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Verbeteren van de geestelijke 
gezondheid door delen van kennis

> 200
medewerkers

Onderzoek en 
monitoring
geestelijke gezondheid 
en middelengebruik

Ontwikkeling en
implementatie 
interventies

Voor de wijk 
tot wereldwijd

Opgericht in 1996

Voorlichting en
training
geestelijke gezondheid
en middelengebruik
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Thema’s
Centrum voor 

Economische Evaluatie

Centrum voor 
Innovatie

Centrum voor 
Implementatie

Alcohol DrugsTabak

Depressie, angst 
en suïcidepreventie

Ernstige psychische
aandoeningen
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Bestuurlijk akkoord GGZ &
Decentralisaties

Anno 2017
• In gang gezet
• Ruimte voor preventie
• Gemeenten / wijkteams / eerste lijn 

Primair aandacht voor psychische stoornissen & 
stapeling van (zichtbare) problematiek

Te weinig voor psychische klachten & mentale fitheid
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“Gezond Verstand” (2017) 
Rathenau instituut

• De overheveling van overheidstaken naar 
gemeenten heeft geleid tot een versnippering 
van kennis over gezondheidszorg.

• Te weinig delen, te veel dubbel

• Het Trimbos-instituut wil met dit congres 
een rol spelen in een betere onderlinge 
kennisuitwisseling door gemeenten, 
professionals, instellingen en 
kennisorganisaties bij elkaar te brengen. 
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Geestelijke gezondheidszorg
uit het regeerakkoord

• We zetten de beweging door om mensen met 
een psychische stoornis zo veel mogelijk mee te 
laten doen in de samenleving en 
stigmatisering tegen te gaan.

• Aandacht voor verkorten wachtlijsten en 
doorzetten ambulantisering (beddenafbouw en 
transitie naar de wijk)
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Geestelijke gezondheidszorg
uit het regeerakkoord

• Beter vangnet voor mensen met verward gedrag

• Voor GGZ-cliënten die buiten een instelling 
wonen is een integrale aanpak nodig van 
gemeenten, zorgaanbieders en verzekeraars 
over zorg, ondersteuning, participatie, 
schuldaanpak, scholing en huisvesting, met 
aandacht voor de omwonenden. 
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Jeugdhulp
uit het regeerakkoord

• De Jeugdwet wordt geëvalueerd met daarbij 
nadrukkelijk aandacht voor de jeugd-GGZ. 
Knelpunten die daaruit blijken, pakken we aan. 
De ondersteuning van de transformatie van 
de jeugdhulp krijgt een vervolg. We stellen 
de invulling hiervan vast in overleg met 
gemeenten en de sector en stellen hiervoor 
tijdelijk middelen (die optellen tot 54 miljoen 
euro) beschikbaar als co-financier.
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Preventie en gezondheids
bevordering   uit het regeerakkoord

• Nationaal preventieakkoord met patiënten-
organisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, 
gemeenten, sportverenigingen en -bonden, 
bedrijven en maatschappelijke organisaties. 
Focus op roken en overgewicht.

• De maatregelen die we nemen op het gebied 
van preventie moeten bewezen effectief zijn.

• Voorkomen van depressies en zelfdoding; 
jongeren in de schoolsetting en LHBTI.
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Trots
Terugdringen 
schulden en 
armoede

10% huishoudens

- Wijkteams: 
Dubbele 
problematiek

- Samenwerking 
Nibud & Trimbos
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Trots
Snelbeterinjevel.nl
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Trots



13

Trots
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Een inspirerende en leerzame dag gewenst!


