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BRAND GGZ KLINIEK INTENSIEVE ZORG OUDEREN

AGENDA

Zaterdagavond 12 maart 2011 is brand uitgebroken in de kliniek
Intensieve Zorg Ouderen van GGZ Leiden (gebouw Kasteellaan 6) te
Oegstgeest. Hierbij zijn twee cliënten om het leven gekomen. Vier
andere cliënten en een medewerker zijn naar het ziekenhuis vervoerd.
De medewerker is dezelfde nacht nog uit het ziekenhuis ontslagen.

Za 19 maart 18.00
NL DOET: Koken en eten in het Inloophuis
met een groep enthousiaste vrijwilligers
Rapenburg 48, Leiden

GGZ Leiden heeft een centraal nummer ingesteld voor meer informatie:
071 - 890 71 00.
De laatste nieuwsberichten worden gepubliceerd op www.ggzleiden.nl.
Rivierduinen heeft vanmiddag een register van medeleven geopend.

‘VERLOREN JAREN’ - 3 JAAR LANG EEN PSYCHOSE
Maandag 28 maart a.s. om 19.30 uur start het GGz Informatiepunt de
37e Week van de Psychiatrie met de film ’Verloren Jaren’.
Het scenario van de film is gebaseerd
op ervaringen van Bas Labruyère.
De 35-jarige regisseur heeft de ziekte
schizofrenie en heeft zelf te kampen
gehad met psychosen.
Filmmaker en ervaringsdeskundige Bas Labruyère zal zelf deze avond
aanwezig zijn bij de filmvoorstelling en is na afloop beschikbaar voor uw
vragen. Lees verder.

28 maart t/m 3 april Week van de Psychiatrie
Ma 28 maart 19.30 - 21.30
Film: Verloren Jaren - aansluitend gesprek
met ervaringsdeskundige en filmmaker
Bas Labruyère
Rapenburg 48, Leiden
Do 31 maart 14.00 - 16.30
Waardevolle Zorg?! - interactieve middag
voor beleidsmakers, zorgverleners, cliënten
en naastbetrokkenen.
Rapenburg 48, Leiden
Vr 1 april 20.00
Feestelijke afsluiting van de Week van de
Psychiatrie met muzikale omlijsting
Rapenburg 48, Leiden
2 t/m 9 april Autismeweek
Do 7 april 19.30 - 21.30
Aandacht voor autisme! informatieavond
Rapenburg 48, Leiden
Aanmelden kan via: 071 - 514 74 20 of
info@ggz-informatiepunt.nl

WAARDEVOLLE ZORG ONDERWERP VAN GESPREK OP 31 MAART
Op donderdag 31 maart van 14.00 - 16.30 uur organiseert het GGz Informatiepunt in
samenwerking met stichting Zon een interactieve bijeenkomst waarin beleidsmakers,
zorgverleners, (ex)cliënten, naastbetrokkenen met elkaar in gesprek gaan over wat
werkt en niet werkt in de (na)zorg, wat er beter zou kunnen en hoe.
Bent u betrokken bij het welzijn van mensen met een psychiatrische aandoening?
Tijdens deze bijeenkomst kunt u met cliënten en naastbetrokkenen in gesprek hierover.
Aanmelden voor deze middag kan via info@ggz-informatiepunt.nl of 071 - 514 74 20.
Meer informatie over deze bijeenkomst vindt u hier.

AANDACHT VOOR AUTISME!
In het kader van de Wereldautismedag (2 april) organiseren de
Nederlandse Vereniging voor Autisme en het Autismefonds de
Autismeweek. Het GGz Informatiepunt organiseert op donderdag 7 april om 19.30 u een
informatiebijeenkomst over het leven met
autisme. Autismecoach Barbara de Leeuw geeft
praktische inzichten zowel voor mensen die zelf
kampen met deze psychische aandoening als naastbetrokkenen.

SOCIALE KAART Zuid Holland Noord
De sociale kaart Zuid Holland Noord 2011
voor de 3 regio’s, Leiden, Duin- en Bollenstreek en Rijnstreek, komt binnenkort uit.
U kunt alvast een exemplaar aanvragen via
info@ggz-informatiepunt.nl of 071- 514 74 20.
Vermeld regio, gewenste aantal en postadres.
De digitale versie van de sociale kaart kunt u
downloaden: www.ggz-informatiepunt.nl.
U vindt de sociale kaarten onder ‘publicaties’.

Ervaringsdeskundige Marijke is tevens aanwezig ... Lees verder
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

