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NR 34
BURGEMEESTER BEZOEKT INLOOPHUIS
Op woensdag 3 juli jl. bracht
burgemeester Lenferink een informeel
bezoek aan het Inloophuis Psychiatrie.
De burgemeester kreeg een korte
rondleiding door het pand en maakte
met tal van bezoekers een praatje.
Vooral de klaverjassers waren blij met
zijn deskundige advies!

AGENDA
Ma 9 september 19.30 - 21.30
Voorlichting over Medicatiegebruik
Hooigracht 12-14, Leiden
Datum nog onbekend, september
Filmavond in het Inloophuis
Hooigracht 12-14, Leiden
Ma 23 september 19.30 - 21.30
Voorlichting over Depressie
Van Vollenhovekade 24, Leiden

NIEUWE VOORZITTER BESTUUR
Het bestuur van het Inloophuis Psychiatrie en het
GGz Informatiepunt heeft er sinds juli maar liefst 3
nieuwe leden bij. Kees Plug gaat Hans Vollaard
vervangen als voorzitter. Frank van Lienden komt in de
plaats van Judith Hasker als vertegenwoordiger van het
Informatiepunt. Harry Kokhuis, met zijn deskundigheid
betreffende de GGZ, vervangt Peter Vader.

Voor meer informatie:
www.inloophuis-psychiatrie.nl
www.ggz-informatiepunt.nl

Van 26 augustus t/m 12 september
is het GGz Informatiepunt alleen op
maandag en donderdag geopend
(10.00-14.00u)

NIEUW SPREEKUUR IN HET GGZ INFORMATIEPUNT
Kinderen van Ouders met Psychische/psychiatrische Problemen (KOPP) en
Kinderen van Ouders met Verslavingsproblemen (KVO) kunnen emotioneel in
de knoop raken of ook zelf psychische en/of verslavingsproblemen ontwikkelen.
Vanaf 4 september 2013 faciliteert GGz Informatiepunt Holland Rijnland elke
eerste woensdag van de maand een
spreekuur voor volwassen KOPP/KVO.
Het spreekuur wordt uitgevoerd door een
consulente die zelf ervaringsdeskundige is.
Erkenning vinden voor je positie als KOPP/
KVO en informatie krijgen, kan helpen de
weg te vinden naar verdere ondersteuning
op maat. Voor meer informatie: klik hier

Jaarstukken 2012
De gezamenlijke jaarstukken 2012
van het Inloophuis Psychiatrie en het
GGz Informatiepunt zijn vanaf nu te
downloaden via: jaarstukken 2012
De jaarrekeningen 2012 kunt u op de
websites onder het kopje “nieuws”
bekijken.
Wilt u liever een hard-copy ontvangen
dan kunt u deze aanvragen via
071- 514 74 20 of:
info@ggz-informatiepunt.nl.

PILLEN EN PSYCHISCHE KLACHTEN
Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst ‘Medicatiegebruik bij psychische klachten’ zal worden gesproken over medicijnen in de
psychiatrie in het algemeen. Vragen die deze avond beantwoord zullen worden zijn: Welke soorten medicijnen zijn er?
Waarom werken ze? Wat zijn mogelijke bijwerkingen? Wanneer moet je medicijnen wel en wanneer niet gebruiken?
Psychiater Irene van Vliet, co-auteur van “Moet ik die pillen wel nemen?” zal spreken over dit onderwerp. Zij zal ook een
aantal ‘mythes’ rondom medicatie ontkrachten en tips geven voor therapietrouw. Een ervaringsdeskundige zal vertellen over
het gebruik van medicatie en de invloed hiervan op haar dagelijks leven. Tijdens deze
avond zal er tevens ruimte zijn voor het stellen van vragen.
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door GGz Voorlichting, dit is een samenwerkingsverband tussen GGz Informatiepunt Holland Rijnland en Preventie GGZ Leiden.
Datum en tijd: maandag 9 september om 19.30 uur (ontvangst vanaf 19.15).
Locatie: Hooigracht 12-14 te Leiden. Deelname is gratis, aanmelden is noodzakelijk
ivm een beperkt aantal plaatsen en kan via ggz-voorlichting@ggz-informatiepunt.nl of via
071-514 74 20 (ma t/m do van 10.00 tot 14.00).
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

