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We hopen dat u een goede zomer heeft gehad. Deze nieuwsbrief ontvangt u als
dank voor uw deelname aan het panel Psychisch Gezien. Veel leesplezier!
Stand van zaken

Trouwe panelleden

Het panel Psychisch Gezien bestaat dit jaar

Vullen

drie jaar! Tot nu toe zijn er drie peilingen

instroomvragenlijst in om zich aan te melden?

geweest en is er een vierde op komst:

Doen ze daarna niet mee aan de peilingen of

2010

Maatschappelijke participatie

vullen juist veel mensen alle vragenlijsten in?

2012

Participatie en ondersteuning

2012/2013

Dwangtoepassingen

We waren hier erg benieuwd naar en hebben

2013

Maatschappelijke participatie

het daarom uitgezocht. Na de derde peiling

de

meeste

mensen

alleen

de

bestond het panel op 18 april 2013 uit 852
leden. Hiervan hebben 29 leden zich na de
derde peiling aangemeld (nieuwe panelleden).
Ruim 700 panelleden doen actief mee. Dat wil
zeggen dat deze leden de vragen van
minimaal één peiling hebben beantwoord. Van
deze groep hebben 470 panelleden sinds hun
aanmelding aan alle vragenlijsten meegedaan.
We zijn erg blij met deze trouwe panelleden!

Tabel: Overzicht panelleden

Doet u weer mee?
In het najaar van 2013 wordt voor de vierde
keer een vragenlijst gestuurd naar al onze
panelleden. Net als in 2010 gaan de vragen

18 april 2013

Aantal

Panelleden

852

Nieuwe panelleden

29

Actieve panelleden

728

Trouwe panelleden

470

over maatschappelijke participatie. Ofwel; op
welke

manier

neemt

u

deel

aan

de

samenleving? Zo kunnen we nagaan of er
veranderingen
panelleden

zijn

die

in

op

dit

2010

gebied.
niet

Ook

hebben

meegedaan, nodigen we van harte uit om mee
te doen. Zo weten we van nog meer mensen
hoe de situatie thuis, op het werk en in sociale
relaties is.

Noot. Bovenstaande categorieën sluiten elkaar niet uit.
Een panellid kan bijvoorbeeld zowel een nieuw lid zijn als
een actief lid of zowel een actief als trouw lid.

Gedicht

Paneldag?!

De derde peiling ging over dwangtoepas-

Tot nu toe is er nog geen bijeenkomst geweest

singen in de GGZ, zoals een gedwongen

waar alle panelleden elkaar en het panelteam

opname, separatie of het toedienen van

konden ontmoeten. Hiervoor is helaas ook

medicatie onder dwang. Hieruit bleek dat 46%

(nog) geen financiering. Maar we zijn wel erg

van de panelleden wel eens te maken heeft

benieuwd of er belangstelling is voor een

gehad met dwang. Voor de meeste panelleden

panelledendag en hoe zo'n dag er dan uit zou

was

ervaring.

kunnen zien. Ideeën en suggesties zijn altijd

Overigens vinden panelleden ondanks de

welkom! In de volgende peiling zullen we u

vervelende ervaringen dat dwang soms nodig

hierover ook een aantal vragen stellen.

dit

een

(zeer)

negatieve

kan zijn. Over het algemeen zijn de panelleden
vooral niet te spreken over de manier waarop

Nieuwe panelleden

dwang wordt toegepast (geen uitleg over het
doel, weinig contact met personeel). Het
panelteam kreeg van een nieuw panellid het
volgende gedicht over dwang dat we graag
met jullie willen delen. De in het gedicht
genoemde zorginstelling is weggelaten.

Kent u mensen in uw omgeving die ook graag
lid willen worden van het panel? Dat kan!
Nieuwe panelleden zijn altijd welkom. Zij
kunnen zich aanmelden door per e-mail of
telefoon een instroomvragenlijst op te vragen
of door de instroomvragenlijst in te vullen op

Herbeleving

Gesloten deuren

www.psychischgezien.nl.

Samenwerking

Iedereen is stom
Ze zitten te zeuren
Overgelaten

Het panel Psychisch Gezien wordt mede
mogelijk gemaakt door:

Aan je lot
In de isoleer
Met deuren op slot
Mijn hoofd slaat en bonkt
Vult zich met mist
Ik weet morgen niet meer
Wat ik gisteren nog wist
Help
Het is er weer
Ik zit zo alleen
In de isoleer

Hartelijke groeten van het panelteam!

