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GOEDGEKEURD!

AGENDA

Het Inloophuis Psychiatrie en het GGz informatiepunt zijn afgelopen
najaar bezocht door de kwaliteitscommissie van de LFOS (Landelijke
vereniging voor cliëntgestuurde projecten). De kwaliteitscommissie

Ma 21 februari 19.30 - 21.00
Filmavond in het Inloophuis
Rapenburg 48, Leiden

toetst vooral op cliëntgestuurdheid, onafhankelijkheid,
professionaliteit en bejegening.
Vorige week is het eindverslag hiervan
verschenen, en op wat kleine opmerkingen na
was het oordeel van de commissie zeer positief.
De kwaliteitscommissie heeft een goede indruk
van de gang van zaken bij het Inloophuis
Psychiatrie en het GGz Informatiepunt”.
Klik hier om het volledige verslag te lezen.
Momenteel loopt bij de LFOS een pilot voor de invoering van een
keurmerk kwaliteit.

JONGEREN MET EEN BIPLOAIRE STOORNIS
Recentelijk heeft de NCRV twee documentaires uitgezonden over
jongeren met een bipolaire stoornis. De twee documentaires „Jeanne‟
en „Het onderbroken leven van Evan‟ gaan beide over dit thema en
zijn aanleiding voor het debat op 17 februari aanstaande in de Rode
Hoed in Amsterdam.
Om de uitzendingen te bekijken: http://dokument.ncrv.nl/.
Meer infomatie over het debat: http://www.rodehoed.nl.

Ma 7 maart 19.30 - 21.00
Lotgenotengroep voor familieleden en
naastbetrokkenen van mensen met
psychische problemen
Rapenburg 48, Leiden
Di 8 maart 19.30 - 21.00
Werken met een psychiatrische
achtergrond ism GGZ Duin- en Bollenstreek
Grachtweg 36, Lisse
Za 19 maart 10.00 - 20.00
NL DOET: Koken in het Inloophuis met een
groep enthousiaste vrijwilligers
Rapenburg 48, Leiden AANMELDEN
28 maart t/m 3 april Week van de Psychiatrie
Ma 28 maart 19.30 - 21.30
Filmavond (film wordt nog bekend gemaakt)
Rapenburg 48, Leiden
Do 31 maart 14.30 - 17.00
Waardevolle Zorg - interactieve middag
voor beleidsmakers, zorgverleners en
cliënten in de ggz.
Rapenburg 48, Leiden
Voor meer informatie:
www.ggz-informatiepunt.nl
www.inloophuis-psychiatrie.nl

KOOKTALENT EN ERVARINGSDESKUNDIGE ZET ZICH IN VOOR CLIËNTEN GGZ
Even voorstellen ... Bas (41 jaar) is opgegroeid in Twente, vlakbij de grens van
Duitsland. Hij heeft dan ook een leuk accent. Hij heeft „kookologie‟ (zoals hijzelf
de opleiding consumptieve technieken graag noemt) gestudeerd in Groningen en
vervolgens de Stichting Vakopleiding Horeca (SVH) gevolgd.
Sinds maart 2007 geeft hij kookles op het G(ezond)G(ezellig)Z(makelijk)
Endegeest dagkliniek. Met minimale middelen worden heerlijke gerechten bereid.
Naast het inzetten van zijn passie voor koken voor cliënten in de ggz geeft Bas
sinds kort ook voorlichting bij het GGz Informatiepunt Leiden e.o. Welkom Bas!
Klik hier om verder te lezen.

HOGESCHOOL EDE DOET ONDERZOEK INLOOPHUIS
Yvonne van de Peppel en Marinda Verkaik van de Christelijke Hogeschool Ede
gaan de bekendheid en functie van het Inloophuis Psychiatrie onderzoeken.
Waarom komen mensen naar het Inloophuis? Waarom komen mensen niet?
Zijn er andere wensen en behoeftes?
Op deze vragen hopen zij antwoord te krijgen met hun afstudeeronderzoek dat
in de laatste week van februari van start gaat. Yvonne en Marinda wilden graag
onderzoek doen in een Inloophuis Psychiatrie en kwamen hierdoor in Leiden uit.
“Dichterbij huis was leuk geweest, maar we konden nergens in het land zoiets
bijzonders als het Inloophuis Psychiatrie Leiden vinden”. Bij het onderzoek wordt
samengewerkt met GGZ Leiden.
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

