
Meerjaren beleidsplan stichting 'Kennisplatform medicatie in de psychiatrie', afgekort KenMed. 

Geldig tot 21-10-2026  

1. Strategie 

a. Doelstellingen 

Stichting ‘Kennisplatform medicatie in de psychiatrie’, hierna: KenMed, is bedoeld voor iedereen die 

informatie zoekt over medicatie in de psychiatrie. Het doel van de stichting is het bieden van objectieve 

informatie over werking, bijwerkingen, feiten en fabels en de voor- en nadelen van medicatie in de 

psychiatrie. Op het internet is veel informatie en kennis beschikbaar over medicatie in de psychiatrie, 

maar die informatie is gefragmenteerd, niet geïntegreerd op één plek en vaak ontbreekt een 

wetenschappelijke basis.  

b. Wijze waarop doelstelling behaald wordt 

De stichting onderhoudt een kennisplatform met diverse websites, dat zich richt op het bieden van 

informatie aan een breed publiek. Die informatie betreft alle (groepen) medicijnen in de psychiatrie. Het 

platform heet ‘kennisplatform medicatie in de psychiatrie’, afgekort KenMed. De geboden informatie 

heeft een strenge wetenschappelijke basis met een redactie en een wetenschappelijke adviesraad van 

apothekers en psychiaters. Ook het ervaringsperspectief speelt een centrale rol. Artsen en andere 

mensen in de zorg kunnen de informatie van stichting KenMed gebruiken bij hun uitleg en voorlichting 

over medicatie. De stichting krijgt ook hulp van patiëntenorganisaties.  
  

c. Statutaire doelstelling 

De stichting heeft ten doel: 

1. het vergroten van de kennis bij het brede publiek over medicatie binnen de psychiatrie; 

2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 

houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

2. Beleid en beheer 

a. Werving van gelden 

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies, giften en donaties. De stichting heeft 

geen winstoogmerk en het liquidatiesaldo wordt voor minimaal 90% besteed aan het algemeen belang. 

De stichting doet geen uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van het bestuur van 

de stichting. Het vermogen van de stichting wordt ook deels gereserveerd voor besteding in 

toekomstige jaren zodat de doelstelling van de stichting duurzaam kan worden gewaarborgd.  

 

b. Vermogen 

De bestuursleden ontvangen uit hoofde van hun functie geen beloning of vacatiegelden. De leden van 
het bestuur kunnen niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het hun eigen vermogen 
betreft.  
De vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, 
worden zodanig geadministreerd dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen 
worden gekend. De stichting maakt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans 
en de staat van baten en lasten van de stichting. Na goedkeuring van het bestuur wordt een financieel 
overzicht openbaar gemaakt. 
 
Bestuur 



Het bestuur van de "Stichting KenMed" bestaat uit: 

LE De Wit: Voorzitter.   Beloning: Geen 

CH Vinkers: Secretaris.  Beloning: Geen 

A Carlier: Penningmeester. Beloning: Geen 

FL Gerritse: Bestuurder.  Beloning: Geen 

 


