per januari 2020, hebben belangrijke bewegingen in gang gezet maar zijn ook lastig toe te passen. Dat hangt 

samen met de inhoud van beide wetten, maar ook met de impact van de coronacrisis en knelpunten in de 

organisatie en bemensing van de zorg. Dat blijkt uit de eerste fase van de evaluatie van beide wetten. Deze 

bevat 43 aanbevelingen ter verbetering. 

Lees verder -> 

 

De ggz verdient een zorgvuldig debat (Sociale vraagstukken) 

De kritiek op de ggz viert hoogtij en dat heeft een grond, het systeem kraakt in haar voegen. De 

berichtgeving is echter overmatig negatief, het lijkt alsof er niets deugt. Een triest hoogtepunt vormde 

betoog van Ed van Hoorn, waarin hij de ggz vergelijkt met een frikandel, verslavend en slecht voor je 

gezondheid. 

Lees verder -> 

 

Geld beschikbaar voor Nu Niet Zwanger in centrumgemeenten (VNG) 

De GGD voert in een aantal gemeenten het landelijke programma ‘Nu Niet Zwanger’ uit. Voor 2022 is geld 

beschikbaar om het programma op basis van cofinanciering in meer centrumgemeenten uit te rollen. Het 

doel van het programma Nu Niet Zwanger is om onbedoelde zwangerschappen bij kwetsbare mensen te 

voorkomen door proactief in gesprek gaan over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. 

Lees verder -> 
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‘Dak- en thuislozen lijden en sterven aan vermijdbare ziekten’ (Zorg+Welzijn) 

Hulpverleners zijn vaak niet op de hoogte van de bestaande mogelijkheden om zorg aan onverzekerde dak- 

en thuislozen te financieren. Aan de balie bij zorgorganisaties worden dak- en thuislozen daarom niet 

zelden met ernstige aandoeningen weggestuurd. Onmenselijk en onnodig, stelt straatdokter Marcel 

Slockers. Hij deed onderzoek naar sterfte, ziekte en toegang tot zorg voor deze groep. Geen woonadres, 

geen zorgverzekering. 

Lees verder -> 

 

Meer eenduidigheid in het definiëren en meten van mentale gezondheid (GGZ Nieuws) 

Onderzoekers gebruiken vaak verschillende termen voor het beschrijven, duiden en definiëren van de 

mentale gezondheid, zoals ‘psychische gezondheid’, ‘mentaal welbevinden’ of ‘emotionele problemen’. 

Hierdoor is het lastig om tot een eenduidig beeld van de mentale gezondheid te komen. In het rapport 

‘Mentale gezondheid in kaart gebracht’ beschrijft het Trimbos-instituut samen met het RIVM welke 

kenmerken belangrijk zijn voor het concept ‘mentale gezondheid bij de totale populatie’. 

Lees verder -> 
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