
 

 
 

 

 
In deze nieuwsbrief informeren we je over de laatste ontwikkelingen rondom personen met 

onbegrepen 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.   

 

Het jaar 2022: hoe staat het met de sociale inclusie van mensen met een LVB? (Movisie) 

Naar schatting hebben 1,1 miljoen Nederlanders een licht verstandelijke beperking (LVB). Voor sommigen 

van hen kan het moeilijk zijn om mee te komen in de samenleving. Mensen met een LVB zijn echter te 

bereiken en kunnen meedoen. Hiervoor is sociale inclusie nodig. Hoe staat het met de sociale inclusie van 

mensen met een LVB anno 2022? En hoe kunnen we blijven verbeteren? Samen met prof. dr. Xavier 

Moonen beantwoorden we deze vragen in de Leerbijeenkomst LVB en Sociale Inclusie op 15 maart. 

Meld je nu aan -> 

 

Verhoging eigen risico leidt tot minder gebruik van geestelijke zorg door jongvolwassenen (Erasmus 

University Rotterdam) 

Een onlangs gepubliceerde studieOpent extern in Social Science & Medicine van onderzoekers van het 

Erasmus Medisch Centrum Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam laat zien hoe een verhoging 

van het verplicht eigen risico in Nederland leidde tot een afname in zorggebruik van geestelijke 

gezondheidszorg (GGZ) door jongvolwassenen.  

Lees verder -> 

 

7 documentaires over GGZ die je niet mag missen (Zorg+Welzijn) 

De afgelopen jaren zijn er veel documentaires over geestelijke gezondheidszorg uitgebracht. We zetten 7 

docu's op een rij die je als sociaal werker in de GGZ niet mag missen.   

Lees verder -> 

 

Kamerbrief over Gezondheidsraad rapport mentale gevolgen corona (Rijksoverheid) 

Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) stuurt de Tweede Kamer het gezondheidsraad rapport mentale gevolgen 

corona. 

Lees verder -> 

 

Inclusieve wijk komt er alleen door anders te denken (Binnenlands Bestuur) 

Mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag willen als volwaardige burgers en bewoners deel uitmaken 

van een wijk. Maar om dat voor elkaar te krijgen is het nodig dat zowel overheden als instellingen, 

corporaties en ontwikkelaars beter samenwerken in de realisatie van inclusieve wijken.  

Lees verder -> 

 

Mensen met multiproblematiek willen eerst blussen, dan pas nagaan hoe brand ontstaan is (Sociale 

vraagstukken) 

Wereldwijd is er brede consensus dat integrale ondersteuning de beste manier is om mensen met 

multiproblematiek hun leefomstandigheden te laten verbeteren. Maar willen mensen met 

multiproblematiek dit zelf wel? Deze basale vraag lijkt vaak overgeslagen te worden, maar blijkt relevant om 

te begrijpen waarom integrale ondersteuning (niet) tot stand komt voor deze doelgroep. 

Lees verder -> 
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Herstelacademies helpen mensen met psychische problemen vanuit eigen kracht te leren leven 

(Tilburg University) 

Herstelacademies zijn een nieuw begrip in Nederland. Ze ondersteunen deelnemers met psychische 

problemen zodat zij op eigen kracht hun leven kunnen inrichten. Ruim vijf jaar na de oprichting van de 

eerste vestiging van Enik Recovery College in Utrecht is het hoog tijd om een uitgebreid onderzoek te doen 

naar dit initiatief. Wat betekent Enik voor haar deelnemers? 

Lees verder -> 

 

https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/nieuws/meer-nieuws/enik-herstelacademies

