
 

Voor cliënten(raden), professionals, 
familieleden/verwanten en andere betrokkenen in de 

geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke 
opvang en verslavingszorg 

 

Week van de Psychiatrie 2013 
van 18 maart t/m 24 maart 2013 

 

“Stigmatisering:  
wat verbeeld jij je wel?!” 

 
Breingeindag op 18 maart 2013 
in the Colour Kitchen in Utrecht 

 
De Week van de Psychiatrie 2013 gaat op maandag 18 maart van start met de Breingeindag 
in The Colour Kitchen, Prinses Christinalaan 1, 3554 JL te Utrecht. De bijeenkomst start om 
10.30 uur en eindigt om 15.30 uur. 
Zie voor routebeschrijving:  http://utrecht.thecolourkitchen.com/nl/contact-en-route 
 
Het thema ‘Stigmatisering: wat verbeeld jij je wel?!’ vormt de rode draad tijdens de 
Breingeindag, die een combinatie is van interactieve informatie-uitwisseling, theater en 
muziek voor en van (ex-)cliënten GGz, maatschappelijke opvang en verslavingszorg. 
Deelname aan de Breingeindag is kosteloos (inclusief lunch). Zie bijgaand programma. 

 
Van de Breingeindag wordt een integraal verslag gemaakt dat in de loop van april op de site 

www.weekvandepsychiatrie.nl komt te staan. 
 
Aanmelden 
Elke deelnemer moet zich afzonderlijk aanmelden. Dat kunt u doen via de website: 
www.weekvandepsychiatrie.nl  
Er is beperkt plaats en vol=vol. Mocht u na aanmelding toch verhinderd zijn, stuur ons dan 
een mailtje, dan hoeven we niet onnodig plaatsen vrij te houden. 
 
 
 

 
Let op: de Breingeindag 2013 is in Utrecht en niet in Nieuwegein 
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De website www.weekvandepsychiatrie.nl biedt achtergrondinformatie over het thema 
Stigmatisering: wat verbeeld jij je wel?!.  
 
De poster ‘Stigmatisering: wat verbeeld jij je wel?!’ kunt u downloaden van de site 
www.weekvandepsychiatrie.nl of is te bestellen per e-mail: werkgroepwvdp@gmail.com. 
 
Tijdens de Breingeindag is een beperkt aantal tafels beschikbaar. Heeft u informatie die u 
wilt presenteren op een (gedeelde) tafel neem dan contact op met Mieke Hommels van de 
werkgroep WvdP werkgroepwvdp@gmail.com. 
  
 

 
 

Activiteiten in de Week van de Psychiatrie 
 

De werkgroep Week van de Psychiatrie roept cliëntenraden en 
cliëntenorganisaties/platforms op om in de week van 18 maart t/m 24 maart 2013 activiteiten 
rond het jaarthema ‘Stigmatisering: wat verbeeld jij je wel?!’ te organiseren binnen de 
instelling of op lokaal niveau.  
 
De werkgroep wil graag op de hoogte gehouden worden van alle activiteiten die in het kader 
van de Week van de Psychiatrie 2013 worden georganiseerd. Die kunt u aanmelden via 
werkgroepwvdp@gmail.com 
  
Alle aangemelde activiteiten en ideeën worden op de website www.weekvandepsychiatrie.nl 
geplaatst. 
 

De Week van de Psychiatrie 2013 is een activiteit van landelijke en regionale cliëntenorganisaties en 
cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke opvang. De 
Week van de Psychiatrie heeft tot doel de positie van de cliënt te versterken. De werkgroep Week 
van de Psychiatrie bestaat uit vertegenwoordigers van LOC Zeggenschap in zorg, de Depressie 
Alliantie, de Vereniging Manisch Depressieven en Betrokkenen, RCO De Hoofdzaak en HEE- 
project. De Week van de Psychiatrie wordt gesponsord door LOC Zeggenschap in zorg. 
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