
 

 
 

 

 
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.   

 

Onbegrepen gedrag doorgronden vergt vaak lange adem 

Waar andere hulpverleners de moed opgeven, begint voor cliëntondersteuner Kris Hermans vaak het werk. 

Zij heeft de reputatie dat zij dankzij haar lange adem mensen bereikt die zich afgekeerd hebben van 

bemoeienis, hoe goedbedoeld ook.   

Lees verder -> 

 

Samenwerking ggz en werk & inkomen: lessons learned  

Op basis van ervaringen uit het experiment Meedoen, meedelen heeft Amsterdam UMC een ‘lessons 

learned’ opgesteld. De lessons learned bevat een stappenplan om arbeidsmarktregio’s te helpen bij het 

opzetten van een duurzame samenwerking tussen organisaties op het gebied van werk & inkomen en ggz. 

Lees verder -> 

 

De mentale gezondheid van meisjes holt achteruit  

Het gaat niet goed met de mentale gezondheid van meisjes in Nederland, zo blijkt uit een grootschalig en 

langlopend onderzoek van de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel 

Planbureau. 

Lees verder -> 

 

Ook in 2022 meer voorschrijvingen van psychofarmaca aan jongere vrouwen  

Begin 2021, tijdens de tweede lockdown in verband met de coronapandemie, nam het voorschrijven van 

geneesmiddelen tegen angst en depressie bij jongeren toe. Begin 2022, na opheffing van de 

coronamaatregelen, zien we nog altijd meer voorschrijvingen van deze middelen bij jonge vrouwen.  

Lees verder -> 

 

 

Om de volgende artikelen te lezen heb je een premium-account voor de website Zorg+Welzijn nodig: 

 

Vroon (18): ‘Niemand mag zich zo alleen voelen als ik me heb gevoeld’   

Wie zich wil kunnen inleven in een tiener met mentale problemen, kan bij Vroon Bouters boek 

Humeurkanker terecht. Korte verhalen, recht vanuit het hart, zonder filter en, zoals ze het zelf zegt, 'vol 

openbaringen'. Ook levert Bouter kritiek op de hulpverlening, met name binnen de ggz.  

Lees verder -> 

 

Verward gedrag: ‘Angstklachten moeten beter herkend en erkend’  

Probeer het verwarde gedrag van een oudere te begrijpen en probeer de oudere de oorzaak van zijn of 

haar gedrag uit te leggen. Dan vermindert namelijk vaak de angst. Daarvoor pleitte specialist 

ouderengeneeskunde Ester Bertholet op het Zorg+Welzijn Congres Mensen met verward gedrag. 

Lees verder -> 
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