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Interessante Websites   
 

Naam website Doelstelling/werkwijze Verantwoordelijke 

113online.nl Zelfmoordpreventie Zorginstelling WTZI 

50plusnet.nl 
 

Info en community voor vijftig plussers MAX 

www.cboimpact.nl  
 

Gezondheidsbevordering in de wijk en het bevorderen van 
zelfmanagement 

 

www.centrum45.nl Derdelijnszorg voor behandeling gecompliceerd 
psychotrauma 

Zorginstelling 

http://chbb.artsennet.nl/home.htm  
 

Register voor huisartsen met bijzondere bekwaamheden LHV en NHG 

www.datec.nl  Online vragenlijsten afnemen, o.a. 4DKL Datec  

www.farmacotherapeutischkompas.nl 
 

Onafhankelijke geneesmiddelinformatie voor 
zorgprofessionals 

Zorginstituut Nederland. 

www.ggzrichtlijnen.nl  
 

Ontwikkelen van richtlijnen in de geestelijke 
gezondheidszorg 

Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire 
Richtlijnontwikkeling in de GGZ en het Trimbos-
instituut. 

www.ggzverwijshulp.nl   
 

Verwijshulp voor POH-GGZ GGZ Friesland 

www.haweb.nl 
 

Besloten, online netwerk en dashboard voor LHV en NHG-
leden 

LHV en NHG 

www.haptotherapeuten-vvh.nl 
 

Informatie over haptotherapie Vereniging van haptotherapeuten 

www.juridischloket.nl  
 

Juridisch advies voor mensen met een laag inkomen stichting die wordt gesubsidieerd door de Raad 
voor Rechtsbijstand 

www.kenniscentrum-kjp.nl 
 

Werken aan de wetenschappelijke onderbouwing van het 
dagelijkse werk in de kinder- en jeugdpsychiatrie 

landelijke netwerkorganisatie van professionals, 
experts, onderzoekers, ouders en kinderen  

http://www.113online.nl/
http://www.cboimpact.nl/
http://chbb.artsennet.nl/home.htm
http://www.farmacotherapeutischkompas.nl/
http://www.ggzrichtlijnen.nl/
http://www.trimbos.nl/
http://www.trimbos.nl/
http://www.ggzverwijshulp.nl/
http://www.haweb.nl/
http://www.haptotherapeuten-vvh.nl/
http://www.juridischloket.nl/
http://www.kenniscentrum-kjp.nl/
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www.knmg.nl  
 

De federatie richt zich op dossiers die de verschillende 
beroepsverenigingen overstijgen en dus voor alle artsen 
relevant zijn. 

Federatieve vereniging 

http://www.nkop.nl/ Het centrale punt voor uitwisseling van kennis en vragen 
voor professionals werkzaam in de ouderenpsychiatrie. 
O.a. uitgave GDS 

Trimbos 

www.lhv.nl 
 

Versterken van de positie van de huisarts in de 
gezondheidszorg 

Vereniging 

www.mentaalvitaal.nl  
 

Informatie over en oefeningen voor mentale fitheid Trimbos 

http://www.minddistrict.com 
 

Online behandelprogramma’s voor de GGZ Bedrijf 

www.mirro.nl Dmv preventieve online zelfhulp en een 
beslissingsondersteunend instrument bieden van GGZ 
ondersteuning in en om de huisartsenpraktijk 

Stichting van zorgaanbieders en zorgverzekeraars 

www.nhg.org Bevorderen van wetenschappelijk verantwoorde 
beroepsuitoefening door de huisarts. 

wetenschappelijke vereniging van huisartsen 

www.nji.nl 
 

Kennisnetwerkorganisatie voor jeugd- en 
opvoedingsvraagstukken. 

Non-profit instelling met een publiek profiel 

www.nvmw.nl  
 

Representatieve beroepsvereniging van maatschappelijk 
werkers  

Vereniging 

www.onlinehulpstempel.nl/hulpaanb
od 

Overzicht van goedgekeurd online hulpaanbod Trimbos 

http://www.pearsonclinical.nl Uitgeven van psychologische testen en boeken o.a. BDI, 
UBOS 

Pearson Clinical 

http://www.platformouderenzorg.nl Informeren over  nieuwste ontwikkelingen binnen de 
ouderenzorg zoals informatie, richtlijnen 
of meetinstrumenten o.a. MMSE en Klokkentest 

V&VN 

www.poh-ggz.nl Versterken van de positie van POH-GGZ  Vereniging 

www.psychischegezondheid.nl/psych
owijzer 

Bieden van heldere en betrouwbare informatie over 
psychische gezondheid en psychische problemen 

Fonds met CBF keurmerk 

http://www.knmg.nl/
http://www.lhv.nl/
http://www.mentaalvitaal.nl/
http://www.minddistrict.com/
http://www.mirro.nl/
http://www.nhg.org/
http://www.nji.nl/
http://www.nvmw.nl/
http://www.onlinehulpstempel.nl/hulpaanbod
http://www.onlinehulpstempel.nl/hulpaanbod
http://www.poh-ggz.nl/
http://www.psychischegezondheid.nl/psychowijzer
http://www.psychischegezondheid.nl/psychowijzer
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www.psyhag.nl 
 

Uitbreiden en verbeteren van kennis en vaardigheden van 
de geestelijke gezondheidszorg in de huisartspraktijk  

De Expertgroep Kaderhuisartsen GGZ wordt 
gevormd door een groep huisartsen met speciale 
belangstelling voor de geestelijke gezondheidszorg 
binnen de huisartsgeneeskunde. 

www.psynip.nl Belangenbehartiging van psychologen en hen een platform 
bieden voor het uitwisselen van kennis. Daarnaast 
bevordert het NIP de psychologiebeoefening in het 
algemeen.   

Vereniging  

www.richtlijnenjeugdzorg.nl  
 

Overzicht bieden van de laatste kennis op basis van 
wetenschap, praktijk én cliëntvoorkeuren 

Initiatief van beroepsverenigingen  
NIP, NVMW en NVO 

http://www.sdqinfo.org/ Informatie over de SDQ Vragenlijst jeugd en jongeren 

www.slachtofferhulp.nl  
 

Ondersteunen bij verwerken van gebeurtenis en, waar 
mogelijk, herstellen dan wel verlichten van materiële en 
immateriële schade 

Algemeen Nut Beogende Instelling 

www.thehappinesstrap. 
www.thehappinesstrap.com/nederlan
dse_versiecom 

Werkbladen zoals waarden vinden, doelen stellen en het 
bereidheids- en actieplan 
 

ACT 

www.thuisarts.nl Vertrekken van betrouwbare en onafhankelijke informatie 
van uw huisarts over gezondheid en ziekte 

NHG 

http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.
nl 
 

Peer reviewed tijdschrift over psychiatrie met vragenlijsten 
o.a. PQ. 

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en de 
Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie 

www.trimbos.nl 
 
  
 

Verbeteren van de geestelijke gezondheid door het delen 
van kennis. 

Kennis instituut 

www.venvn.nl  
 
 

Verpleegkundigen en verzorgenden in staat stellen hun 
beroep met trots, passie en professioneel uit te oefenen  

Vereniging 

www.verenigingvoormindfulness.nl 
 

Ontwikkelen en verspreiden van kennis mbt Mindfulness Vereniging 

http://www.psyhag.nl/
http://www.psynip.nl/
http://www.richtlijnenjeugdzorg.nl/
http://www.slachtofferhulp.nl/
http://www.belastingdienst.nl/giften/
http://www.thuisarts.nl/
http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/
http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/
http://www.trimbos.nl/
http://www.venvn.nl/
http://www.verenigingvoormindfulness.nl/
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www.vooreenveiligthuis.nl 
  
 

Advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling 

Rijksoverheid 

www.vmbn.nl/mindfulnesstrainer-
zoeken 

Kennis en inzichten delen en samen deelnemen aan  
verdere ontwikkeling van MBSR en MBCT in Nederland 

Vereniging 

www.nvvs.info Verbeteren van kwaliteit van seksuologische hulpverlening, 
van voorlichting, preventie en onderwijs en van 
wetenschappelijk onderzoek 

Vereniging 

www.zelfhulpwijzer.nl/lijst-van-
zelfhulpcursussen  

Online interventies Trimbos 

www.zonmw.nl Financieren van gezondheidsonderzoek én stimuleren van 
gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg 
en gezondheid te verbeteren. 

VWS en NWO 

 

Bronvermelding  
Bijlage 9 uit Handboek POH-GGZ (onder redactie van Liesbeth, Mok,Harold Wenning, Ietje de Vries); Houten: Bohn Stafleu van Loghum - ISBN 
9789036810333  

http://www.vooreenveiligthuis.nl/
http://www.vmbn.nl/mindfulnesstrainer-zoeken
http://www.vmbn.nl/mindfulnesstrainer-zoeken
http://www.zonmw.nl/

