
 
 
 

Verslag van uitgevoerde activiteiten stichting 'Kennisplatform medicatie in de psychiatrie', afgekort 

KenMed. 

Periode 2021-2022 

Sinds november 2021 is KenMed officieel een Stichting. Stichting 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. 

Hieronder geven we een verslag van de activiteiten van afgelopen jaar. 

1. Websites 

Op 12 juli 2022 lanceerden we officieel onze zes gloednieuwe websites: 

www.antidepressiva.nl 

www.antipsychotica.nl 

www.stimulantia.nl 

www.stemmingsstabilsatoren.nl 

www.benzodiazepines.nl 

www.kenmed.nl 

 

Naar aanleiding van een persbericht dat werd verzonden in samenwerking met cliëntenorganisatie 

MIND en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, kreeg de lancering in verschillende media 

aandacht. Dit vinden we belangrijk, omdat deze aandacht hopelijk mensen helpt om onze websites te 

kunnen vinden. 

 Kennisplatform met vijf sites over medicatie in de psychiatrie | Medisch Contact   

 https://www.linda.nl/lifestyle/gezondheid/antidepressiva-5-vragen-psychiater/ 

 https://www.ad.nl/gezond/br-antidepressiva-meer-voorgeschreven-onder-jonge-vrouwen-

experts-leggen-uit-wat-middelen-doen~a8407515/ 

 https://wijzijnmind.nl/nieuws/nieuw-platform-kenmed-over-medicatie-in-de-psychiatrie 

 https://dejongepsychiater.nl/thema-s/psychiatrieenmedia/kenmed/ 

 https://adhdnetwerk.nl/nieuwsbericht/kenmed-onafhankelijk-kennisplatform-medicatie-in-de-

psychiatrie-betrouwbare-en-objectieve-informatie-over-medicatie/ 

 https://www.medicalfacts.nl/2022/07/13/nieuw-kennisplatform-biedt-patienten-objectieve-

informatie-over-medicatie-in-de-psychiatrie/ 

http://www.antidepressiva.nl/
http://www.antipsychotica.nl/
http://www.stimulantia.nl/
http://www.stemmingsstabilsatoren.nl/
http://www.benzodiazepines.nl/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.medischcontact.nl%2Fnieuws%2Flaatste-nieuws%2Fnieuwsartikel%2Fkennisplatform-met-vijf-sites-over-medicatie-in-de-psychiatrie.htm&data=05%7C01%7CP.Boogaard%40nvvp.net%7C42f9990732be4c30b00e08da6b32405d%7C8c1b1b6cd56941ee80eed834229e4ada%7C0%7C0%7C637940160834662222%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ASofNRdspALum2lMf1Q2vjVp9rFqBaMlOkE7wg9irYE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linda.nl%2Flifestyle%2Fgezondheid%2Fantidepressiva-5-vragen-psychiater%2F&data=05%7C01%7CP.Boogaard%40nvvp.net%7C304cd8afacd5494facb408daa13b2490%7C8c1b1b6cd56941ee80eed834229e4ada%7C0%7C0%7C637999572647562186%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=spEqrpLUu6LGp9uu1Yc785johRKBg1QEuFYHlY6zk3Q%3D&reserved=0
https://www.ad.nl/gezond/br-antidepressiva-meer-voorgeschreven-onder-jonge-vrouwen-experts-leggen-uit-wat-middelen-doen~a8407515/
https://www.ad.nl/gezond/br-antidepressiva-meer-voorgeschreven-onder-jonge-vrouwen-experts-leggen-uit-wat-middelen-doen~a8407515/
https://wijzijnmind.nl/nieuws/nieuw-platform-kenmed-over-medicatie-in-de-psychiatrie
https://dejongepsychiater.nl/thema-s/psychiatrieenmedia/kenmed/
https://adhdnetwerk.nl/nieuwsbericht/kenmed-onafhankelijk-kennisplatform-medicatie-in-de-psychiatrie-betrouwbare-en-objectieve-informatie-over-medicatie/
https://adhdnetwerk.nl/nieuwsbericht/kenmed-onafhankelijk-kennisplatform-medicatie-in-de-psychiatrie-betrouwbare-en-objectieve-informatie-over-medicatie/
https://www.medicalfacts.nl/2022/07/13/nieuw-kennisplatform-biedt-patienten-objectieve-informatie-over-medicatie-in-de-psychiatrie/
https://www.medicalfacts.nl/2022/07/13/nieuw-kennisplatform-biedt-patienten-objectieve-informatie-over-medicatie-in-de-psychiatrie/


 
 

 https://www.amsterdamumc.org/en/about/organization/kenmed-objective-information-about-

medication-in-psychiatry.htm 

 https://www.antoniusziekenhuis.nl/nieuwsoverzicht/psychiater-laura-de-wit-medicatie-

psychiatrie-moet-uit-taboesfeer 

 https://www.tergooi.nl/psychiatrische-medicatie-uitgelegd/ 

De websites worden tot nu toe goed bezocht! 

2. Infographics 

In de zomer van 2022 lieten we voor elke website infographics ontwerpen. Het doel van de infographics 

is om informatie ook met behulp van beeld aan te bieden. We hopen dat hierdoor onze informatie een 

groter en meer divers publiek bereikt. De infographics kunnen ook worden gebruikt voor onderwijs. De 

afbeeldingen zijn inmiddels ook zichtbaar op een centrale plek op onze websites. 

3. Vergaderingen 

We zijn door het jaar heen regelmatig samengekomen met het bestuur en de hoofd- en subredacties om 

onderling af te stemmen. 

4. Voorjaarscongres 

Op het landelijk congres voor psychiaters (NVvP, voorjaar 2021) hielden we met een afvaardiging van 

KenMed een discussiepanel getiteld ‘Kennis is macht: De bronnen van (non-)informatie over 

psychofarmaca’. 

 

 

https://www.amsterdamumc.org/en/about/organization/kenmed-objective-information-about-medication-in-psychiatry.htm
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