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12.30 Ontvangst 

13:00 ‘Welkom’                                                                                        
           Irene van de Giessen en Gerco Blok (dagvoorzitters) 

13:15 ‘Destigmatisering van psychische aandoeningen:                          
  hoe doe je dat?’                                                                              
  Jaap van Weeghel 

13:45 ‘Bouwen van duurzame netwerken in het sociale    
  domein om van beschermd wonen naar       
  beschermd thuis te komen’                                     
  Marina Hesen 

14:15 ‘Amsterdam mentaal gezond; van preventie tot     
    meldpunt OGGZ’                                                      
  José Manshanden 

14:45 PAUZE 

15:15 ‘Hoe een gemeente het verschil kan maken’           
  Lara de Brito 

15:45 ‘Dromen over geestelijke gezondheid in 2025’     
     Peter van Zuidam 

16:15 ‘Het voorkomen van een WVGGZ-maatregel’     
  Niels Mulder 

16:45 Afrondende plenaire discussie 

17:00 Einde 

Kenniscentrum Phrenos beoogt het 
persoonlijk herstel en de maatschappelijke 
participatie van mensen met ernstige en 
langdurige psychische aandoeningen te 
bevorderen. Kenniscentrum Phrenos doet 
dat, conform de kenniscyclus, door kennis te 
ontwikkelen, te bundelen, te verspreiden, te 
delen en te doen toepassen.  

Op uitnodiging van Irene van de Giessen, 
bestuurder van kenniscentrum Phrenos, 
stellen haar bevlogen medebestuurders hun 
kennis en kunde beschikbaar voor iedereen 
die meer wil weten over de zorg voor 
mensen met ernstig psychische 
aandoeningen.                  

Gratis toegankelijk, echter alleen na 
inschrijving via www.emergis.nl/phrenos   

Accreditatie is aangevraagd voor de 
volgende groepen: psychiaters en 
verpleegkundig specialisten

SYMPOSIUM

KENNISCENTRUM 
PHRENOS OP HET 
PODIUM 

http://www.emergis.nl/phrenos
http://www.emergis.nl/phrenos


Irene van de Giessen is directeur van Stichting 
HerstelTalent. Een bedrijf dat zich in Zeeland bezighoudt 
met de deskundige inzet van ervaringskennis en 
inmiddels 7 ervaringsdeskundigen in dienst heeft. Verder 
is zij bestuurder van Kenniscentrum Phrenos en associate 
member van kennisinstituut Movisie. Irene is een 
veelgevraagd spreker op congressen. 

Gerco Blok is bestuurder van Emergis. Hij is opgeleid als 
psychiater bij Meerkanten GGZ en het Pieter Baan 
Centrum. Vanaf 2009 is hij als psychiater werkzaam 
geweest bij Emergis op verschillende afdelingen en sinds 
oktober 2011 ook als geneesheer-directeur. Daarnaast is 
hij sinds 2016 lid-beroepsgenoot van het Centraal 
Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. 

13:00 
Irene van de Giessen 
& GERCO BLOK



13:15 
JAAP VAN WEEGHEL
Prof. dr. Jaap van Weeghel, andragoloog, is als 
stafmanager onderzoek verbonden aan Parnassia-Noord 
Holland, onderdeel van de Parnassia Groep. Tevens is hij 
bijzonder hoogleraar psychiatrische rehabilitatie aan de 
Universiteit van Tilburg. Hij leidde vele onderzoeken, 
vooral op het gebied van herstel, rehabilitatie en 
destigmatisering, en publiceerde daarover veelvuldig in 
nationale en internationale tijdschriften. Daarnaast is hij 
wetenschappelijk directeur van Kenniscentrum Phrenos. Hij 
was onder meer voorzitter van de werkgroep die in 2014 
het plan van aanpak voor de zorg voor mensen met 
ernstige psychische aandoeningen (‘Over de Brug’) heeft 
opgesteld.  Op dit moment is hij onder meer lid van de 
stuurgroep van het convenant ‘Samen werken aan wat 
werkt’, een samenwerkingsverband van onder meer GGZ 
Nederland, MIND, UWV, Divosa en VNG, dat tot doel heeft 
de arbeidskansen van mensen met psychische 
aandoeningen te vergroten. 



Een psychiatrische aandoening is als een tweesnijdend zwaard: zij 
die eraan lijden moeten zich niet alleen tegen hun aandoening 
maar ook tegen het psychiatrisch stigma wapenen. Als gevolg van 
het overheidsbeleid (overheveling van zorg naar de gemeenten, 
tegelijk met nadruk op grotere participatie van mensen) is 
destigmatisering nu zeer urgent.  Hulpverleners in de GGz en in 
het sociale domein hebben behoefte aan goede informatie over 
het effectief bestrijden van stigma (zowel publiek stigma als 
zelfstigma). In deze presentatie wordt geprobeerd om in deze 
behoefte te voorzien.  

‘Destigmatisering 
van psychische 
aandoeningen: 
hoe doe je dat?’

JAAP VAN WEEGHEL



13:45 
Marina Hesen
Marina is sinds maart 2017 voorzitter Raad van bestuur van 
de RIBW Brabant. De RIBW Brabant  biedt 
herstelondersteunende zorg aan mensen met psychische 
of psychiatrische problematiek.   Naast zorg en 
begeleiding leidt de RIBW ook mensen op tot 
ervaringsdeskundige middels de opleiding Howie de 
Harp.  

Hiervoor is Marina ruim 15 jaar bestuurder geweest van 
verschillende MEE-organisaties in Brabant en Limburg.  

De rode draad in haar loopbaan is dat ze altijd gewerkt 
heeft voor mensen voor wie het leven door allerlei 
uiteenlopende omstandigheden extra ingewikkeld is. Bij 
hen ligt haar affiniteit en de passie om van betekenis te 
willen zijn. 



Naar het advies van de Commissie Dannenberg, Van beschermd 
wonen naar beschermd thuis, werken we ook in de regio van RIBW 
Brabant aan de veranderopgave voor beschermd wonen, 
maatschappelijke opvang en preventie. De kern van deze opgave 
is dat mensen die zijn aangewezen op beschermde woonvormen 
meer dan nu het geval is zo zelfstandig mogelijk in de wijk komen 
te wonen. Dit is alleen mogelijk als aan een aantal 
randvoorwaarden wordt voldaan en als gemeenten in hun lokale 
ondersteuningsstructuur beschikken over een breed palet aan 
producten en voorzieningen: van lichte vormen van begeleiding 
tot zware vormen van opvang. Passende ondersteuning van 
mensen met psychische en psychiatrische problemen in de 
thuissituatie met behoud van zelfstandigheid vraagt om een goed 
stelsel van informele steun, maatschappelijke ondersteuning, 
ambulante begeleiding en behandeling en passende 
woonvormen. Om deze kanteling te kunnen maken is het nodig 
dat naar alle onderdelen van de keten gekeken wordt en er (waar 
nodig) nieuw innovatief aanbod wordt ontwikkeld. In de 
presentatie wil ik dieper ingaan op hoe wij hier in de regio vorm en 
inhoud aan geven en wat dit vraagt van ons als betrokken partner.   

‘Bouwen van 
duurzame 
netwerken in het 
sociale domein 
om van 
Beschermd 
Wonen naar 
Beschermd thuis 
te komen’

MARINA HESEN



14:15 
JOSÉ MANSHANDEN
José Manshanden (1958) is sinds 2017 directeur van de 
GGD Amsterdam. De GGD heeft een breed pakket aan 
taken op het terrein van de Publieke Gezondheid van 
jeugdgezondheidszorg tot infectieziekten. Een van 
afdelingen is MGGZ, Maatschappelijke Geestelijke 
Gezondheidszorg. Hier is ook een team Vangnet en advies, 
waar SPV-ers werken aan de OGGZ, o.a. voor het 24/7 
meldpunt Zorg en Overlast. Ook is de GGD betrokken bij 
de WvGGZ, door de uitvoering van de hoorplicht en het 
verkennend onderzoek. Manshanden is ook voorzitter van 
de regionale werkgroep aanpak voor personen met 
onbegrepen gedrag en van de kerngroep Thrive, 
Amsterdam Mentaal Gezond. Manshanden heeft ruime 
ervaring in het brede sociale domein en is ook al geruime 
tijd bestuurslid van Kenniscentrum Phrenos. 



Een inleiding over de rol van de gemeente en de GGD bij de GGZ. 
Wat kunnen we meer doen om aan preventie om alle inwoners 
mentaal fit te houden of te maken? Hoe zorgen we voor 
wijkgerichte netwerken, zodat dat hulp snel en dichtbij 
beschikbaar is? Hoe zorgen we voor integrale zorg en hulp voor 
de groep clienten die het niet redden op eigen kracht?  

‘AMSTERDAM 
MENTAAL 
GEZOND, van 
PREVENTIE 
TOT 
MELDPUNT 
OGGZ’

JOSÉ MANSHANDEN



14:45 
PAUZE



15:15 
LARA DE BRITO
Lara de Brito is een jaar na de onafhankelijkheid geboren 
en opgegroeid in Maputo, de hoofdstad van Mozambique. 
De Brito woont sinds haar veertiende in Nederland. Op 
haar achttiende werd ze politiek actief voor GroenLinks. 
Sinds vijf jaar is Lara de Brito werkzaam als wethouder in 
Wageningen waar ze verantwoordelijk is voor de 
portefeuilles Gezondheid, Jeugd, Onderwijs, Asiel, Stad 
der Bevrijding en Voedsel. Onderwerpen die een rode 
draad vormen in haar werk zijn ongelijkheid, diversiteit en 
democratie. In februari 2018 heeft ze een bundel met 
politieke essays gepubliceerd met de titel Koorddansen. 
Totdat De Brito in 2014 de functie van wethouder 
aanvaardde werkte ze als journalist, waar ze ook voor 
opgeleid is. Als zelfstandig journalist en eigenaar van 
Libera journalistiek schreef ze veel over sociale thema’s, 
economie en politiek.   



Lara de Brito gaat in haar verhaal in op de vraag hoe gemeenten 
kunnen aansluiten op wat voor haar inwoners echt belangrijk is. De 
Brito vertrekt vanuit de lokale praktijk en keuzes in Wageningen, 
de gemeente waar ze zelf bestuurder is. Haar verhaal draait om de 
vraag hoe we ervoor zorgen dat het verbeteren van de kwaliteit 
van leven leidend wordt voor de inzet, het aanbod en de 
bejegening van mensen. En hoe lokale partners gezamenlijk 
kunnen werken aan een samenleving dat zich kenmerkt door 
betrokkenheid en vertrouwen.  

‘HOE EEN 
GEMEENTE 
HET 
VERSCHIL 
KAN MAKEN’

LARA DE BRITO



15:45 
PETER VAN ZUIDAM
Peter van Zuidam, sr. zorginhoudelijk adviseur GGZ 
Zilveren Kruis heeft 20 jaar in de GGZ gewerkt. 7 jaar 
geleden maakte hij de overstap gemaakt naar Zilveren 
Kruis. Elke dag gaat hij met plezier naar zijn werk. De 
zorgverzekeringswet is een solidair stelsel waarin rijke 
mensen meer betalen dan arme mensen en gezonde 
mensen betalen voor zieke mensen. Keerzijde van deze 
solidariteit is het feit dat stelsels per definitie wat 
gemankeerd zijn. De menselijke maat komt hierbinnen 
tenslotte maar beperkt terug. Peter kijkt er naar uit om 
tijdens dit minisymposium met u in gesprek te gaan over 
het zoveel als mogelijk invoegen van de menselijke maat in 
het stelsel! 



Tijdens mijn toespraak wil ik samen met u kijken naar het 
vergezicht vanuit verzekeraarsperspectief over de GGZ in 2025. 
Hierna gaan José Manshanden en ik met elkaar - en de zaal - in 
gesprek over de route naar 2025. Hierin zullen wij het perspectief 
van verzekeraar en gemeente meenemen. Reken op een 
inspirerend gesprek vanuit deze verschillende perspectieven! 

‘DROMEN 
OVER 
GEESTELIJKE 
GEZONDHEID 
IN 2025’

PETER VAN ZUIDAM



16:15 
NIELS MULDER
Prof. Dr. C.L. Mulder is hoogleraar Openbare Geestelijke 
Gezondheidszorg bij het Erasmus MC en als psychiater, 
opleider en onderzoeker werkzaam bij Antes, onderdeel 
van de ParnassiaGroep. De onderzoeksactiviteiten vinden 
plaats in het kader van het Onderzoekcentrum ESPRi, een 
samenwerkingsverband tussen de GGZ Instellingen in 
Rijnmond, de GGD en het Erasmus MC. Prof. Mulder werkt 
als psychiater in de acute psychiatrie en doet onderzoek 
op het gebied van de OGGZ (bevolkingsonderzoek, acute 
psychiatrie, preventie van dwang, (F)ACT, therapietrouw en 
netwerkzorg) en heeft in dit kader diverse 
onderzoekssubsidies verkregen. Prof. Mulder publiceert 
over acute psychiatrie, openbare geestelijke 
gezondheidszorg, bemoeizorg, drang en dwang in diverse 
(inter)nationale tijdschriften en boeken.   



Tot en met 2019 nam ieder jaar het aantal dwangopnames en 
andere BOPZ maatregelen toe. De Wet verplichte ggz (Wvggz) is 
ontwikkeld om dwangopnames te voorkomen, door meer dwang 
toe te passen in de thuissituatie. Verminderen van dwangopnames 
is inderdaad dringend gewenst, maar tegelijkertijd willen we ook 
ambulante dwang verminderen. Over het algemeen geldt dat 
goede, integrale zorg inclusief crisisplannen dwang voorkomt. 
Maar wat betekent dat in de praktijk en hoe zorgen we ervoor dat 
mensen de juiste (bemoei)zorg ontvangen wanneer iemand geen 
zorg wil, terwijl de omgeving vindt dat het helemaal niet goed 
gaat?

‘HET 
VOORKOMEN 
VAN EEN 
WVGGZ 
MAATREGEL’

NIELS MULDER



16:45 
Afrondende 
plenaire discussie
In deze afrondende discussie kunt u nog uw laatste vragen 
stellen aan de sprekers die u vandaag heeft gehoord. Of 
iets opmerken wat u van het hart moet rond het thema 
“persoonlijk herstel en maatschappelijke participatie van 
mensen met ernstige en langdurige psychische 
aandoeningen”. 



17:00 
Einde
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