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BUURT TEVREDEN MET INLOOPHUIS

AGENDA

Studenten van de Hogeschool
Leiden presenteerden op
3 februari jongstleden de uitkomst
van een buurtonderzoek.
Rond de verhuizing van het
Inloophuis in september hebben
de studenten zowel in de nieuwe buurt bij de Hooigracht als in de oude
buurt bij het Rapenburg een buurtonderzoek gehouden.
Het Inloophuis zou zich nog iets meer mogen profileren in de buurt maar
negatieve reacties zijn er tot op heden niet!
Het volledige verslag en de aanbevelingen vindt u hier.

“WE ZIJN ELKAARS KLANKBORD”
Sinds 2007 komt elke eerste maandag van de maand in het
GGz Informatiepunt de lotgenotengroep voor familieleden van mensen
met psychische problemen bij elkaar.
Onder leiding van Elles Boudewijn-van Eerden en Jan Meijles kunnen de
deelnemers met elkaar de specifieke problemen bespreken die zij zelf als
familieleden doormaken. Er rust nog steeds een groot taboe op het praten
over psychische problemen en aandoeningen. En hier kan dat in alle rust
gebeuren.

Ma 20 februari 15.00 - 22.00
Film in het Inloophuis
The Bourne Trilogy
Hooigracht 12-14
Ma 5 maart 19.30 - 21.00
Lotgenotengroep voor familieleden en
naastbetrokkenen van mensen met
psychische problemen
Hooigracht 12-14
Ma 26 t/m zo 31 maart
Week van de Psychiatrie 2012
Thema van de week van de psychiatrie 2012:
“Contact gewenst?!”. Hou de agenda in de
gaten voor de activiteiten rondom dit thema.
Voor meer informatie over de activiteiten
van het Inloophuis en het Informatiepunt:
www.inloophuis-psychiatrie.nl
www.ggz-informatiepunt.nl

Volg het GGz Informatiepunt op

Een verslag van zo’n bijeenkomst kunt u hier lezen.

PATIËNTEN EN LPGGZ NAAR DE RECHTER
Afgelopen maandag begon het Landelijk Platform GGz met
een aantal psychiatrische patiënten een juridische procedure, waarin de rechter wordt gevraagd een oordeel te geven
over de rechtmatigheid van de invoering van de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg (ggz).
Als gevolg van deze bezuinigingsmaatregel van minister
Schippers moeten sommige patiënten op financiële gronden
noodgedwongen afzien van zorg. Dit lijkt in strijd met het in
de Zorgverzekeringswet verankerde recht op zorg.

CURSUS VRIJWILLIGERSWERK IN KATWIJK
Het Vrijwilligers Informatiepunt Punt (VIP) Katwijk organiseert een cursus voor (ex-)GGZ-cliënten die vrijwilligerswerk
willen gaan doen. Deze cursus is bestemd voor mensen die in de gemeente Katwijk
wonen. De (kosteloze) cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten van 1,5 uur. De cursus start
op 5 maart en wordt gehouden in Huize Callao, Callaoweg 1 te Katwijk. Bent u geïnteresseerd in het meedoen aan deze cursus of wilt u meer informatie? Neem dan contact
op met Marjon Hooijen of Loes Olivier van het VIP Katwijk. Dit kan telefonisch via: 0714033323 of via email: info@vipkatwijk.nl.
VIP Katwijk is bereikbaar van maandag t/m woensdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Meer informatie vindt u op onze website.
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

