
 

                                                                  NieuwsFlits 20 april 

2020 

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid is dé koepel van cliënten- en familieorganisaties in de ggz en 

behartigt de belangen van één miljoen mensen die jaarlijks gebruik maken van de ggz. Samen werken we aan 
het verbeteren van de psychische gezondheid in Nederland.  
   

De ontwikkelingen in de coronacrisis volgen elkaar snel op. We merken 
allemaal de invloed op het dagelijks leven en op de gezondheidszorg. 

Daarom sturen we voorlopig (zo mogelijk) elke week een NieuwsFlits om 

je te informeren over belangrijk en/of interessant nieuws vanuit MIND. 
   

Clusteroverleggen corona en ggz 

 

  Sinds de start van de coronacrisis heeft het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport zeven ggz- 

clusteroverleggen in het leven geroepen om de 

voorkomende dilemma’s in de ggz door de 

coronamaatregelen op te lossen en richtlijnen op te stellen. 

Naast een overkoepelend corona-ggzoverleg, zijn er zes 

themagerichte overleggen zoals Zorg voor de Jeugd, 

Preventie en Mentale gezondheid, Intramurale ggz, 

Ambulante en planbare ggz, Maatschappelijke 

ondersteuning en Acute ggz.  

Op het weekblog op onze website www.mindplatform.nl vind je wekelijks updates van 

ontwikkelingen in de ggz en aandachtspunten die MIND in de clusteroverleggen inbrengt.  

De volgende vertegenwoordigers nemen namens MIND deel aan de clusteroverleggen 

(ideeën en vragen kun je naar hen mailen): 

Zorg voor de Jeugd: Marlies de Feiter marlies.defeiter@wijzijnmind.nl 

Preventie en mentale gezondheid: Lotte Frans-Kits lotte.franskits@wijzijnmind.nl 

Intramurale ggz en Maatschappelijke ondersteuning: Nic Vos de 

Wael, nic.vosdewael@wijzijnmind.nl 

Ambulante en planbare ggz en overleg corona/ggz overkoepelend: Menno 

Tusschenbroek, menno.tusschenbroek@wijzijnmind.nl. 

Acute ggz/wvggz/ROAZ: Bert Stavenuiter bert@ypsilon.org 

De clusteroverleggen blijven voortduren zolang de maatregelen van het RIVM van kracht 

zijn. 
   

Zorg voor de jeugd in de spotlight 
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  Een van de clusteroverleggen waarin gekeken wordt naar 

problemen en oplossingen tijdens de coronacrisis, is het 

cluster Zorg voor de Jeugd. Vanuit MIND neemt 

beleidsadviseur Marlies Roosjen – de Feiter deel: “Het 

overleg is een spin-off van de bestaande stuurgroep Zorg 

voor de Jeugd. Drie keer per week spreken we met veel 

verschillende partijen zoals ministeries, Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd, onderwijsorganisaties, 

beroepsverenigingen, brancheorganisaties en de VNG.  

Het belangrijkste aandachtspunt vanuit MIND is dat jongeren met psychische 

problematiek (wel of niet al in zorg) de zorg krijgen die ze nodig hebben op een manier 

waarop dat kan. Oftewel: continuïteit van bestaande zorg en beschikbaarheid van nieuwe 

zorg volgens de landelijke richtlijnen. Daarnaast focussen we op het feit dat alle 

beschikbare informatie ook een goede vertaling krijgt voor jongeren en ouders met een 

jeugd-ggz vraag. Het clusteroverleg komt meerder keren per week via teambellen bijeen. 

Deze week spraken we over lokale verschillen in noodopvang voor kinderen vanaf 12 

jaar, persoonlijke beschermingsmiddelen in de jeugdzorg en hadden we het over 

psychische klachten die ontstaan naar aanleiding van de corona-crisis.” Heb je signalen 

of voorbeelden die je mee wilt geven, laat het weten 

aan marlies.defeiter@wijzijnmind.nl. 
   

MIND Flyers over diverse onderwerpen nu online 
opvraagbaar 

 

  Voor mensen die psychische klachten hebben en hun 

naasten zijn nu flyers met tips en informatie over allerlei 

onderwerpen online op te vragen via deze pagina: 

https://wijzijnmind.nl/psychische-klachten/flyers-en-

informatie 

  

Hoe houd je het hoofd koel? 

MIND heeft een handige overzichtsposter ontwikkeld met 

vijf tips om tijdens de coronatijd het hoofd koel te houden. 

Je vindt 'm hier. 
 

   

Onderzoek naar het effect van het coronavirus op 
eetstoornis en welzijn 

 

  Wat zijn de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus 

en de daaropvolgende maatregelen voor mensen met een 

eetstoornis? Hoe is de lichamelijke en geestelijke 

gezondheid, wat is het effect van de maatregelen op de 

eetstoornis en op de behandeling?  

Om bovenstaande vragen te beantwoorden, voert GGZ 

Rivierduinen Eetstoornissen Ursula een onderzoek uit 

in verschillende landen.  

Iedereen van 16 jaar of ouder - die een eetstoornis heeft of heeft gehad - kan meedoen. 

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 7 minuten. Graag zou GGZ Rivierduinen 

een aantal mensen de vragenlijst het komende jaar iedere 4 weken toesturen per mail 

om eventuele verandering in de situatie te kunnen volgen, maar éénmalig invullen kan 

ook.  

Wil je meewerken aan dit onderzoek? Klik dan hier om naar het eerste deel van de 

vragenlijst te gaan (het toestemmingsformulier). Ken je anderen die misschien (ook) 

mee willen werken? Voel je vrij om dit naar hen door te sturen. Meer info vind je hier. 
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MIND Young Studio: elke week nieuwe video op YouTube 

 

  Seizoen 3 van de MIND Young Studio is al een tijdje van 

start, maar door de huidige omstandigheden was de studio 

alleen op Instagram actief. Vanaf woensdag 15 april zijn 

de jongeren ook weer online gegaan op YouTube. Bezoek 

de MIND Young Studio hier op YouTube en/of volg ze 

op Instagram. 
 

   

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je bij ons geregistreerd staat als samenwerkings-

partner en/of geïnteresseerd bent in of belang hebt bij activiteiten/nieuws van MIND 

Landelijk Platform Psychische Gezondheid. Mocht je deze nieuwsbrief niet meer 

willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden door op deze 

link te klikken of op de link ‘Afmelden’ onderaan deze nieuwsbrief. Tips voor de 

redactie? Mail naar communicatie@wijzijnmind.nl  

  

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort (033) 303 2400 
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