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FORSE BEZUINIGINGEN IN DE GGZ

AGENDA

Zoals iedereen vast wel weet, gaat er in
2012 een hoop veranderen in de gezondheidszorg. De vraag naar zorg neemt toe,
het aantal chronisch zieken stijgt en
Nederlanders worden steeds ouder.
Dit betekent dat de groei van de zorguitgaven in de hand gehouden moet wor-

Ma 24 januari 19.30
Film in het Inloophuis
Hooigracht 12-14, Leiden

den. Daarom wordt er bezuinigd. Aldus
het ministerie van VWS.
Dit heeft gevolgen voor wat er wel en niet
vergoed gaat worden door uw zorgverzekeraar. Wat er precies gaat gebeuren

Ma 6 februari 19.30 - 21.30
Lotgenotengroep voor familieleden en
naastbetrokkenen van mensen met
psychische problemen
Hooigracht 12-14, Leiden
Ma 26 t/m zo 31 maart
Week van de Psychiatrie 2012
Thema van de week van de psychiatrie 2012
is “Contact gewenst?!”. Hou de agenda in de
gaten voor de activiteiten rondom dit thema.

binnen de Geestelijke Gezondheidszorg
is voor veel mensen niet helemaal duidelijk. Daarom kunt u hier puntsgewijs lezen wat er in uw situatie gaat veranderen.

Voor meer informatie over de activiteiten
van het Inloophuis en het Informatiepunt:
www.inloophuis-psychiatrie.nl
www.ggz-informatiepunt.nl

OPROEP TOT BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID!

Altijd op de hoogte?

Psychiater Herman Groen roept op tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Hij
maakte een stappenplan waarin hij adviseert hoe patiënten het beste met
de eigen bijdrage kunnen omgaan. Lees verder op psy.nl.

Volg het GGz Informatiepunt nu ook op

Daarnaast kun je via de volgende link de petitie ‘200 € en nog veel meer:
Geen Stijl’ tekenen.

CURSUS ‘REDACTEUR NIEUWSBRIEVEN’ VAN START
Op 16 januari start in het GGz Informatiepunt de cursus ‘redacteur nieuwsbrieven’.
De cursus is ontwikkeld door de GGD Hollands Midden in samenwerking met Stichting ZON en wil mensen scholen in
interviewtechnieken en artikelen schrijven. De cursus valt binnen het kader van regionaal beleid om mensen met psychische aandoeningen in staat te stellen een zinvolle dagbesteding te vinden. Organisaties op het gebied van zorg en welzijn en de gemeente Leiden werken hierin samen. Het gaat hierbij onder meer om projecten die zich richten op het ontwikkelen van ervaringskennis.
Tijdens de cursus ontwikkelen mensen redactionele vaardigheden en leren zij interviews af te nemen en te bewerken tot
een mooi artikel. Een journalist van het Leidsch dagblad zal zijn ervaring delen met de cursisten en leert hen interviewen.
Zij gaan onder andere publiceren op de website Jekuntmeer.nl. Heb je interesse in de cursus? Er is nog beperkt plek!
Voor meer informatie kun je terecht bij Monique van Biezen via mvbiezen@ggz-informatiepunt.nl of 071 - 514 74 20.

HET WAS ME HET JAARTJE WEL...
“ Het was me een jaartje wel... “. Zo blikte voorzitter Hans Vollaard terug op 2011 tijdens de
nieuwjaarsreceptie op 8 januari in een overvol Inloophuis.
Vooral alles rondom de verhuizing van het Rapenburg naar de Hooigracht vergde veel tijd en
aandacht. Het warme applaus voor iedereen die zich ervoor had ingezet, was dan ook meer
dan verdiend! Verder stond Hans stil bij het overlijden van Rob Handgraaf, sinds de oprichting
een vaste waarde bij het inloophuis.
Voor het GGz Informatiepunt is in 2012 de uitdaging om nog meer in de hele regio actief te
zijn. Dat zal de club van ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en medewerkers wel gaan lukken!
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

