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Geachte heer Blokhuis, 
 
MIND wil een mentaal gezonde samenleving waarin de focus ligt op preventie en waarin de zorg veel meer dan nu 
georganiseerd is rond de cliënt.  
Dit vraagt aandacht voor en verbinding met alle domeinen die bepalend zijn voor het welzijn en de kwaliteit van leven 
van een mens. 
Dit uitgangspunt van MIND ligt ook ten grondslag aan onze ‘Visie op het zorgstelsel: anders werken, denken en 
regelen’ die we afgelopen zomer opstelden als inbreng voor de contourennota die het Kabinet voorbereidt.  
 
Bijgaande notitie is de inbreng van MIND ten behoeve van het ‘Zorglandschap ggz’ dat u van plan bent naar de Kamer 
te sturen. Onze inbreng is de uitwerking in zeven onderwerpen: zorg in de wijk, integrale bekostiging, preventie, 
regionalisering, doorzettingsmacht, transparantie & kwaliteit en regionale steunpunten ten behoeve van regionale 
belangenbehartiging.  
De uitwerking is nu meer praktisch van aard, maar sluit vanzelfsprekend aan op de eerder genoemde visie op het 
zorgstelsel. Hier gaat het nu specifiek om de inrichting van het ‘zorglandschap’. Maar ook hier geldt dat we voor een 
betere ggz anders moeten gaan denken, werken en regelen. 
 
Namens de 1 miljoen mensen die jaarlijks gebruik maken van de geestelijke gezondheidszorg en hun naasten wensen 
wij u veel inspiratie bij het opstellen van het ‘Zorglandschap ggz’ en wij zijn vanzelfsprekend graag bereid onze inbreng 
nader toe te lichten. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Drs. M.J. ter Avest. 
Directeur MIND 
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