
Kind in de psychiatrie 

Ik heb in 2005 een jeugdgids GGZ KOPZORGEN geschreven voor de regio Delft, 

een informatiegids voor jongeren en hun ouders over psychische problemen. 

Die kan je gratis als pdf krijgen van mij. Interesse? Mail dan naar 

jelevenordorde@ziggo.nl Let op: sommige organisaties hebben nu soms wel 

een andere naam gekregen, of bestaan niet meer. Mijn oude opdrachtgever 

voor het schrijven van deze gids, het RPCP-DWO, is ook wegbezuinigd. Maar 

veel andere informatie klopt nog wel.  

Opname in psychiatrie, uitkering loopt door bij opname 

Je behoud je uitkering om de vaste lasten te kunnen blijven betalen. Daar heb 

je nu recht op.  Gebeurt dat niet, ga dan zo snel mogelijk naar de Gemeente 

Delft voor aanvulling tot het niveau dat de vaste lasten betaald kunnen 

worden. Lukt dat niet, ga dan snel naar de Wetswinkel Delft en vraag om hulp 

om erger te voorkomen. 

https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/verblijf/inkomen-en-uitgaven   

Toeslagen aanpassen 

Overleg met de formulieren brigade of de toeslagen bij de overheid veranderd 

moeten worden. Altijd als je gezinsinkomen wijzigt (hoger of lager wordt) moet 

je dat zeker doorgeven aan de belastingdienst. Zo voorkom je 

terugbetaling/boete over de lopende toeslagen. 

MIND pleitte voor gelijke rechten voor mensen met een gedwongen opname als voor 
mensen met een vrijwillige opname. De Wvggz is gericht op herstel van de betrokkene aan 
wie verplichte zorg wordt opgelegd.  Het ontnemen van het recht op een bijstandsuitkering 
voor de betrokkene werkt dit doel tegen. Hiermee wordt het recht op behoud van een 
uitkering tussen mensen met een gedwongen opname en een vrijwillige opname weer gelijk.  

Voor de juristen: het gaat om kamerstuk 35.667 nr. 8. 

Heeft je kind gedragsproblemen, een verslaving of psychische problemen? 

Vraag dan ondersteuning en advies aan bij GGZ Delfland bijvoorbeeld: 

https://www.ggz-delfland.nl/jeugd/hulp-en-ondersteuning/ouder-

begeleider/een-kind-in-zorg/ er is ook een familievertrouwens persoon bij 

vragen/klachten over de begeleiding.  
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