
Nieuwsbrief van de afdeling Groningen

Beste Ypsilonleden en belangstellenden,
In deze nieuwsbrief staan de activiteiten voor de maanden februari en maart. Op 
de website vindt u meer informatie: www.ypsilongroningen.nl

Infocentrum psychose
Het Infocentrum is elke derde woensdag van de maand open van 13.30- 15.30 
uur. De eerstvolgende openingsdata zijn 20 februari en 20 maart. Voor een 
bezoekje aan ons Infocentrum, Hoge der A 26 in Groningen, hoeft u zich niet aan 
te melden. Het Infocentrum is er voor leden en belangstellenden die als familie/ 
naaste te maken hebben met de problematiek van psychosegevoeligheid. U kunt 
er terecht voor een gesprek. 

Ronde Tafel. 
6 maart is er een Ronde Tafel, van 16.00-18.00 uur, Hoge der A 26 in Groningen. 
Dan is psychiater Rogier Hoenders van het Centrum voor Integrale Psychiatrie 
onze gast. Het CIP biedt behandelingen aan die aanvullend zijn op de reguliere 
behandeling. Hoenders houdt een korte inleiding waarna er veel tijd is voor 
gesprek. Omdat de bijeenkomst laat in de middag is bieden we een kopje soep 
aan voor de lekkere trek. Aanmelden is nodig. Dat kan via onze website. Daar 
vindt u ook meer informatie over Integrale Psychiatrie. 

Focusgroep onderzoek Beschermd Wonen (SPRINT)
We hebben onze medewerking toegezegd aan een onderzoek naar Beschermd 
Wonen. Zie de bijlage bij deze nieuwsbrief. Wilt u mee doen aan het gesprek met 
familie/ naasten geef u dan op via het contactformulier van onze website. Het 
gesprek is op 7 maart van 13.00-15.30 uur, Hoge der A 26 in Groningen.

Rapport werkgroep crisis
De werkgroep crisis schreef het rapport “Chris in crisis”. Op de website staat een 
samenvatting. Ypsilonleden kunnen het rapport via de website aanvragen. 
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