
 

 

Beste lezer, 
 
Iemand met PTSS (posttraumatische-stressstoornis) blijft na het meemaken van een 
schokkende gebeurtenis last houden van klachten. Dit heeft vaak veel invloed op 
het dagelijks leven. Er zijn verschillende manieren om PTSS te behandelen. Je leest 
hier meer over op onze website. Daarnaast hebben we een aantal tips gebundeld in 
een flyer, die kunnen helpen bij het omgaan met PTSS.  

 

 

 

 

 

 
 

Werkbezoek minister 

Helder en 

staatssecretaris Van 

Ooijen 

 

Geef of koop een 

prachtig boeket en steun 

MIND  

Topbloemen.nl heeft deze maand een 
speciale actie voor MIND. Koop of geef 
een mooi boeket, bijv. voor Vaderdag (19 
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https://wijzijnmind.nl/nieuws/ervaringsdeskundigheid-het-thema-bij-werkbezoek-minister-helder-en-staatssecretaris-van-ooijen
https://topbloemen.nl/boeket-mind-bezorgen


Maandag 30 mei brachten minister Helder 
van Langdurige Zorg en Sport én 
staatssecretaris Van Ooijen van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen 
een werkbezoek aan MIND. Centraal stond 
de waarde van ervaringsdeskundigheid en 
lotgenotencontact bij het herstel van 
mensen met psychische klachten. 
  

 

 

 

juni) of voor als iemand geslaagd is voor 
de  eindexamens. Dan doneer je met je 
aankoop automatisch € 2,50 en 
Topbloemen.nl verdubbelt dit bedrag voor 
je. Dus met je aankoop steun je MIND met 
€ 5,- en heb je een schitterend 
boeket. Deze actie is alleen geldig in 
juni. Dus wacht niet te lang. 

 

 

 

 

  

  

 

 

Petitie tegen 

bezuinigingen aan 

regering aangeboden  

Dinsdag 17 mei was het zover: MIND en 
jongerenorganisatie ExpEx boden de 
petitie ‘Stop bezuinigingen in de jeugdzorg’ 
namens 11.898 ondertekenaars aan 
vertegenwoordigers van de 
regeringspartijen aan. Een duidelijk signaal 
op het juiste moment: een dag later ging 
de Tweede Kamer in debat over 
jeugd(zorg). 

 

 

 

 

UIT kiest MIND 

De UIT – oftwel de Utrechtse 
introductieweek voor studenten - kiest dit 
jaar MIND als goed doel. In de ticketprijs is 
een standaarddonatie van 0,50 euro 
inbegrepen en je kunt ervoor kiezen om 
meer te doneren. MIND is ook aanwezig 
op de UIT met een stand en workshop.  

 
  

 

 

 

 

 

 
   
 

https://wijzijnmind.nl/nieuws/ervaringsdeskundigheid-het-thema-bij-werkbezoek-minister-helder-en-staatssecretaris-van-ooijen
https://topbloemen.nl/boeket-mind-bezorgen
https://wijzijnmind.nl/thema/mind-biedt-coalitie-petitie-aan-om-eigen-bijdrage-jeugdzorg-te-voorkomen
https://wijzijnmind.nl/thema/mind-biedt-coalitie-petitie-aan-om-eigen-bijdrage-jeugdzorg-te-voorkomen
https://utrechtseintroductietijd.nl/
https://utrechtseintroductietijd.nl/

