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Brandbrief naar Tweede Kamer over toegang tot
langdurige zorg
Mensen met ernstige psychiatrische
problemen moeten eerder aanspraak
kunnen maken op langdurige zorg, vinden
de belangenorganisaties in de ggz. Ze
schreven een brandbrief aan de Tweede
Kamer, die ook werd ondertekend door de
LSFVP.

“Het is vijf over
twaalf.”

Meer over de brief aan de Tweede Kamer

Affiniteit van huisartsen met psychiatrische
problematiek varieert
‘Psychiatrische patiënten wonen steeds vaker thuis. Dat
betekent dat de familievertrouwenspersoon zijn
werkgebied moet verleggen. Ook buiten de instelling is
de familievertrouwenspersoon hard nodig.’

Lees het interview met LSFVP-bestuurslid Titia
Feldmann

Minister tilt ondersteuning vanuit sociaal
domein naar hoger plan
De resultaten van de tweede monitor
ambulantisering en hervorming langdurige
ggz zijn voor minister Schippers van VWS
aanleiding om in te grijpen. Zij schrijft aan
de Tweede Kamer dat de samenwerking
tussen zorg en sociaal domein substantieel
beter moet. Volgens Peter van den Broek,
projectleider van het project sociaal
domein bij de LSFVP, onderstreept dit het
belang van de beschikbaarheid van de
familie-vertrouwenspersonen ggz binnen
alle domeinen.

Meer over de reactie van minister Schippers op de
monitor ambulantisering ggz

Er is nergens tijd voor op de afdeling
Als haar vader wordt opgenomen, merkt
mevrouw Baeten dat zijn verzorging
regelmatig te wensen overlaat. Hoe vaker
ze de behandelaar hierop aanspreekt, hoe
minder ze tot hem door lijkt te dringen.
Iedereen op de afdeling doet toch zijn
best?

“Ik zit er
bovenop, want
het gaat om
mijn vader.”

Lees dit openhartige ervaringsverhaal

Gemeente Den Helder ondersteunt
mantelzorgers al jaren
De gemeente Den Helder subsidieert collectieve
preventie in de ggz in de vorm van
mantelzorgondersteuning. ‘De zorg voor mensen met
psychiatrische en verslavingsproblemen komt vaak neer
op één persoon’, zegt beleidsmedewerker Hannie
Oskam.

Lees het interview met Hannie Oskam

Meer mantel en minder zorg in 2017?
Wilt u weten wat een
familievertrouwenspersoon voor uw
gemeente kan betekenen en waarom dat
gewenst én besparend is?

Lees verder op onze website
Advies- en hulplijn

0900 333 2222
(10ct/min) op werkdagen

E-mail: info@lsfvp.nl
Maliebaan 87
3581 CG Utrecht

