Personalia
A.F.M.M. (Tom) van Mierlo is psychiater en directeur behandeling bij ggz Breburg, zorggroep Impact. Deze zorggroep biedt ambulante en klinische zorg
aan volwassenen met complexe en langdurige psychiatrische problemen. Vaak
gaat het om ervaringen met psychosen, autisme en ernstige persoonlijkheids
problematiek, al dan niet gekoppeld aan verslavingsproblemen. Tom van
Mierlo is onder andere initiatiefnemer van het inmiddels landelijk opererende
platform hic, met als doel het ontwikkelen van een high en intensive care
functie, met een daaraan gekoppelde modelgetrouwheidsschaal (de hicmonitor). Tevens is hij kartrekker in de ontwikkeling van art en voorzitter
van Stichting ccaf.
Dr. L. (Lisette) van der Meer, psycholoog, promoveerde in de cognitieve neuropsychiatrie. Sinds 2011 is zij werkzaam als senior-onderzoeker bij Lentis aan
de afdeling Langdurige Rehabilitatie. Zij is tevens verbonden aan het Rob Giel
Onderzoekscentrum en de Rijksuniversiteit Groningen. Haar expertise ligt op
het gebied van de psychiatrische rehabilitatie. Haar onderzoek richt zich met
name op het ontwikkelen en toetsen van innovatieve methoden in de (verpleegkundige) begeleiding van cliënten die langdurig intensieve psychiatrische
zorg nodig hebben.
Dr. Y. (Yolande) Voskes, psychiatrisch verpleegkundige en gezondheidswetenschapper, is als universitair docent medische ethiek verbonden aan afdeling
Metamedica van het VUmc in Amsterdam. Ze deed promotieonderzoek naar
de reductie van separatie in de ggz vanuit een zorgethisch perspectief. Haar
aandachtsgebied is ‘ethiek en psychiatrie’ en ze doet onder andere onderzoek
naar (ambulante) dwang en high en intensive care (hic) in de psychiatrie. Ze
is tevens een van de auteurs van het werkboek HIC en is secretaris van ‘stichting hic’. Naast het onderzoek coördineert ze het ethiek onderwijs binnen de
geneeskundeopleiding van het VUmc.
B.S. (Bram) Berkvens is manager bij fameus, onderdeel van ggz Breburg. fameus
is een centrum voor herstel en ervaringsdeskundigheid en richt zich op herstel, ontwikkeling en ontplooiing van mensen. Bram Berkvens is altijd op zoek
naar manieren om de ggz te verbeteren en ervaringsdeskundigheid goed te
positioneren. Vanuit zijn eigen ervaringen in de ggz is hij landelijk actief om
hier beweging in te brengen. Zo is hij onder andere actief als bestuurslid van
Stichting High Intensive Care (hic), is hij mede-initiatiefnemer van het ractproject en is hij aangesloten bij diverse ontwikkelingen rondom herstel en
ervaringsdeskundigheid.
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B. (Bert) Stavenuiter is directeur van Ypsilon, de organisatie die ruim 5000 familieleden van mensen met psychosegevoeligheid verenigt. Vanuit de vaste overtuiging dat de triade leidt tot de beste zorg zoekt hij in die hoedanigheid altijd
naar mogelijkheden om de positie van kwetsbare mensen én hun naasten te
verbeteren. Zo stond hij aan de wieg van onder meer het Landelijk Platform
ggz, de Triadekaart, de richtlijnmodule Vroege psychose en voerde hij een
succesvolle lobby voor onder meer aanpassing van de Wet bopz en de Wet
langdurige zorg. Hij schreef mee aan onder andere het Handboek schizofrenie,
Het Handboek vroege psychose en het Handboek Flexible act.
Prof.dr. J. (Jaap) van Weeghel, andragoloog, is directeur wetenschap van het Kenniscentrum Phrenos in Utrecht, hoofd onderzoek en zorgontwikkeling bij ggz
Dijk en Duin (onderdeel van de Parnassia Groep) en als bijzonder hoogleraar
Rehabilitatie en maatschappelijke participatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen verbonden aan Tilburg University (Tranzo, wetenschappelijk centrum op het gebied van zorg en welzijn).

