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CHILD SUPPORT 
Nieuwsbrief  

Op onze website geven wij nu ook informatie over verschillende geestelijke 

gezondheidsproblemen bij kinderen en jongeren. Regelmatig wordt hier nieuwe 

informatie aan toegevoegd. 

De bedoeling hiervan is basisinformatie beschikbaar te stellen voor ouders, 

onderwijsgevenden en anderen die met kinderen omgaan, zodat problemen sneller 

gesignaleerd kunnen worden.  

Snel signaleren betekent snel helpen.  

En juist hierbij kan Child Support van grote betekenis zijn. 

 

Zie: www.child-support-europe.com 

2011 is bijna achter de rug en Child Support is druk bezig 

geweest kinderen, jongeren en hun ouders te helpen. 

Op onze website staat een folder voor ouders. 

Voor informatie, inspiratie en suggesties kijk op: 

Www.child-support-europe.com 

Veel plezier! 

Nieuw op de websiteNieuw op de websiteNieuw op de websiteNieuw op de website    

Child Support op schoolChild Support op schoolChild Support op schoolChild Support op school    

Child Support geeft psychologische ondersteuning aan kinderen en jongeren in 

Amsterdam.  

Behalve bij ons Psychodiagnostisch en Behandelcentrum, kan dit ook op school. 

Wij zijn de enige organisatie in Amsterdam die met kinderen en jongeren werkt op 

hun eigen school.  

Child Support streeft naar een actieve en intensieve samenwerking met school en 

ouders bij het vroeg signaleren van psychische problematiek. 

Meer informatie en ons aanbod voor scholen voor 2011-2012 is te lezen op onze 

website. 
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Bezuinigingen op de GGZ 

CHILD SUPPORT 

Naar een gezonde sociale 
omgeving 

CHILD SUPPORT CHILD SUPPORT CHILD SUPPORT CHILD SUPPORT     
is nodig en anders. 

 
Neem vervolgens gerust contact 
met ons op voor een afspraak. 

 

Bezuinigingen op de GGZ is gezondheidszorg nog minder toegankelijk maken 

 

Minister Schippers wil dat er minder geld uitgegeven wordt (600 miljoen euro) aan 

gezondheidzorg. Volgens de minister is dat noodzakelijk om de stijgende zorgkosten 

in de hand te houden. 

De bezuinigingen op de GGZ houden in dat er een eigen bijdrage ingevoerd wordt in 

de tweedelijns–GGZ voor verzekerden van 18 jaar en ouder. De bedoeling van de 

minister is dat patiënten hierdoor “gestimuleerd“ worden hulp te gaan zoeken in de 

goedkopere eerstelijns-GGZ.  

Maar in de eerstelijns wordt alles juist slechter: 

1. De jaarlijkse eigen bijdrage gaat van € 170,-- naar € 220,--. 

2. Het aantal consulten dat door de verzekeringen vergoed wordt gaat van 8 naar 4 

of 5.  

3. De eigen bijdrage per consult gaat van € 10,-- naar € 20,--. 

 

Realiseert zich de minister wel, dat met dit beleid een algehele verslechtering van de 

samenleving wordt gecreëerd en dat enkel en alleen om geld in noodlijdende banken 

en andere speculanten te kunnen pompen?  

Met dit soort maatregelen wordt de geestelijke gezondheidszorg nog meer een zaak 

voor welgestelden. Voor veel ouders en eenoudergezinnen was de eigen bijdrage 

van € 80,-- voor 8 behandelingen in de eerstelijns zorg al een probleem, stel je nu 

voor  € 100,-- voor een behandeling die meestal, door gebrek aan tijd, niet afgerond 

kan worden.  

Het steeds verder aanscherpen van de scheiding tussen patiënten met psychische 

aandoeningen en patiënten met meer traditionele lichamelijke/somatische klachten, 

mist iedere grondslag.  

Geld besparen ten koste van de gezondheid van de burgers is onverantwoord en niet 

veel meer dan een uiting van politieke belangen van de korte termijn. 

Uw bijdrage is nodig 

Op 28 juni 2011 werd er 
geprotesteerd op het 
Malieveld in Den Haag 
tegen het beleid van 
minister Schippers inzake 
de GGZ. 
Verschillende mensen en 
groepen die in de 
zorgsector werken, 
maakten hun 
ontevredenheid duidelijk 
door brieven en petities te 
sturen naar de minister en 
de Kamercommissie voor 
VWS. 
Er worden uiteindelijk 
nieuwe en zorgelijke 
maatregelen ingevoerd 
vanaf januari 2012. 

Vindt u dat dit nieuwe 
beleid en deze nieuwe 
maatregelen 
maatschappelijk en 
financieel niet verstandig 
zijn, stuur dan een email 
aan de Kamercommissie 
voor Volksgezondheid -
VWS t.a.v. de voorzitter, 
Mw. P.E. Smeets: 
cie.vws@tweedekamer.nl: 
 
“De bezuinigingen en de 
nieuwe maatregelen in de 
geestelijke 
gezondheidszorg zijn niet 
zorgdragelijk. Ik keur dit 
af.” 
 

Dat kan uw bijdrage zijn 

aan de opbouw van een 

verantwoorde, gezonde 

toekomst voor alle 

kinderen en jongeren. 
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ContactContactContactContact::::    

Postadres: 
Postbus 56893 

1040 Aw Amsterdam 
The Netherlands 

 

Tel.: 06 33863657 
E-mail: child-support@euronet.nl 

Psychodiagnostische CentrumPsychodiagnostische CentrumPsychodiagnostische CentrumPsychodiagnostische Centrum    
CHILD SUPPORTCHILD SUPPORTCHILD SUPPORTCHILD SUPPORT    

Kinderen en JongerenKinderen en JongerenKinderen en JongerenKinderen en Jongeren    
Tel: Tel: Tel: Tel: 06 33863657 

Herengracht 478—3D 
Amsterdam 

Volgens afspraak 

CHILD SUPPORT 

Naar een gezonde sociale  
omgeving 

Beste land om moeder te zijn 

Volgens het rapport “State of the world’s mother 2011” gepubliceerd door de 

kinderrechtenorganisatie Save the Children is Noorwegen het beste land om 

moeder te zijn. In 164 landen werd onderzoek gedaan naar de omstandigheden 

(gezondheid, economische situatie en onderwijs) van moeders en hun kinderen. 

In de top 10 van de beste landen om moeder te zijn staat Nederland op de  

9
de
 plaats.  

Meer informatie: www.savethechildren.org 

Actief vaderschap 

Vaderschap 

Hoe belangrijk zijn vaders voor kinderen? Wat is hun rol en positie? 

Deze en andere vragen werden besproken op een jaarlijks symposium over 

vaderschap, dat al vijf jaar georganiseerd wordt in Amsterdam door het Vader 

Kennis Centrum i.s.w. met de Universiteit van Amsterdam. 

Op die dag konden ouders, wetenschappers en andere betrokkenen hun visie op 

het vaderschap bespreken. 

Meer informatie:  http://vaderkenniscentrum.blogspot.com 

Gelukkig zijn veel vaders vandaag de dag sterk betrokken bij het leven van hun 

kinderen. Ze helpen met het verzorgen en delen de opvoeding. Maar toch kan het 

nog beter. Helaas is het actieve vaderschap nog geen feit in alle gezinnen.  

En een probleem wordt geschapen als de ouders gaan scheiden.  

Een Amerikaanse studie (A Tale of two fathers) waarin het huidige Amerikaanse 

vaderschap geschetst wordt, laat zien dat vaders nu meer betrokken zijn bij het 

leven van hun kinderen; toch zijn ze ook meer afwezig. 

Volgens die studie investeren de mannen van nu meer tijd in het opvoeden van hun 

kinderen, maar ze besteden hier nog steeds minder tijd aan dan de moeders. 

Erger is het feit dat het aantal kinderen dat niet bij hun vader woont, verdriedubbeld 

is in de laatste 50 jaar. Van het aantal vaders dat niet met hun kinderen samen 

woont, gaat 27% niet eens op bezoek, 29% ziet hun kinderen één tot vier keer per 

maand, 21% ziet hun kinderen een paar keer per jaar en slechts 22% van de 

vaders ziet hun kinderen meer dan een keer per week. 

Gelukkig zijn de cijfers heel anders als de vaders thuis zijn: 98% speelt regelmatig 

met de kinderen, 89% verzorgt hun kinderen (bad geven, luiers wisselen, 

aankleden, …), ze lezen verschillende dagen per week voor, 93% heeft actieve 

gesprekken met de kinderen en ze eten samen, 63% helpt met huiswerk en meer 

dan 54% haalt en brengt de kinderen van en naar de verschillende dagelijkse 

buitenschoolse activiteiten. Dat is fantastisch! 

Actief vaderschap: het kan! 

 

Meer informatie:  http://pewsocialtrends.org 

Lees suggesties over vaderschap 

How to be a great dad 
Van Ian Bruce 

De filmclub 
Van David Gilmour 


