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VAN DE HOOFDREDACTIE

Welkom bij alweer de vierde  
enige echte Praktijkhuis Inspi-
ration nieuwsbrief, The Inspira-
tion Post, die zoals jullie van ons 
gewend zijn boordevol nieuw-
tjes, weetjes en watjes over de 
ontwikkelingen binnen en buiten 
de Stichting PHI staat. 

Helaas ook al weer de vier-
de nieuwsbrief in ‘Corona-tijd’,  
geschreven in de tweede  
lockdown, tijdens de avondklok, 
met een mondkapje voor en op 
een gedesinfecteerd toetsenbord. 

Jullie merken het, het leven van 
een hoofdredacteur van een pre-
mium nieuwsbrief gaat niet over 
rozen, althans niet over de ro-
zenblaadjes. ( de doornen daar-
entegen......) Maar goed, ik, en 
wij bij PHI, mogen helemaal niet 
klagen. Het gaat ons aardig voor 
de wind. Het aantal mensen dat 
ons initiatief kent, een warm 
hart toedraagt en steunt neemt 
nog steeds toe.

24.02.2021

Is dat goed nieuws? Natuurlijk 
niet, want het geeft aan dat er 
blijkbaar een vraag is naar initi-
atieven als het onze en dat is voor 
een behoorlijke groep mensen in 
ons land geen leuk bericht. Voor 
ons betekent dit dat we het blijk-
baar bij het goede eind hadden 
toen we ons initiatief startten: Er 
zijn een aantal grote, gapende ga-
ten in de GGZ en JGZ in het alge-
meen en in de zorg voor mensen 
met een eetstoornis in het bijzon-
der. Gaten die zowel kwantitatief 
(hoeveelheid) en kwalitatief (diep-
te) tamelijk verontrustend zijn. 

 

Gaten die onder het huidige  
‘Corona regime’ alleen maar meer 
en dieper worden. Gaten ook 
waarvoor geen vaccin ontwikkeld 
wordt. En dat is natuurlijk ook 
niet nodig want ze zijn, in verge-
lijking met vaccin ontwikkeling, 
relatief eenvoudig te dichten. Wij, 
en met ons vele anderen, weten dit 
en zetten ons hiervoor in. Maar 
dat kunnen we niet alleen. In 
deze nieuwsbrief staan een aantal  
manieren waarop je samen met 
ons aan het ‘gaten dichten’ kunt. 
En dat brengt me gelijk bij het 
‘bruggetje’ naar een vast onder-
deel van onze nieuwsbrieven: De 
spreuk van de week.

“ Praatjes vullen 
   geen  gaatjes ”

GATEN BINNEN DE 
GGZ EN  JGZ

VACATURES
Wij zijn opzoek naar hel-
pende handen & hoofden 
om ons Praktijkhuis Inspi-
ration team te versterken!  
Check snel onze uitdagen-
de vacatures en reageer! 

VOORSTELLEN
Wij zijn ontzettend blij met 
de komst van ons nieuwe 
comité van aanbeveling lid: 
Bas Rebel. Kinderarts / kin-
dercardioloog in het Eras-
musMC Sophia in Rotterdam

BLOEDSERIEUS
Ellelange wachtlijsten,  afge-
schaalde behandelingen, zorg 
& begeleiding. Plus toe-
nemende selectie aan de  
poort, toenemende ‘uitbe-
handelde’ mensen en meer... 
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SPREUK VAN DE WEEK

De spreuk van de week is 
wederom afkomstig van de 
oude, wijze grootmoeder van 
de schrijver van dit onvolpre-
zen epistel. Iedere keer als ik 
haar in prachtige volzinnen 
vertelde wat ik van plan was, 
reageerde ze steevast met: 
“Prachtig, maar ‘praatjes vul-
len geen gaatjes”, een variant 
op het clublied van een ver-
der onbetekenend voetbalge-
zelschap uit het Rotterdamse: 
“Geen woorden, maar daden.”  

Daden dus,  precies wat wij op 
dit moment hard nodig  
hebben bij het zo snel mogelijk 

realiseren van datgene waar 
we voor staan en gaan: “Het  
vanuit een centrale, veilige plek  
verbeteren van de kwaliteit van 
leven van, vaak jonge, mensen 
met eetstoornisproblematiek, 
hun (direct)betrokkenen, dat 
zijn ook (externe) zorgverleners,  
andere medewerkers en (in) direct  
betrokkenen van het Praktijk-
Huis Inspiration.” 

Als je verder leest, en dat doen 
jullie, zie je welke gaatjes we 
op dit moment willen vullen 
en welke daden we daarbij heel 
goed kunnen gebruiken. Maar 
voordat het zover is, willen we 
onze jongste ‘versterkingen’ 
introduceren.

ADSPIRATORS

Trouwe lezers van The Inspi-
ration Post kennen het begrip 
‘Adspirators’. We hebben het 
hier over de club mensen die ons 
geheel vrijwillig, hoewel bij een 
enkeling lichte dwang is toege-
past, voorzien van inspireren-
de, gevraagde en ongevraagde 
adviezen met betrekking tot 
(de Stichting) Praktijkhuis In-
spiration. Deze illustere groep 
bestaat inmiddels uit een  

zestal  prachtige en (des)kundi-
ge mensen: Eric van Ameron-
gen, Mireille Vos, Iris Paris, 
Hanneke van der Veeken die ons 
vooral inhoudelijk zullen onder-
steunen, Alex de Groot die ons 
vwb. bedrijfsvoering en finan-
ciële zaken van de broodnodige 
kennis en ervaring zal voorzien 
en Jaap Sluis, onze gids in PR 
en communicatieland.  Een ge-
weldig stel mensen die we har-
der nodig hebben dan zijzelf 
waarschijnlijk zullen beseffen.

BESTUUR
Een auto zonder chauffeurs staat stil en dat geldt 
ook voor een organisatie zonder bestuurders. 
Na lang zoeken en zowaar zonder steekpennin-
gen of andere ‘overtuigende’ technieken te heb-
ben hoeven in te zetten zijn we eindelijk onze 
felbegeerde penningmeester rijker. Casper Lopez 
de Cardozo heeft tot onze vreugde bij het kruis-
je getekend en zal ervoor zorgen dat ook onze 
boekhouding nu professioneel geregeld zal wor-
den. Founder Asli Hoek en co-founder Lex Vink 
zijn van stoel gewisseld. Lex ziet hiermee een 
langgekoesterde droom uitkomen, eindelijk mag 
hij met de voorzittershamer op een tafel slaan. 
Asli zal het bestuur vooral ‘naar buiten verte-
genwoordigen en krijgt daarnaast haar handen 
zo meer vrij voor praktisch inhoudelijke zaken.  

Joost Smitskamp blijft actief in zijn rol van 
duizendpoot, hoewel hij inmiddels de duizend  
poten gepasseerd is en er tot ieders verbazing nog 
dagelijks poten bij krijgt. Hoewel formeel niet 
tot het bestuur behorend, hebben we er officieus  
echter wel een bestuurslid bij. Onze onmisba-
re webdesigner en social media kanon Anouk  
Groeneweg is ook steeds meer overstijgend 
actief en is inmiddels van onschatbare waar-
de, eigenlijk onmisbaar. Wat we nog missen en 
waar we heel blij van zullen worden is uitbrei-
ding met een heuse secretaris, een functie die  
voorlopig wordt opgevuld door Lex. Dus, wie 
zich geroepen voelt, of iemand kent die zich  
geroepen voelt, meldt het via 
info@praktijkhuisinspiration.nl
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COMITÉ VAN AANBEVELING

Ook ons comité van aanbeveling 
krijgt geleidelijk aan handen en 
voeten. Koploper Frits Bosch 
heeft inmiddels gezelschap  
gekregen van kinderarts / 
kindercardioloog Bas Rebel.  

De komende weken verwachten 
we een aanzienlijke uitbreiding 
van dit door ons zeer gewaar-
deerde gezelschap.

VACATURES
Naarmate de datum van 
1 september, de dag dat 
Praktijkhuis Inspiration fy-
siek de deuren opent ver-
der nadert, groeit ook ons  
takenpakket. 

We kunnen en doen heel veel 
met het huidige team, maar 
hebben nu toch ook wel drin-
gend behoefte aan ondersteu-
ning. De komende week zullen 
we via onze social media ka-
nalen en onze website in detail 
laten weten waar we helpende 
hoofden, harten en handen op 
dit moment het hardst nodig 
hebben. 
 

Hier alvast de hoofdlijnen >

- Mensen die ons helpen bij  
fondsenwerving. Je krijgt hierbij  
professionele coaching en bege-
leiding.

- Mensen die leuke, creatieve   
ideëen hebben voor fundrai-
sing activiteiten en / of die een  
activiteit voor ons willen orga-
niseren.

- Mensen die bij willen dragen aan 
onze ‘art galery’. Klinkt span-
nend hè? Is het ook, dus hou onze  
social media kana-
len en website in de  
gaten.

- Een echte, authentieke secre-
taris ter versterking van ons  
bestuur. Tipje van de sluier: 
Je gaat samenwerken met het  
aardigste en leukste bestuur 
van dit land.

VACATURES

Interesse?  Neem contact met ons op via info@praktijkhuisinspiration.nl



24 FEBRUARI 2021   
  

THE INSPIRATION POST JAARGANG 1, NUMMER 4

De GGZ en jeugdzorg zijn de 
laatste tien jaar, de Rutte- 
jaren, langzaam maar zeker 
uitgekleed en afgebroken. Aan 
het begin van 2020 was er al 
structureel sprake van lan-
ge wachtlijsten, afgeschaalde  
behandeling, zorg, begeleiding, 
toenemende selectie aan de 
poort en een toenemend aan-
tal ‘uitbehandelde’ mensen. 
Het Covid jaar 2020 heeft het  
gevoerde wanbeleid alleen 
maar duidelijker gemaakt en 
steeds meer mensen de afgrond  
ingejaagd. De toename van  
jongeren met depressieve 
klachten, suicidaliteit en eet-

stoornissen is dramatisch en 
wat ons betreft onacceptabel. 
De (jeugd) GGZ (als organisa-
tie) doet weinig meer dan in 
de slachtoffer rol kruipen en  
vergaderen over hoe het anders 
moet. Het ene prachtige plan 
is nog niet af of de tekentafel 
voor het nieuwe plan wordt al 
opgetuigd. Ondertussen staat 
het water aan de lippen van 
de vele uitstekende professi-
onals in de praktijk en, het 
meest schrijnende, gaan steeds 
meer mensen die om hulp  
schreeuwen, samen met hun 
naastbetrokkenen kopje onder. 
Vaak nog jonge levens gaan 

letterlijk kapot of verliezen 
alle perspectief op een mooie 
toekomst. Wij bij Praktijkhuis 
Inspiration vinden het genoeg 
geweest, willen een tastbare 
bijdrage leveren aan een sa-
menleving voor en door echte 
mensen. 

Hieronder zie je een paar link-
jes naar publicaties (topje van 
de ijsberg) die illustreren hoe 
we in ons rijke en beschaafde 
land omgaan met kwetsbare 
mensen en met de mensen die 
de basis voor de toekomst van 
dit land zouden moeten zijn, 
onze jongeren.

Links:

ht tps://www.ggzn ieuws.n l/toe -
n ame -van -p s ych i s che -k la ch -
t en - doo r- co ron a c r i s i s -voo r-
al-bij-jongeren/
 
https://www.denederlandseggz.nl/
nieuws/2020/toename-eets toor-
nissen-in-coronatijd-waar-komt-
het-vandaan-en-wat-kunnen-we-er-
aan-doen
 
h t t p s : //w w w. a d . n l / b i n n e n -
land/jeugdhu lp - z ie t- een - toe -
n a m e - v a n - s u i c i d a a l - g e -
drag-en-eetstoornissen-door-co-
r o n a r e g e l s ~ a 6 5 7 8 6 a 2 / 

https://nos.nl/artikel/2361727-cri-
s i s o p v a n g - j e u g d p s y ch i a -
trie -overbelas t-suicidale -jonge-
ren-in-de-knel.html

Nogmaals, 

DIT IS HET TOPJE VAN 
EEN GIGA IJSBERG. 

Wat ons betreft is de grens 
allang overschreden. Genoeg 
is genoeg. Sluit je aan bij ons 
initiatief of bij een van de 
andere prima initiatieven die 
in ontwikkeling zijn of start 
je eigen initiatief. Bouwen 
vanaf en vanuit de basis, 
want top-down heeft inmid-
dels bewezen niet te werken. 

Geen woorden, maar daden.

NU EVEN BLOEDSERIEUS
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MAILADRES WIJZIGING
Ja, je leest het goed! Onze gloednieuwe e-mail-
adressen zijn vanaf NU in gebruik!

Algemeen:            info@praktijkhuisinspiration.n l
Lex Vink:             lex@praktijkhuisinspiration.nl
Asli Hoek:            asli@praktijkhuisinspiration.nl
Anouk Groeneweg:  anouk@praktijkhuisinspiration.nl

DAT WAS HET WEER VOOR DEZE KEER. 
HASTA LA PASTA, TOT DE VOLGENDE INSPIRATION POST.

Asli Hoek Lex Vink Anouk Groeneweg

Founder en opperdromer van 
Praktijkhuis Inspiration

Co-founder en hoofdredacteur 
van The Inspiration Post

Content creator / duizendpoot 
van Praktijkhuis Inspiration

THEMAWEEK 1: ZELFZORG
Vanaf zondag 21 februari 2021 zijn we van 
start gegaan met onze eerste themaweek op de  
social media kanalen van het praktijkhuis. Deze 
hele week zullen jullie posts rondom het thema  
‘zelfzorg’ voorbij zien komen. Ondertussen zijn wij 
al weer hard aan het brainstormen over onze volgen-
de themaweek. Voor thema suggesties kun je con-
tact opnemen met anouk@praktijkhuisinspiration.nl 
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