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NIETS TE GEK!
Op 1 februari jl. presenteerden 2e jaars SPH-studenten van de Hogeschool
Leiden hun tijdschriften over de GGZ. In opdracht van het GGz Informatiepunt
Holland Rijnland hebben de studenten de afgelopen maanden veel informatie
verzameld over de (cliëntgestuurde) GGZ. Het resultaat van de ruim 150 studenten waren maar liefst 18 tijdschriften met zeer diverse inhoud en vormgeving.
Het werd een heel spektakel! Een aantal studenten had een heuse lancering
voor hun tijdschrift in elkaar gezet met hapjes en drankjes. Andere groepen
presenteerden hun tijdschrift aan de hand van de inhoud van de artikelen.
Het GGz Informatiepunt heeft het
tijdschrift “Niets te Gek!” gekozen als
beste van de 18 stuks.
Uit alle artikelen wordt een selectie
gemaakt die gebundeld zal worden in
één tijdschrift dat verspreid zal worden
door het GGz Informatiepunt.

DE FILOSOFIE VAN HERSTEL
Het GGZ lectoraat van de Hogeschool Leiden organiseerde op 23 januari jl.
samen met het platform Filosofie & Psychiatrie van de Nederlandse Vereniging
voor Psychiatrie en Rivierduinen een symposium over de filosofie van herstel.
De sprekers hebben hun visie laten schijnen over
wat herstel volgens hen betekent en hoe de
herstelbeweging er uit ziet.
De boodschap van deze dag was dat er een
fundamentele verandering gaande is in de GGZ.
Herstel en ervaringsdeskundigheid krijgen een
grotere betekenis in de beroepsuitoefening.

Ma 18 februari 19.30 - 22.30
Vrouwenavond Inloophuis
Hooigracht 12-14, Leiden
Opgeven kan aan de bar
Di 5 maart 19.30 - 21.30
Avond voor familie van mensen met
psychische problemen
Scheppingskerk, Poelgeestlaan 2, Leiderdorp
Ma 11 maart 19.30 - 22.30
Voorlichting Werk(loos) en Depressief
Henry Dunantweg 16-18, Alphen aan den Rijn
Ma 11 maart 19.30 - 21.30
Filmavond in het Inloophuis
Hooigracht 12-14, Leiden
Ma 18 maart 19.30 - 22.30
Vrouwenavond Inloophuis
Hooigracht 12-14, Leiden
Di 19 maart 19.30 - 22.30
Speeddaten met ervaringsdeskundigen
Hooigracht 12-14, Leiden
Do 21 maart 14.00 - 16.00
Tea 4 Two met loketmedewerkers WMO
Hooigracht 12 - 14, Leiden
Za 23 maart vanaf 14.00
Donateursdag /open huis
Hooigracht 12 - 14, Leiden
Voor meer informatie:
www.inloophuis-psychiatrie.nl
www.ggz-informatiepunt.nl

5 MAART: BIJEENKOMST VOOR MANTELZORGERS
Familie van mensen met psychische problemen verkeren vaak in een lastige situatie. Ze zijn op zoek naar begrip en een plek
waar ze met hun vragen terecht kunnen.
Bureau Informele Zorg en Stichting Pluspunt Leiderdorp organiseren op dinsdag 5 maart 2013 een voorlichtingsavond. Tijdens
deze avond krijgen mantelzorgers informatie over waar zij met hun vragen terecht kunnen, waar zij lotgenoten kunnen
ontmoeten en wie er voor hun belangen opkomen. De informatieavond vindt plaats in de Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan 2
te Leiderdorp, 19.30-21.30 uur. Voor meer informatie klik hier.

WEEK VAN DE PSYCHIATRIE: WAT VERBEELD JIJ JE WEL?!
Van 18 tot en met 24 maart 2013 is de 39e Week van de Psychiatrie. Tijdens deze week
zal er extra aandacht zijn voor mensen die te maken hebben met psychische problematiek,
verslavingsproblematiek en dak- en thuisloosheid. De Week van de Psychiatrie heeft in
2013 de titel: ‘Stigmatisering: wat verbeeld jij je wel?!’
Ook door het GGz Informatiepunt, Inloophuis Psychiatrie en Stichting ZON zullen een aantal
activiteiten georganiseerd worden zoals speeddates met ervaringsdeskundigen, een tea for
two en een donateursdag / open huis. Binnenkort kunt u het volledige programma op onze
websites raadplegen.
Voor meer informatie over deze nieuwsbrief kunt u contact opnemen met info@ggz-informatiepunt.nl of 071-5147420
Wenst u geen emails meer van ons te ontvangen klik dan hier of stuur een email naar: info@ggz-informatiepunt.nl

