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VERSLAG ZO KAN HET OOK!
Op 7 november jl. organiseerde het Inloophuis
Psychiatrie in het kader van het 30-jarige bestaan
een seminar over verleden, heden en toekomst van
cliëntgestuurde organisaties. De druk bezochte
middag werd geopend door wethouder Marleen Damen. Abel Boels en Carolien de
Groot vertelden geanimeerd over de oprichting en beginjaren van het Inloophuis.
Diederick van de Walle legde in een persoonlijk verhaal uit wat het Inloophuis voor hem
betekend heeft en Marjan ter Avest gaf vervolgens het belang aan van cliëntgestuurde
organisaties in de regio. Klik hier voor het verhaal van Diederick.

GGZ RIVIERDUINEN ONDER DRUK
Het rommelt in de top van GGZ Rivierduinen. Twee van de drie
leden van de Raad van Bestuur stappen per 1 januari 2015 op
na ‘een verschil van inzicht’ met de Raad van Toezicht. Het
gaat om geneesheer-directeur Cecile Gijsbers van Wijk en Erik
Laarhoven. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur realiseren zich dat aandacht
voor de continuïteit en kwaliteit van de zorg de hoogste prioriteit heeft en zullen zich
daar ook in de komende periode voor blijven inzetten. De onrust door dit nieuws is
echter groot binnen en buiten de organisatie die actief is in de regio Holland Rijnland.

WAT IS EEN PSYCHOSE?
Elk jaar ontstaat bij 1 op de 10.000 inwoners van
Nederland in de leeftijd van 15 tot 45 jaar een eerste
psychose. Mensen met een psychose verliezen tijdelijk het
contact met de werkelijkheid. Vroege herkenning van
symptomen kan de ontwikkeling van een psychose
voorkomen, uitstellen of de gevolgen verminderen.
Tijdens de voorlichtingsavond krijgt u van een professional van Rivierduinen informatie
over diagnostiek, behandeling en over ondersteuning voor zowel patiënten als voor hun
naasten. Een ervaringsdeskundige vertelt zijn persoonlijke verhaal.
Datum en tijd: maandag 17 november om 19.30 uur (ontvangst vanaf 19.15 uur).
Locatie: Vredeskerk, van Vollenhovenkade 24, Leiden. Aanmelden is noodzakelijk,
er zijn nog maar enkele plaatsen beschikbaar! Aanmelden kan via 071-514 74 20
(ma t/m do van 10.00 tot 14.00) of via ggz-voorlichting@ggz-informatiepunt.nl.

AGENDA
Ma 17 november 19.30 - 21.30
Voorlichting Psychose
Van Vollenhovenkade 24, Leiden
Di 18 november 19.00 - 21.00
Voorlichting AD(H)D bij
volwassenen
Grachtweg 36, Lisse
Di 2 december 10.00 - 12.00
Spreekuur Borderline
Hooigracht 12-14, Leiden
Woe 3 december 16.00 - 17.30
HEE-café
Hooigracht 12-14, Leiden
Ma 8 december 19.30 - 21.30
Voorlichting Borderline
Hooigracht 12-14, Leiden
Ma 15 december 19.30 - 22.30
Vrouwenavond in het Inloophuis
kerststukjes maken
Hooigracht 12-14, Leiden
Di 16 december 19.00 - 21.00
Voorlichting Psychose
Componistenlaan 248, Voorhout
Ma 22 december 19.30 - 22.30
Filmavond in het Inloophuis
Hooigracht 12-14, Leiden

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

VOORLICHTING OVER BORDERLINE
Er zijn in Nederland naar schatting 150.000 tot 200.000 mensen met Borderline. Mensen met
borderline problematiek kunnen impulsief zijn en last hebben van stemmingswisselingen. Zij
vinden het vaak moeilijk om adequaat om te gaan met emoties en gevoelens. Dit kan voor zowel
de persoon zelf als voor de omgeving lastig zijn. Tijdens de informatieavond legt een professional
van GGZ Rivierduinen uit wat Borderline is. Een ervaringsdeskundige vertelt hoe het leven eruit
ziet met deze problematiek.
Datum en tijd: maandag 8 december om 19.30 uur (ontvangst vanaf 19.15 uur).
Locatie: Hooigracht 12-14, Leiden. Aanmelden is noodzakelijk vanwege een beperkt aantal
zitplaatsen en kan via 071-514 74 20 (ma t/m do van 10.00 tot 14.00) of via
ggz-voorlichting@ggz-informatiepunt.nl.
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

