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Voorwoord 
 

Het jaar 2011 is bestuurlijk gezien een hectisch jaar gebleken. In de loop van het jaar bereikte 

ons het bericht dat het ministerie van VWS de jaarlijkse subsidie afbouwt van € 120.000 nu tot 

€ 35.000 in 2014. Dat dit bericht ook onrust veroorzaakte onder onze medewerkers behoeft 

geen betoog. 

 

Daarnaast is er begonnen met de organisatie van de gebeurtenissen rond het 25 jarig 

jubileum. Dat hierbij tegengestelde gevoelens optreden zal duidelijk zijn. 

 

Het bestuur is “op sterkte” en de onderlinge samenwerking is vruchtbaar en positief. De 

samenwerking met de medewerkers van het secretariaat is prettig en goed. Met elkaar hebben 

we veel werk verzet.  

 

De samenwerking binnen het Landelijk Platform GGz als koepelorganisatie voor de patiënten- 

en betrokkenenverenigingen binnen de GGZ is voortgezet, waarbij de VMDB haar eigen 

identiteit behoudt.  
Voor de details verwijs ik naar de website www.platformggz.nl. 

 

In 2011 heeft de VMDB het contact met Bristol-Myers Squibb en AstraZeneca gecontinueerd. 

Door de contacten met deze bedrijven is de VMDB instaat om een aantal activiteiten voor de 

vrijwilligers te organiseren. 

Met Eli Lilly is het contact verminderd, veroorzaakt door het aflopen van het patent van 

Zyprexa. 

 

Ook in 2011 zijn vele schenkingen ontvangen. Meerdere leden hebben een hoger bedrag 

overgemaakt dan de vastgestelde contributie. Daarnaast is ook een periodieke schenking van 

een zeer substantieel bedrag ontvangen. Hiermee zijn we in de gelegenheid om dingen te doen 

die anders niet mogelijk zouden zijn. Denk aan cursussen voor vrijwilligers en publicaties. 

 

De “Tevredenheid enquête” die onder onze leden in 2010 is uitgezet en in 2011 is 

gepubliceerd, is door BMS gefinancierd. Een derde van de aangeschreven leden heeft deze 

enquête ingevuld en teruggestuurd. Dit is een hoge score. 

Eind 2011 is begonnen met de voorbereiding van een enquête over het gebruik van generieke 

medicijnen ten opzichte van spécialités, gefinancierd door AstraZeneca. Eind maart 2012 is de 

uitkomst beschikbaar. 

 

Het beleid van de VMDB wordt niet beïnvloed door de farmaceutische industrie. Goede 

contacten met de farmaceutische industrie zijn echter gewenst vanwege het belang van de 

juiste medicijnen bij de behandeling van mensen met de bipolaire stoornis. 

 

In 2011 is het rapport “Staat van de Gezondheidszorg in 2011” gepubliceerd door het 

ministerie van VWS.  De VMDB heeft hieraan meegewerkt. 

 

Ook is in 2011 de film Jeanne op de tv vertoond. De lotgevallen van een tiener bij wie de 

manisch depressieve stoornis wordt geconstateerd, worden daarin treffend  in beeld gebracht. 

Hoewel de VMDB niet betrokken was bij de inhoudelijke kant van de film is er financieel aan 

bijgedragen. 

  

Ook in 2011 is er in de media veel aandacht geweest voor de geestelijke gezondheidszorg. Ook 

voor de pillen en de behandelingen. Daar waar we kunnen zullen we pogen deze aandacht in 

2012 op positieve wijze vast te houden. 

 

De oprechte dank gaat uit naar de ca. 180 vrijwilligers die, ieder op eigen wijze, in 2011 

hebben meegeholpen de doelstellingen van de VMDB te verwezenlijken. 

 

 

Koos van der Span, 

Voorzitter VMDB 

http://www.platformggz.nl/
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Aard en omvang van de Vereniging 
 

De Vereniging voor Manisch-Depressieven en Betrokkenen (VMDB) is een landelijke organisatie 

die zich ten doel stelt het welzijn van mensen die lijden aan de Manisch-Depressieve Stoornis 

(MDS) en dat van hun direct betrokkenen te verbeteren. De Manisch-Depressieve Stoornis 

wordt ook wel een bipolaire stoornis genoemd. 

Verspreid over het land zijn er inmiddels ca. 180 vrijwilligers die werkzaamheden verrichten 

ter ondersteuning van dit doel. Een deel van de vrijwilligers lijdt zelf aan MDS.  

 

Over het jaar 2011 is van 3210 leden contributie ontvangen. Na een stijging in het jaar 2009 

heeft de daling van 2010 zich voortgezet.  

 

MDS is een stoornis die zich kenmerkt door uitersten in stemming en activiteit. Men kan 

enerzijds uiterst uitbundig en daadkrachtig zijn (de manie) of juist uiterst teruggetrokken en 

inactief (de depressie). Deze wisselingen kunnen grote gevolgen hebben voor de getroffene 

zelf, voor zijn omgeving (sociaal) en op het werk. In de uitersten van de stemming is opname 

in een psychiatrisch ziekenhuis vaak niet te vermijden en zelfs soms wenselijk ter bescherming 

van de getroffene en zijn omgeving. 

Een schatting, ontleend aan de Universiteit van Utrecht, geeft aan dat er ongeveer 140.000 

mensen met MDS in behandeling zijn.  

 

Naast de behandeling in de reguliere geestelijke gezondheidszorg, waarvan medicatie veelal 

een onderdeel is, zijn voorlichting en lotgenotencontact voor veel mensen met MDS en hun 

betrokkenen een belangrijke aanvulling. 

De ervaringsdeskundigen van de VMDB kunnen immers - zoals het woord al zegt - spreken 

vanuit hun eigen ervaringen als patiënt of betrokkene. Zij kennen de problematiek van 

binnenuit en hebben daardoor nuttige en praktische tips paraat voor specifieke MDS-

problemen. 

 

Op 1 januari 2011 bestond het bestuur uit: Koos van der Span (voorzitter), Henk van Bentum 

(penningmeester) Ed Volbeda (secretaris), Jan Verheijen, Tonnie Witteman en Mirjam de 

Boone. 

Mirjam de Boone was genoodzaakt in de loop van 2011 te stoppen als bestuurslid, en Heleen 

de Wilde was inmiddels toegetreden tot het bestuur, zodat het bestuur aan het einde van 2011 

eveneens uit zes personen bestond. 

 

 

Vrijwilligers 

De VMDB is vooral een organisatie voor en door mensen met MDS en hun direct betrokkenen. 

Veel van de vrijwilligers hebben zelf MDS en voor hen biedt het werken binnen de VMDB 

behalve veel voldoening ook structuur en regelmaat en eventueel ook de mogelijkheid door te 

groeien naar een betaalde baan. Voor anderen is het vooral belangrijk andere mensen met 

MDS en betrokkenen te kunnen steunen, vanuit hun vaak moeizaam verworven (ervarings-) 

deskundigheid. 

Het therapeutisch effect van werken voor de VMDB mag niet worden onderschat. 

 

Verspreid over het land waren er ook in 2012 ca. 180 vrijwilligers die werkzaamheden 

verrichten ter ondersteuning van de doelstellingen van de VMDB. Op de landelijke bijeenkomst 

in juni werden de vrijwilligersjubilea gevierd: 7 mensen vierden hun 15-jarig jubileum, 16 

mensen hun 10-jarig en 26 mensen hun 5-jarig jubileum. 



 

Jaarverslag 2011  Pagina 5 van 21  

Lotgenotencontact 
 

 

Huiskamerbijeenkomsten (= gespreksgroepen) 

Naast de landelijke bijeenkomsten en de regionale bijeenkomsten 

(zie ”Voorlichting en PR”) organiseert de VMDB kleinschalige 

huiskamerbijeenkomsten. In een informele omgeving en op een 

ontspannen manier kunnen de deelnemers van gedachten 

wisselen over het omgaan met MDS ten aanzien van familie, 

werk, vrienden en buren, etc. In een huiskamergroep komen 

gewoonlijk 6 tot 10 personen met enige regelmaat bij elkaar, 

onder leiding van een ervaringsdeskundige vrijwilliger. 

 

Huiskamergroepen per regio 

Hieronder een kort overzicht van hoeveel huiskamergroepen er in  

2011 actief waren. 

Friesland: 2 groepen, in Leeuwarden en Sneek. 

Overijssel: 2 groepen in Deventer en Zwolle 

Gelderland 

Nijmegen: 4 groepen, 1 al bestaande (waaronder ook voor betrokkenen) 

Arnhem: 3 groepen (1 al bestaande) 

Ede: 2 groepen 

Apeldoorn: 1 groep 

Winterswijk: 1 groep 

Groessen: 1 groep 

Doesburg: 1 groep 

Zuid-Gelderland, Nijmegen e.o. 1 jongerengroep 

Flevoland: 2 groepen in Lelystad en Almere 

Noord-Holland 

Amsterdam: 3 groepen 

Haarlem: 2 groepen 

Hoofddorp: 1 groep 

Hilversum: 3 groepen 

Alkmaar: 4 groepen Opgezet vanuit GGZ NHN; deze groepen komen samen in GGZ-ruimten in 

Heiloo en Heerhugowaard. 

Zaandam: 2 groepen,   

Zuid-Holland:Dordrecht 1 groep 

                   Leiden : 1 groep 

                   Den Haag 1 groep 

                   Gouda : 1 groep 

Noord Brabant 

Eindhoven: 6 groepen, 

Oss: 1 groep,  

Den Bosch: 1 groep,  

Breda: 1 jongeren groep  

          2 groepen 

Limburg: Roermond 1 groep 

              Weert 1 groep 

           : Zuid Limburg: totaal 10 groepen 

Zeeland: Terneuzen 1 groep 

              Vlissingen 1 groep 

 

 

De lotgenoten- en betrokkenenlijn 

Via de Lotgenotenlijn (0900-5123456, €0.10 per minuut) verstrekken 

vrijwilligers, allen ervaringsdeskundig, zowel patiënten als 

betrokkenen, informatie over alle aspecten van het omgaan met de 

MDS. 

In 2011 zijn twee trainingsdagen gehouden. Ook ontvangen 
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vrijwilligers een informatiemap en coaching van collega’s. Zo kunnen gerichte tips en adviezen 

bijvoorbeeld over (bijwerkingen van) medicijnen, huiskamergroepen, psycho-

educatiecursussen en boektitels aan de orde komen. Het meest belangrijk in een gesprek is 

echter het aandachtig luisteren naar wat de beller vraagt of opmerkt. Vaak gaat het gesprek 

over de moeite met het leren accepteren van / leren omgaan met de stoornis. Achter de 

verhalen zit meestal veel emotie, teleurstelling of verdriet. De vrijwilligers proberen met een 

luisterend oor en begrip een kleine steun te zijn voor deze bellers. 

 

Het 0900-nummer heeft een doorschakelfaciliteit zodat iedere vrijwilliger die dienst doet, 

vanuit zijn huis de telefoonoproep kan beantwoorden. 

De lijn is 7 dagen in de week van 09.00-21.00 geopend. Per dag zijn er 6 diensten van 2 uur 

die over de vrijwilligers worden verdeeld. Ongeveer 10 vrijwilligers doen twee of meer diensten 

per week. 

Er zijn ongeveer 40 vrijwilligers, meer en minder actief, bij de Lotgenotenlijn betrokken. De 

coördinatie wordt door één vrijwilliger gerealiseerd. Verreweg de meeste van deze vrijwilligers 

hebben zelf een bipolaire stoornis. 

 

In 2011 zijn in totaal 6852 gesprekken gevoerd, bijna 600 per maand. 

Een groot aantal van deze ‘gesprekken’ is echter toe te schrijven aan de ‘in gesprek’-melding 

of direct na verbinding weer ophangen. Als we deze buiten beschouwing laten, wordt het 

aantal gesprekken van 10 minuten of langer ongeveer 200 per maand; de gemiddelde duur 

van deze gesprekken is 23 minuten. Als ook de kortere gesprekken (met een gemiddelde duur 

van 4 minuten) worden meegeteld komt het gemiddelde op ongeveer 420 gesprekken per 

maand.  

 

Ondanks toenemende informatie-uitwisseling via internet stijgt het aantal gesprekken licht.  

Onderstaande grafiek toont het aantal gesprekken langer dan 1 minuut per maand.  

 

 
 

Landelijke Bijeenkomsten 

In 2011 heeft de VMDB 4 Landelijke Bijeenkomsten georganiseerd. De bijeenkomsten hadden 

steeds plaats in Utrecht. Verschillende sprekers hebben hier hun visie gepresenteerd, vanuit 

hun specifieke deskundigheid, op een onderwerp dat tevoren in het kwartaalblad van de 

VMDB, de PLUSminus, uitvoerig belicht werd. 

In 2011 is er geen betrokkenendag georganiseerd. Wel is op de algemene landelijke dagen 

meer aandacht geweest voor betrokkenen. Gebleken is dat betrokkenen minder behoefte 

hebben aan een eigen themadag. Een belangrijk neveneffect van de Landelijke Bijeenkomsten 

is dat Lotgenoten zo gemakkelijk met elkaar in contact komen. 

 

Overzicht van de bijeenkomsten in 2011: 

Aantal bellers Lotgenotenlijn VMDB
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Datum Thema Aantal bezoekers 

12 maart Recht of onrecht 79 

18 juni De sleur van alle dag doorbreken 83 

17 september Jong, bipolair, wat nu 110 

10 december Opname en zelfdoding 147 

 

Gemiddeld kwamen er in 2011 104 mensen naar Utrecht voor een landelijke bijeenkomst. De 

eerste bijeenkomst in maart werd matig bezocht. Het programma was, met een psychiater, 

een woordvoerder voor cliëntenbelangen en een ervaringsdeskundige, voor zowel patiënten als 

betrokkenen zeer interessant.  

In juni viel de opkomst iets hoger uit. September, en vooral december werden de uitschieters 

van het jaar. Wellicht heeft het promoten van deze dagen meer belangstellenden getrokken.  

Na het plenaire gedeelte in de ochtend zijn er in het middagprogramma, afhankelijk van de 

belangstelling, voor de geboden thema’s drie vaste gespreksgroepen en gemiddeld drie 

workshops. De jongeren hebben, naast de eigen themadag, één keer een gespreksgroep 

geleid. Het aantal deelnemers in de workshops en gespreksgroepen nam sterk toe. In deze 

gespreksgroepen nieuwe leden voor patiënten en nieuwe leden voor betrokkenen kon men de 

ervaringen met elkaar (lotgenoten!) delen. Iedere gespreksgroep wordt begeleid door een 

getrainde en ervaringsdeskundige vrijwilliger van de VMDB. 

Per bijeenkomst zijn ongeveer 15 vrijwilligers en twee medewerkers van het bureau betrokken 

bij de organisatie van een Landelijke Bijeenkomst. 

 

 

VMDB-JONGEREN 

De VMDB heeft leden die jonger zijn dan 35. Deze leden kunnen meedoen aan de activiteiten 

die speciaal voor en door de VMDB-Jongeren worden georganiseerd. 

 

In februari vorig jaar is de documentaire "Jeanne" uitgekomen. Deze documentaire laat zien 

hoe Jeanne in haar leven worstelt met haar bipolaire stoornis. Het debat over jongeren naar 

aanleiding van de documentaires "Jeanne" en "Evan" in de Rode Hoed was een succes. De zaal 

zat vol en er is flink gediscussieerd en de jongeren zijn gehoord. 

 

 

Financieel overzicht Lotgenotencontact 

 
 Begroting 

2012 

Exploitatie 

2011 

Begroting 

2011 

Exploitatie 

2010 

Begroting 

2012 

Exploitatie 

2011 

Begroting 

2011 

Exploitatie 

2010 
 BATEN LASTEN 

Huiskamerbij
eenkomsten 

0 0 0 0 1.000 

 
4.542 0 7.697 

Lotgenoten-
lijn 

5.500 6.380 5.500 6.223 7.500 17.448 7.250 12.469 

Landelijke 
bijeen-
komsten 

900 1.329 

 
1.600 1.536 6.900 

 
8.195 11.100 11.530 

         

         

 6.400 7.709 

 
7.100 

 
7.759 

 
15.400 30.185 18.350 31.696 
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Voorlichting en PR 
 

 

Kwartaalblad PLUSminus 

De PLUSminus is het kwartaalblad van de VMDB. De redactie wordt gevormd door een vaste 

groep vrijwilligers. De doelstelling van de PLUSminus is het informeren van de leden over 

zaken binnen de vereniging, over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van behandeling en 

medicatie van de manisch-depressieve stoornis (MDS) en om te dienen als platform voor 

discussie over zaken die te maken hebben met MDS. 

 

Ieder nummer heeft een speciaal thema waarover leden van de VMDB kunnen schrijven. Deze 

thema’s sluiten steeds aan bij de thema’s van de landelijke bijeenkomsten. In 2010 zijn de 

volgende thema’s aan bod gekomen: 

 Recht en Onrecht (maart) 

 De sleur van alle dag doorbreken (juni) 

 Jong, bipolair; wat nu? (september) 

 Opname en zelfdoding (december). 

 

De omvang van de PLUSminus varieerde van 44 pagina’s tot 48 pagina’s.  

 

De PLUSminus wordt als heel belangrijk ervaren m.b.t. herkenning en acceptatie voor mensen 

die net hun diagnose hebben gekregen. 

Behalve aan leden (waaronder ook werkenden in de GGz) wordt het blad ook toegezonden aan 

geïnteresseerden, veelal werkzaam in de GGz. 

In 2010 werd de PLUSminus verzonden naar meerdere wachtkamers van behandelaars en naar 

de Tweede Kamerfractie van het CDA. 

 

 

PR-activiteiten 

Voor de PR heeft de VMDB in 2011 gebruik gemaakt van de volgende brochures: 

 De informatiekrant, “Als stemmingen te extreem zijn”; 

 De patiëntenfolder “Manisch-depressief. Wat nu?”; 

 De betrokkenenfolder “U bent betrokken bij iemand die manisch-depressief is. Een 

handreiking”; 

 Een patiëntenbrochure “Wat uzelf kunt doen”; 

 Een betrokkenenbrochure “Hoe u uzelf en anderen kunt helpen”; 

 Twee A3-posters; 

 Het boekje “De bipolaire stoornis voor patiënt en betrokkenen, een leidraad”, dat aan 

alle nieuwe leden wordt toegezonden; 

 De brochure “Kinderwens”.  

 De jongerenfolder 

Ook veel gevraagd is de DVD over huiskamergroepen ManischDepressief?!!! en helemaal nieuw 

is de DVD Jeanne met daarop de documentaire over het leven van Jeanne, een tiener met een 

bipolaire stoornis, en een aantal korte voorlichtingsfilmpjes over Zelfhulp, Thuis en omgeving 

en Hulpverlening. 

 

Verder is in 2011 het team VMDB-promotie tot stand gekomen. Dit team verzorgt de stands 

van de VMDB op beurzen en congressen. In 2011 is het VMDB-promotieteam aanwezig 

geweest bij de opening van de Week van de Psychiatrie, de opening van de Week van de 

Chronisch Zieken, de Publieksdag van de Hersenstichting, een Informatiemarkt voor naasten 

van mensen met psychische problemen, een Congres voor verpleegkundig specialisten in de 

GGZ en de Landelijke Dag Psychische Gezondheid. 

 

 

Website 

In 2011 is de structuur van de website herzien, zodat informatie weer makkelijker te vinden is. 

Dit bood tegelijkertijd de mogelijkheid om de website weer up-to-date te maken. Verder is het 

gelukt het beheer van de site over te dragen aan een uit vrijwilligers bestaand webredactie. 
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Midden 2011 is een groepje enthousiaste vrijwilligers geïnstalleerd als webredactie. Ook het 

webbeheer hoort onder hun verantwoordelijkheid. De groep bestaat uit drie personen met 

allen ervaring  in website(beheer) en content- managementsystemen. Onderling zijn de taken 

verdeeld in onder andere: contacten met een vast bestuurslid, technische- en redactionele 

taken. 

 

Als een van de eerste activiteiten zijn alle bestaande teksten beoordeeld op actualiteit en 

leesbaarheid. De eerste resultaten zijn sinds het derde en vierde kwartaal zichtbaar. 

De web-werkgroep heeft een activiteitenlijst opgesteld en een volgsysteem daarop. Zo weten 

de leden van de werkgroep welke activiteit prioriteit heeft en wie deze aanpakt. 

 

Ook is begonnen met opmaak en de grafische uitvoering te verbeteren. Zo zijn er al meer 

plaatjes / foto's geplaatst. Aan het gemakkelijk vinden van teksten is ook aandacht besteed. 

Dit zal in 2012 worden uitgewerkt. Dit geldt ook voor een printoptie van webpagina's. 

 

De leden van de werkgroep zijn in het verslagjaar enkele keren bij elkaar gekomen: 

 'installatie' als werkgroep (kantoor Utrecht met de bureaumanager) 

 overleg, gedachtewisseling, afspraken maken (bij een van de leden thuis) 

 voortgangsoverleg – afstemming met verantwoordelijk bestuurslid, kennismaking met 

en overleg benodigde inzet externe webbouwer. 

 

Daarnaast zijn overwegend per telefoon of e-mail onderlinge contacten.  

 

De webredactie bestaat op dit moment uit drie leden. Enige uitbreiding is zinvol om bij uitval 

van een van de leden back-up te hebben. 

 

De getallen 

In de onderstaande tabel ziet u enkele gegevens over het bezoek aan onze website. 

 

Aantal 2011 2010* 

Aantal bezoekers 53.022 36.047 
(omgerekend naar een heel jaar: 
48.000) 

Unieke bezoekers 35.342 24.791 
(omgerekend naar een heel jaar: 
33.000) 

Pagina weergave 215.580 148.334 
(omgerekend naar een heel jaar: 
198.000) 

Pagina's per bezoek 4 4 

Gemiddelde tijd op de site 00:02:49 00:02:42 

Bounce percentage ** 46 46 

Percentage nieuwe bezoekers 65 69 

* vanaf april 2010 omdat daarvoor de bezoekers op een andere wijze werden geregistreerd. 

** aantal bezoekers [%]  die op een pagina binnen komen en dan ook direct je website weer verlaten, 
zonder maar een andere pagina van je site bezocht te hebben. 
 

De gemiddelde tijd dat een bezoek op de website blijft en het bounce percentage hangen 

samen, maar is te laag. In 2012 zullen naar verwachting beide aspecten hoger zijn, door de 

wijzigingen van inhoud, actualiteit en opmaak. 

 

 

Jongeren website 

Er is een website www.vmdbjongeren.nl speciaal voor jonge patiënten en jonge betrokkenen. 

Op deze website staat alle informatie over MDS in een taal die voor jongeren aantrekkelijk is. 

http://www.vmdbjongeren.nl/
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Verder staan er veel tips, ervaringsverhalen en korte ervaringsstukjes om een beeld te geven 

hoe het voelt om bijvoorbeeld manisch of depressief te zijn. 

 

 

Forum 

Het algemene forum van de VMDB is te vinden op www.vmdbforum.yourbb.nl  

Gemiddeld zo’n 140 deelnemers waren er actief over het jaar 2011, sommigen lezen alleen 

maar mee, anderen posten vrijwel dagelijks een berichtje en alles daar tussenin komt 

natuurlijk ook voor.  

Het forum is verdeeld over diverse rubrieken en ook bestaat er een uitgebreid archief waarin 

oude maar nog steeds interessante gesprekken gelezen kunnen worden. Onderwerpen 

waarover zoal wordt gesproken zijn diagnose, behandeling, acceptatie, medicatie, vertel je het 

op je werk of aan een nieuwe relatie, maar ook worden er wel foto’s geplaatst bijvoorbeeld van 

een huisdier en is er plaats voor ontspanning in de zin van een woordspelletje of gewoon een 

gezellige babbel. 

 

 

Jongerenforum 

Het jonge patiëntenforum www.jpforum.yourbb.nl loopt niet zo goed. Het forum wordt gerund 

door de jongeren zelf. Ze zijn er druk mee bezig om het forum nieuw leven in te blazen. 

 

 

Regionale Bijeenkomsten 

De regionale bijeenkomsten worden georganiseerd door de regionale contactpersonen (RCP) 

en/of het regioteam. Soms gebeurt dit ook in samenwerking met een instelling voor GGz. De 

intensiteit van de regionale activiteiten verschilt sterk over het land. Naast actieve regio’s zijn 

er ook tamelijk stille regio’s. 

 

Door het regelmatig organiseren van regionale bijeenkomsten biedt de VMDB mensen met 

MDS de gelegenheid in een meer besloten sfeer (dan op de landelijke bijeenkomst) met elkaar 

te discussiëren over specifieke onderwerpen. De regionale bijeenkomsten zijn meestal 

gekoppeld aan een thema. Men kan “dichter bij huis” met de aanwezige deskundige(n) praten 

tijdens de pauze en voor en na de presentatie. De regionale bijeenkomst is ook meer geschikt 

voor mensen voor wie de sfeer op de landelijke dag te massaal is of voor wie de afstand naar 

Utrecht te groot is. 

 

 

Regionale Bijeenkomsten per regio 

In de meeste regio’s wordt ieder jaar wel een regiobijeenkomst georganiseerd. Hieronder een 

greep uit het totaal. 

 

Friesland 

In 2012 hebben geen regionale bijeenkomsten plaatsgevonden 

 

Noord-Holland 

Een middag heeft ontmoeting plaatsgevonden in het Lucas Andreaziekenhuis in Amsterdam 

In het najaar van 2012 heeft er een Najaarsbijeenkomst plaatsgevonden met het thema: 

“Door zorg stabieler”. 

 

Noord-Brabant: 

In Noord –Brabant heeft er een ontmoetingsmiddag plaatgevonden in Den Bosch i.s.m Trialoog 

 

Noord en Midden Limburg 

In 2012 hebben er verdeeld over Limburg diverse bijeenkomsten plaatsgevonden: 

- een lezingplatform in Maastricht 

- twee regiobijeenkomsten in Heerlen 

- een activiteitendag waaronder informatieverstrekking, sprekers, rondvaart en 

afgesloten met een etentje. 

 

http://www.vmdbforum.yourbb.nl/
http://www.jpforum.yourbb.nl/


 

Jaarverslag 2011  Pagina 11 van 21  

Gelderland 

Ook in 2012 hebben in Gelderland de twee maandelijkse wandelingen doorgang gevonden. 

 

Zuid Holland 

In Zuid-Holland heeft er een open dag plaatsgevonden in het Delta MFC Rotterdam. 

 

Groningen 

In Groningen heeft het regioteam deelgenomen aan de beurs Chronisch Zieken 

 

Financieel overzicht Voorlichting en PR 

 
 Begroting 

2012 
Exploitatie 
2011 

Begroting 
2011 

Exploitatie 
2010 

Begroting 
2012 

Exploitatie 
2011 

Begroting 
2011 

Exploitatie 
2010 

 BATEN LASTEN 

Kwartaalblad 
PLUSminus 

    22.750 29.276 32.200 31.319 

Informatie-
verstrekking 

4.500 4.262 4.500 4.302 2.500 11.659 4.000 4.642 

Communicati
e via Internet 

    5.100 3.739 5.100 6.499 

Provinciale 
activiteiten 

    6.000 5.429 4.700 6.869 

Psycho 
educatie 

    0 2.287 3.500 8.841 

         

         

 4.500 4.262 4.500 4.302 36.250 52.390 49.500 58.170 
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Belangenbehartiging 
 

 

Deelname aan de internationale GAMIAN-organisatie 

GAMIAN (Global 

Alliance of Mental 

Illness Advocacy 

Networks) is een 

Europees 

samenwerkingsverband tussen patiëntenverenigingen en GGz-instellingen in Europa. 

Gamian organiseert jaarlijks een driedaags symposium. Vanuit iedere aangesloten instelling of 

vereniging kunnen hier 2 mensen aan deelnemen. 

In oktober 2011 is namens de VMDB Bert Aben, als afgevaardigde, in Brussel geweest waar 

het jaarlijks congres was georganiseerd. Het was een goed georganiseerde bijeenkomst waar 

veel uitwisseling plaats vindt van de behandelmethodes per land. 

Het daar behandelde is te zien op de website van Gamian onder het hoofd Convention 2011. 

  

Bevestigd is nogmaals dat de conventie in 2012 in Nederland zal plaats vinden, ter 

gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de VMDB/NSMD.  

 

 

Beïnvloeding van politiek 

Door de VMDB is wederom gelobbyd bij woordvoerders uit de Tweede Kamer.  

Dit was in de eerste plaats in het kader van het wetsvoorstel Dwang en Drang. In de tweede 

plaats met betrekking tot een gelijkwaardiger wijze van financiering van het LPGGz ten 

opzichte van vergelijkbare koepelorganisaties. Hierin trokken we samen op met het LPGGz Het 

eerste bleek meer succes te hebben dat het tweede.  

 

 

Landelijk Platform GGZ 

Het Landelijk Platform GGz 

is een koepelorganisatie 

van 20 cliënten-, familie- 

en categorale organisaties 

in de ggz. Het Platform 

komt niet alleen op voor de 

belangen van mensen met 

psychische of psychiatrische 

problemen, maar ook voor 

mensen in de maatschappelijke opvang en verslavingszorg. Daarbij worden de belangen van 

familie en naastbetrokkenen 
van mensen met verslavingsproblematiek meegewogen. Overigens is de betrokkenheid van 

het LPGGz niet exclusief gericht op de GGz-cliënt. Ook rehabilitatie en de 

levensomstandigheden van de éx-GGz-cliënt staan op de agenda. 
 
Missie 
Het Platform opereert vanuit het besef dat psychische problematiek – tijdelijk of blijvend – 

diep ingrijpt op alle levensterreinen en zich in alle levensfasen bij iedereen kan openbaren, 

ongeacht afkomst, omstandigheden of levensinstelling. Het doel is structurele verbetering in 

de kwaliteit van leven van (ex-)ggz-cliënten en naastbetrokkenen te bereiken. Daarbij wordt 

zoveel mogelijk uitgegaan van zelfregie en empowerment van de (ex-)GGz-cliënt en hun 

naastbetrokkenen. 
 
Kerndoelen 
De kerndoelen van het LPGGz zijn: 

 landelijke belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding gericht op het verbeteren van de 

positie van mensen met psychische/psychiatrische problemen en hun naastbetrokkenen 

en het bevorderen van hun participatiemogelijkheden; 
 verbetering van de ggz-zorg en maatschappelijke ondersteuning (WMO); 
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 versterking van de activiteiten van de aangesloten lidorganisaties zoals zelfhulp, 

lotgenotencontact en andere initiatieven, waarbij zelfregie centraal staat;  
 behartiging van de gemeenschappelijke belangen van haar leden. 

Om deze doelen te realiseren werkt het Landelijk Platform GGz nauw samen met andere 

Patiënten- en Gehandicaptenorganisaties en Ouderenbonden, politiek en beleidsmakers, de 

SER, de Gezondheidsraad, GGZ Nederland, organisaties voor beroepsbeoefewnaren in de 

geestelijke gezondheidszorg en belangstellenden voor geestelijke gezondheidszorg die niet bij 

een GGz-belangenorganisatie zijn aangesloten. 
  
Participatie VMDB in activiteiten van het LPGGz 
De VMDB is lid van het LPGGz en neemt deel aan door het platform belegde bijeenkomsten en 

vergaderingen, zoals de Algemene Ledenvergaderingen, netwerkbijeenkomsten (uitwisseling 

van kennis en ervaring tussen de lidorganisaties) en de zogenaamde podiumbijeenkomsten 

(brede, themagerichte informatiebijeenkomsten voor alle in de GGz actieve partijen). 
Het LPGGz probeert als netwerkorganisatie zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen en 

capaciteiten van de leden. Daarom wordt gewerkt met themagroepen waarin iedere 

lidorganisatie naar behoefte kan participeren. 
 
In een themagroep gaat het onder andere om de volgende doelen en activiteiten: 

 Activiteiten op elkaar afstemmen 
 Gemeenschappelijke visie of standpunt bepalen (kernboodschap) 
 Kritisch volgen van beleidsontwikkelingen m.b.t. het thema 
 Gezamenlijke strategie bepalen voor beleidsbeïnvloeding 
 Lobbywerk en collectieve belangenbehartiging. 

 
In 2011 nam de VMDB onder andere deel aan de volgende themagroepen: 

 Themagroep Wet verplichte zorg 
 Themagroep Rechtspositie in de zorg 
 Themagroep Pakketmaatregelen AWBZ 
 Themagroep Werk en inkomen 
 Themagroep Familiebeleid 
 Themagroep Depressie. 

 
Projecten van het LPGGz 

 (O)ggz-spiegel 

Zorg en ondersteuning aan kwetsbare mensen is vaak nog onderbelicht bij gemeenten. 

Het LPGGz houdt de gemeentelijke WMO-loketten een spiegel voor. De beste gemeente 

wint een prijs! (tot eind 2011) 
 Zorginkoop 

Als cliënten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders goed samenwerken, is dat voor alle 

partijen beter. Maar cliënten en cliëntenorganisaties moeten die 'derde partijrol' wel 

eerst goed leren spelen. (tot eind 2011) 
 Ketenzorg 

Als je langdurig ggz-cliënt bent is het handig te weten waar je allemaal terecht kunt in 

de perioden dat je niet bent opgenomen. Successen worden in kaart gebracht en 

verspreid. 
 Meld je zorg 

Hoe meet je nou de gevolgen van alle AWBZ-maatregelen in de ggz en 

maatschappelijke opvang? Daarvoor is Meld je zorg in het leven geroepen, compleet 

met helpdesk, enquêtes, polls & rapporten. 
 Jeugdmonitor 

Gezinnen met kinderen die lichte psychiatrische problematiek hebben, worden nogal 

hard getroffen door de bezuinigingen in de zorg. Hoogste tijd om de gevolgen in kaart 

te brengen. 
Voor het project (O)ggz-spiegel had de VMDB zitting in de Begeleidingscommissie. 
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Deelname aan het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen 

Het Kenniscentrum kent als leden 12 zorginstellingen, de VMDB en het Trimbos 

Instituut. De instellingen worden vertegenwoordigd door psychiaters en 

gespecialiseerde verpleegkundigen die de manisch depressieve stoornis tot hun 

specialisme hebben. De VMDB wordt vertegenwoordigd door twee leden, te 

weten de voorzitter en een vrijwilliger. KenBiS komt vier keer per jaar bijeen. 

 

De bijeenkomsten van KenBis bestaan uit een vergadering van de 

deelnemersraad en daarna een wetenschappelijke bijeenkomst die voorheen Lithium Plus 

werkgroep werd genoemd. Deze groep houdt zich in het bijzonder bezig met 

informatieverstrekking over wetenschappelijk onderzoek op gebied van de behandeling van en 

medicatie bij de bipolaire stoornis. Deze bijeenkomsten gebeuren 4 keer per jaar om kennis 

over de nieuwste ontwikkelingen te delen. Deze bijeenkomsten zijn geaccrediteerd, hetgeen 

betekent dat de deelnemers hiervoor de vereiste ervaringspunten ontvangen.  

Aan deze bijeenkomst neemt altijd minimaal één bestuurslid van de VMDB deel. Deze 

aanwezigheid heeft tot doel om als vereniging op de hoogte te zijn van de laatste 

ontwikkelingen en om, indien aan de orde, ervaringsdeskundigheid in te brengen. Daarnaast 

komt het onderhouden van een goede relatie met behandelaars de leden van de vereniging ten 

goede. Zo zijn in voorgaande jaren informatieve brochures ontwikkeld en is ook in 2011 verder 

gewerkt aan het in kaart brengen van de plaatsen waar psycho-educatiecursussen in den lande 

worden verzorgd. Dit ten behoeve van en op herhaald verzoek van de bezoekers van de 

Landelijke Bijeenkomsten. 

 

Binnen het Kenniscentrum en in overleg met de VMDB is besloten om de bestaande Psycho-

Educatie cursussen nader tegen het licht te houden en te inventariseren welke aanvullingen en 

of aanpassingen nodig zijn zodat men kan komen tot een revisie na de vele jaren waarin deze 

succesvolle en noodzakelijke cursus bestaat.   

 

Op de website van het Kenniscentrum voor Bipolaire Stoornissen is te zien is waar het 

Kenniscentrum zich mee bezig houdt en wordt verwezen naar de locaties waar de expertise is 

te halen. 

Hierop staat ook vermeld wie de leden van het Kenniscentrum zijn. 

 

 

Masterclass verpleegkundigen 

De ontwikkelde expertise wordt door middel van gekwalificeerde scholing verder verspreid.  

Hiervoor worden via het Kenniscentrum zogenaamde Masterclasses georganiseerd waar 

verpleegkundigen verder worden geschoold in de behandeling van patiënten met een bipolaire 

stoornis en wordt het de deelnemers geleerd om de Psycho-Educatiecursussen te geven. 

Deze masterclasses worden twee maal per jaar gegeven. 

 

 

Bevordering van Psycho-Educatie Cursussen (PEC) (te geven door GGz-instellingen) 

Tijdens de pycho-educatiecursussen brengen VMDB-vrijwilligers hun 

ervaringsdeskundigheid in. De PEC worden inmiddels in ongeveer 70 

GGz-instellingen gegeven. De cursuslocaties worden binnen de VMDB 

bijgehouden om deze informatie te verspreiden en zo deelname aan 

de cursussen te stimuleren. Gelijktijdig wordt de VMDB gepromoot. 

 

Deelname aan de PEC is belangrijk voor mensen met MDS en hun 

betrokkenen om een beter kennisniveau en inzicht te krijgen ten 

aanzien van de ziekte. Dit kan preventief werken tegen nieuwe 

ziekteperioden. 

 

De VMDB informeert de gezondheidszorginstellingen hierover en 

stimuleert de instellingen hieraan deel te nemen. Ook de organisatie van het benaderen en 

uitnodigen van deelnemers wordt verzorgd door de VMDB. 

 

In 2011 is de coördinatie van de Psycho-educatie overgedragen aan een nieuwe vrijwilliger. 
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Groningen 

In Groningen wordt op 3 plaatsen meegewerkt aan de PE-cursussen van Lentis en het 

Academisch Ziekenhuis Groningen. 

 

Friesland 

In Friesland wordt op 3 plaatsen meegewerkt aan de PE-cursussen van GGz Friesland. 

 

Drenthe 

In Drenthe wordt op 2 plaatsen meegewerkt aan de PE-cursussen van GGz Drenthe. 

 

Overijssel 

In Overijssel wordt op 5 plaatsen meegewerkt aan de PE-cursussen van Dimence en Mediant 

GGz. 

 

Flevoland 

In Flevoland wordt op 2 plaatsen meegewerkt aan de PE-cursussen van Meregaard en 

Meerkanten. 

 

Gelderland 

In Gelderland wordt op 6 plaatsen meegewerkt aan de PE-cursussen van GGz Nijmegen, 

GGNet, Meerkanten en De Gelderse Roos. 

 

Utrecht 

In Utrecht wordt op 3 plaatsen meegewerkt aan de PE-cursussen van Altrecht, RIAGG 

Amersfoort en UMC Utrecht. 

 

Noord-Holland 

In Noord-Holland wordt op 9 plaatsen meegewerkt aan de PE-cursussen van GGZ InGeest, 

GGZ NHN, PsyQ, PuntP en GGZ Centraal. 

 

Zuid-Holland 

In Zuid-Holland wordt op 10 plaatsen meegewerkt aan de PE-cursussen van BAVO RNO, Delta 

Zorgboulevard, De Grote Rivieren, Robert Fleury Stichting, PsyQ, Rijngeestgroep, GGZ Midden 

Holland, GGZ Delfland, RIAGG Rijnmond en Rivierduinen. 

 

Zeeland 

In ZEEland wordt op 2 plaatsen meegewerkt aan de PE-cursussen van Ziekenhuis Walcheren 

en RGC Zeeuws Vlaanderen. 

 

Noord-Brabant 

In Noord-Brabent wordt op 6 plaatsen meegewerkt aan de PE-cursussen van GGz Oost-

Brabant, GGz Eindhoven, GGz Westelijk Noord Brabant en Catharina Ziekenhuis. 

 

Limburg 

In Limburg wordt op 10 plaatsen meegewerkt aan de PE-cursussen van GGZ, RIAGG, 

Academisch Ziekenhuis Maastricht. 

 

 

Bevordering van het gebruik van een Noodplan  

Het leren werken met een noodplan maakt deel uit van de pycho-educatiecursussen (PEC). 

Door deelname aan de PEC te bevorderen, stimuleert de VMDB de invoering en het gebruik 

van een Noodplan. Daarnaast grijpen de vrijwilligers van de VMDB, op basis van hun eigen 

ervaringen, elke gelegenheid aan om het gebruik van een Noodplan door nieuwe leden te 

stimuleren. Het onderwerp ‘Noodplan’, of aspecten daarvan, komt in vrijwel iedere voordracht 

van ervaringsdeskundigen terug en is een vast en zeer gewild thema bij 

huiskamerbijeenkomsten. In dit geval ligt het accent op het oefenen met een Noodplan. 

Ook in gesprekken aan de Lotgenotenlijn komt het gebruik van het noodplan regelmatig aan 

de orde. 
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Week van de Psychiatrie 

In 2012 heeft de VMDB geen bijdrage kunnen leveren aan de week van de psychiatrie. 
 

 

Terugkoppeling van onze ervaringen naar de GGz, door samenwerking 

De VMDB koppelt haar ervaringen op regelmatige basis terug naar de GGz. Een voorbeeld 

hiervan is de samenwerking met het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen, waardoor een 

tweerichtings-verkeer bestaat tussen de patiëntenvereniging en de hulpverleners. Ook het 

bevorderen van de deelname aan de psycho-educatiecursussen is een voorbeeld waarin de 

samenwerking met de GGz gestalte krijgt. Daarnaast grijpt de VMDB de mogelijkheden aan om 

te spreken op symposia en congressen van hulpverleners. 

 

 

Financieel overzicht Belangenbehartiging 

 
 Begroting 

2012 
Exploitatie 
2011 

Begroting 
2011 

Exploitatie 
2010 

Begroting 
2012 

Exploitatie 
2011 

Begroting 
2011 

Exploitatie 
2010 

 BATEN LASTEN 

Participatie 
Gamian e.a. 

0 0 0 0 2.000 

 
1.124 1.000 2.206 

Deelname 
Landelijk 
Platform GGz 

0 0 0 0 750 750 750 750 

Voorw.s.akt.       150  

         

 0 0 0 0 2.750 1.874 1.900 2.956 
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Voorwaardenscheppende activiteiten 
 

Bestuur: aandacht voor continuiteit 

Helaas verlieten 2 bestuursleden binnen een jaar na benoeming het bestuur. In beide situaties 

speelde de ziekte een rol. Gelukkig kon in een van de vacatures snel een vervanger worden 

gevonden. Het op sterkte houden van het bestuur, zowel in het gewenste aantal van tenminste 

6 personen, waarvan tenminste 3 betrokkenen, als wat betreft de gewenste ervaring en 

kwaliteiten is een bron van zorg. De sterke verlaging van de rijkssubsidie vanaf 2012, dwingt 

het bestuur zich te beraden op de toekomst. Er zal niet aan te ontkomen zijn dat meer 

werkzaamheden door vrijwilligers, inclusief het bestuur, verricht zullen moeten worden, indien 

ervoor wordt gekozen het huidige aktiviteitenpakket in stand te houden.  

 

 

 

Fondsenwerving 

In 2011 had de VMDB contacten met twee farmaceutische bedrijven. Eén farmaceutisch bedrijf 

is afgevallen omdat van het middel Zyprexa het patent is verlopen en het nu een generiek 

middel is geworden. De contacten met de andere twee zijn gebleven. Van AstraZeneca is een 

bedrag ontvangen waarmee zowel onze website kon worden aangepast en gemoderniseerd als 

de jongeren brochure kon worden bekostigd.  

Op deze wijze worden bepaalde activiteiten van onze vereniging ondersteund cq mogelijk 

gemaakt.  

Als punt van aandacht is ons jubileum in 2012 onder de 

aandacht van deze bedrijven gebracht.  

 

 

Versterking en ondersteuning van de 

vrijwilligersorganisatie  

Vrijwilligersbeleid 

Vrijwilligers vormen een onmisbare kracht voor de 

VMDB. In 2011 waren ongeveer 180 vrijwilligers actief 

binnen de VMDB. Door het voeren van een helder 

vrijwilligersbeleid probeert de VMDB een vereniging te 

zijn waar mensen zich graag voor inzetten. 

Met nieuwe vrijwilligers wordt een 

vrijwilligersovereenkomst gesloten, waarin ook de 

kostendeclaratie geregeld is. 

De meeste vrijwilligers worden in staat gesteld om één of 

meerdere trainingen te volgen opdat hun specifieke 

vaardigheden versterkt worden. Onder 

‘Deskundigheidsbevordering’ worden de trainingen uitgebreider beschreven. 

Het streven van de VMDB is, om voor iedere functie een ‘reserve’ vrijwilliger te hebben of 

vrijwilligers in teams te laten werken. Dit om de kwetsbaarheid door (tijdelijke) uitval van een 

vrijwilliger te verkleinen. Dit begint meer en meer vorm te krijgen. In 2010 is hiermee een 

start gemaakt voor de moderators van het forum en voor de vorming van een webredactie. 

 

Deskundigheidsbevordering 

Van de vele activiteiten die door vrijwilligers worden ondernomen, is er een aantal waarvoor 

het bevorderen van deskundigheid noodzakelijk is. Het gaat daarbij om de vrijwilligers die 

voorlichting geven bij psycho-educatiecursussen, de vrijwilligers die de lotgenotenlijn 

beantwoorden, begeleiders van huiskamergroepen en gespreksgroepen op de landelijke 

bijeenkomsten, regionale contactpersonen en de redactie van de PLUSminus. Naast het samen 

leren en oefenen is vooral ook het samenzijn en het ontmoeten van belang. Hierdoor wordt de 

teamgeest van de verschillende groepen vrijwilligers versterkt. 

 

In 2011 zijn in totaal 10 trainingen gegeven, waaraan bijna 100 vrijwilligers hebben 

deelgenomen. De trainingen voor psycho-educatie en voor de RCPen zijn door Odyssee 

gegeven. De trainingen voor de beantwoorders aan de lotgenotenlijn en de begeleiders van 
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huiskamergroepen zijn door LSR gegeven. Het bijzondere van de trainingen van LSR is, dat er 

twee trainers bij zijn, van wie er (minimaal) één een ervaringsdeskundige is. 

 

Naast de door de VMDB georganiseerde trainingen was er voor vrijwilligers ook de 

mogelijkheid om deel te nemen aan (gratis) trainingen die werden georganiseerd door 

PGOSupport. Van deze mogelijkheid is door een paar personen gebruik gemaakt. 

 

Werving vrijwilligers 

Het werven van vrijwilligers verloopt via verschillende kanalen. In de eerste plaats is dat de 

website, daarnaast de PLUSminus, de elektronische nieuwsbrief, de regionale mailingen en last 

but not least persoonlijke contacten. 

Toch zijn er nog steeds moeilijk vervulbare vacatures. Het betreft dan vooral redacteuren, 

kaderleden en vrijwilligers voor de lotgenotenlijn. 

 

 

 

 

Financieel overzicht gemengde kosten 

 
 Begroting 

2012 
Exploitatie 
2011 

Begroting 
2011 

Exploitatie 
2010 

Begroting 
2012 

Exploitatie 
2011 

Begroting 
2011 

Exploitatie 
2010 

 BATEN LASTEN 

Kantoorkos-
ten, incl. 
vrijwilligers 

0 0 0 0 41.450 43.715 44.550 43.165 

Overhead-
kosten 

0 0 0 0 20.800 19.346 20.300 25.569 

Personeel-
kosten 

    90.500 86.356 90.000 

 
80.747 

         

 0 0 0 0 152.750 149.417 

 
154.850 149.481 
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Projecten 
 

Project Ervaringskennis 

Op 25 januari 2011 is het Project Ervaringskennis van start gegaan. De doelstelling van dit 

Project is om via een bepaalde methode zoveel mogelijk ervaringskennis te verzamelen van 

patienten/betrokkenen.Dit Project loopt tot en met 2014. 

 

Dit project wordt samen gedaan met nog 3 andere verenigingen,n.l. 

 Nederlandse Vereniging van Slechthorenden (NVVS) 

 Neurofibromatose Vereniging. Nederland (NFVN) 

 Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten (NVVR). 

 

Een werkgroep van iedere vereniging zorgt voor de uitvoering van het project onder leiding 

van een projectcoördinator. Een stuurgroep, waarin leden van bovengenoemde Verenigingen 

zitten, zorgt voor de sturing van het project. Een projectleider van Odyssee heeft de leiding 

over dit project.De NVVS is verantwoordelijk voor het gehele project. 

 

In 2012 hebben er twee themadagen plaatsgevonden. 

 

-0mgaan met (over)bezorgdheid van naastbetrokkenen. Aan dit thema hebben 14 deelnemers 

deelgenomen. 

-Naastbetrokkenen en zelfzorg. Aan deze dag hebben 17 deelnemers meegewerkt. 

 

Het is in 2012 nog niet gelukt om via webapplicaties de ervaringskennis te realiseren. 

Wel zijn er diverse offertes opgevraagd om deze zo spoedig mogelijk te realiseren.
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Totaaloverzicht opbrengsten en kosten 

 
 Begroting 

2012 
Exploitatie 
2011 

Begroting 
2011 

Exploitatie 
2010 

Begroting 
2012 

Exploitatie 
2011 

Begroting 
2011 

Exploitatie 
2010 

 BATEN LASTEN 

Lotgenoten-
contact 

6.400 7.709 7.100 7.759 15.400 30.185 18.350 31.696 

Voorlichting 4.500 4.262 4.500 4.302 36.250 52.390 49.500 58.170 

Belangen-
behartiging 
en voorw. 
schepp.akt. 

0 0 0  2.750 1.874 1.900 

 
2.956 

Gemengde 
kosten 

 

0 0 0  152.750 149.417 154.850 149.481 

Subsidie 
trainingen  

 

0 14.757 0 19.345     

Vrijval/dota- 
tie reserves 
en 
voorzieningen 

0 0 

 
0 0 0 26.965 3000 31.740 

Overschot 
boekjaar 

 0 0  0 -455 0 -745 

Contributies  97.500 83.406 84.500 84.513     

Rente-
opbrengsten 

-250 1.841 1.000 1.308     

Giften en 
legaten 

3.000 20.965 3.000 6.090     

Sponsoring 0 6.000 7.500 25.650     

Overige opbr. 
subsidies 

0 1.436 0 4.331     

Subsidie PGO 96.000 120.000 120.000 120.000     

         

 207.150 260.376 227.600 273.298 207.150 260.376 227.600 273.298 
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Lijst met gebruikte begrippen en afkortingen 
 

 

Anoiksis vereniging van mensen met een schizofrene of psychotische stoornis 

GAMIAN Global Alliance of Mental Illness Advocacy Networks 

GGz geestelijke gezondheidszorg 

LOC 2.200 cliëntenraden in de sectoren verpleging en verzorging, 

welzijn, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en 

maatschappelijke opvang 

LP GGz Landelijk Platform GGz 

MDS manisch depressieve stoornis 

PEC Psycho-educatiecursus 

PR public relations 

RCP Regionaal contact persoon 

Stichting Labyrint~In 

Perspectief 

zet zich in voor familieleden en betrokkenen van mensen met 

psychische of psychiatrische problemen 

WMO Wet maatschappelijke ondersteuning 

 

 

 

 
 


