
 

 
 

 

 

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.   

 

Sterke toename psychische aandoeningen bij volwassenen (Trimbos-Instituut) 

Ruim een kwart van de volwassen Nederlanders heeft in het afgelopen jaar een psychische aandoening 

gehad. Dat zijn 3,3 miljoen mensen. Het aantal volwassenen met een angststoornis, depressieve stoornis of 

stoornis in het gebruik van alcohol en drugs is de afgelopen twaalf jaar sterk gestegen. 

Lees verder -> 

 

Inwoners integraal op weg helpen naar hulp in Zaanstreek-Waterland (Movisie) 

Bij het Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg (MABZ) van GGD Zaanstreek-Waterland worden inwoners 

geholpen met sociale en psychische hulpvragen. Hier komen meldingen binnen over inwoners die zorg 

nodig hebben, maar daar niet zelf naar opzoek gaan. Aanleiding voor een melding kan zijn dat een inwoner 

zorgmijdend is, niet in staat is om goed voor zichzelf te zorgen of mogelijk een gevaar vormt voor anderen. 

Lees verder -> 

 

‘Op een wachtlijst komen mag nooit de uitkomst zijn’ (Movisie) 

In gemeente Maastricht worden in twee wijken inwoners met psychische en sociale problematiek 

drempelloos geholpen naar de toegang tot hulp en ondersteuning. Ook als deze hulp binnen verschillende 

domeinen valt. In de praktijk betekent dit niet het zoveelste intakegesprek, maar het gelijktijdig oppakken 

van vragen. 

Lees verder -> 

 

Wijkbewoners leren over psychische kwetsbaarheid   (Movisie) 

Er is nog veel onwetendheid en onbegrip rondom psychische kwetsbaarheden zoals een depressie of 

verslaving. De lokale Welkome Wijk bewustwordingsbijeenkomsten van MIND* brengen daar verandering 

in. In de bijeenkomsten leren wijkbewoners meer over psychische kwetsbaarheid, wordt bewustwording 

vergroot en staan wijkbewoners stil bij (hun) vooroordelen. Daarmee leveren de bijeenkomsten een 

bijdrage aan het verminderen van stigma en wordt inclusie in de wijk gefaciliteerd.  

Lees verder -> 
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