
 

 
 

 

 

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.   

 

Start proeftuin Netwerkzorg: integrale aanpak voor kwetsbare Rotterdammers  

In Rotterdam zijn er 12.000 inwoners met een ernstige psychische aandoening. De zorg focust 

zich doorgaans op de beperkingen van een cliënt, maar een cliënt is meer dan zijn psychische 

kwetsbaarheden. Dat is het uitgangspunt van de proeftuin ‘Netwerkzorg; een integrale aanpak 

voor kwetsbare Rotterdammers’ die Parnassia Groep deze maand is gestart in Rotterdam Noord. 

Lees verder -> 

 

Waarom lokaal beleid ertoe doet voor mentaal gezonde inwoners  

Deze periode worden ze geïnstalleerd: nieuwe gemeenteraadsleden. Eén van de dingen waar ze 

mee aan de slag mogen is mentale gezondheid. De coronacrisis heeft het des te meer duidelijk 

gemaakt: mentale gezondheid is net zo essentieel als fysieke gezondheid.  

Lees verder -> 

 

Voor het lezen van de volgende artikelen heb je een abonnement op Zorg+Welzijn nodig.  

 

11 dingen die je moet weten over dwangstoornis (Zorg+Welzijn) 

Obsessieve-compulsieve stoornis (OCD), oftewel een dwangstoornis, komt voor in vele vormen 

en maten. Wat zijn de kenmerken, hoe wordt het behandeld en hoe ga je er als 

zorgprofessional mee om? Psychiater Menno Oosterhof, auteur van het boek ‘Vals alarm – 

leven met een dwangstoornis’, zet de belangrijkste punten over de dwangstoornis op een rij. 

Lees verder -> 

 

‘Online kalmerende pillen bestellen werkt verslaving in de hand’ (Zorg+Welzijn) 

Steeds meer mensen raken verslaafd aan slaappillen en kalmeringsmiddelen, oftewel: 

benzodiazepines. Vooral online bestellingen zijn riskant. En cliënten in de ggz en jeugdzorg zijn 

extra vatbaar hiervoor: ‘Hulpverleners kunnen dit signaleren en cliënten voorlichten.’ 

Lees verder -> 

 

Meer zorgmijders, meer onmacht: ‘Complexiteit toch vaker opzoeken’ (Zorg+Welzijn) 

De groep zorgmijders groeit; steeds meer mensen zijn het vertrouwen in zorg en staat 

compleet verloren. Tegelijk groeit bij sociaal werkers het gevoel van onmacht. Ze missen het 

vermogen gecoördineerde en initiatiefrijke hulp te initiëren (zorgverlamming). 

Lees verder -> 
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