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ONDERZOEK CLIËNTBELEVING IN HERSTELPROCES

AGENDA

In de periode januari tot en met mei 2011 doet de Hoge School
Leiden onderzoek naar cliëntbeleving in het het herstelproces.

In februari gaan we weer starten met
intervisie voor ervaringsdeskundigen

In de literatuur is maar weinig onderzoek bekend vanuit dit perspectief. Vreemd eigenlijk, want, zoals docente Corine Balder
van de Hoge School het verwoordt: “herstel
gaat met name om zelfherstel”.
Het onderzoeksteam bestaat uit 4 eindejaarsstudenten die kwalitatief onderzoek zullen doen onder (ex)cliënten en ervaringsdeskundigen uit de „pool‟ van het Inloophuis
Psychiatrie en het GGz Informatiepunt. Na
afronding zullen de resultaten van het onderzoek gepresenteerd
worden tijdens een themabijeenkomst in het Informatiepunt.
Meer weten? Neem dan contact op met Esther Behrendt via
ebehrendt@ggz-informatiepunt.nl of 071 - 514 74 20.

Do 3 februari 19.30 - 21.00
Leef je in! Eetstoornissen
Studenten Ekklesia Rapenburg 100, Leiden
Ma 7 februari 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 & Bollen
locatie: Katwijk
Ma 28 maart t/m zo 3 april
Week van de Psychiatrie
Meer informatie of aanmelding kan via
info@ggz-informatiepunt.nl of
071 - 514 74 20 (ma t/m do van 10.00 - 14.00)

ZELFMANAGEMENT IN DE ZORG OP 3 FEBRUARI: IT TAKES TWO TO TANGO
Onder het motto ‘It Takes Two To Tango’ besteden eerstelijns zorgverleners op 3 februari aandacht aan het thema
zelfmanagement, ook bij psychiatrische aandoeningen. Het symposium, georganiseerd door het Reos (Regionale
ondersteuningsorganisatie eerstelijnszorg), past binnen de huidige maatschappelijke ontwikkelingen waarbij de cliënt
centraal staat en zelf de regie heeft in het ziekte- en herstelproces.
Het GGz Informatiepunt Leiden e.o. zal die middag aanwezig zijn met een informatiestand en een aantal ervaringsdeskundigen die vanuit eigen ervaring vertellen over zelfmanagement. Het symposium is bedoeld voor eerstelijns
hulpverleners in de regio Amstelland, Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord. Voor het volledige
programma en aanmelding kunt u contact opnemen met het Reos via 071 - 566 18 18 / info@reos.nl / www.reos.nl.

STRAATPASTOR BEZOEKT WEKELIJKS HET INLOOPHUIS PSYCHIATRIE
Op 1 december 2010 is de straatpastor gestart in Leiden. Het straatpastoraat is een
initiatief van een aantal Leidse kerken.
“Bezoekers van het Inloophuis Psychiatrie, de dak- en thuislozen opvang, het crisiscentrum, het sociaal pension en dergelijke kunnen bij mij terecht met hun verhaal. Het
maakt niet uit of je gelovig bent of niet. Ik kom regelmatig op de verschillende locaties
langs voor een praatje of diepergaande gesprekken. En uiteraard kunnen mensen
ook een persoonlijke afspraak maken”, aldus Paul Brommet. Lees verder.
De straatpastor is te bereiken via 06 - 10 23 50 22 of pastor@straatpastoraatleiden.nl.
De Stichting Straatpastoraat heeft een eigen website: www.straatpastoraatleiden.nl.

MAATJE HELPT ISOLEMENT IN DE CHRONISCHE PSYCHIATRIE TE DOORBREKEN
Mensen met chronische psychiatrische problematiek kunnen het risico lopen in een sociaal isolement te raken. De vrijwilligers van de vriendendienst zetten zich in om dit te doorbreken. Regelmatig samen met je maatje even erop uit, een kopje koffie, een praatje of
een wandeling. Meer weten? www.vriendendienst.info. Zelf maatje worden? Neem dan
contact op met Geny Sauveur via g.sauveur@libertasleiden.nl of 071 - 516 04 70.
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

