
U kunt zich opgeven voor de Breingeindag 2012 door bijgaand 
aanmeldingsformulier uiterlijk 20 maart op te sturen naar: 
Breingeindag 2012 
t.a.v. secretariaat 
Postbus 700 
3500 AS Utrecht 
of per e-mail: m.hommels@loc.nl 
 
Via de website www.loc.nl kunt u zich ook aanmelden. 
 
U ontvangt geen bevestiging van uw aanmelding. 
 
Contactpersoon: 
Mieke Hommels 
030-2843200 

 

   
 

 

Voor cliënten(raden), professionals en 
andere betrokkenen in de geestelijke 
gezondheidszorg, maatschappelijke 

opvang en verslavingszorg 
 

Week van de Psychiatrie 
2012  

 
van 26 maart tot 2 april 2012  

 

“Contact gewenst ?!” 
 

Breingeindag op 26 maart 2012 
in „t Veerhuis in Nieuwegein 

 

 

mailto:m.hommels@loc.nl
http://www.loc.nl/


Breingeindag 26 maart 2012 
 

De Week van de Psychiatrie 2012 gaat op maandag 26 maart van start 
met de Breingeindag in ‟t Veerhuis, Nijemonde 4, Nieuwegein.  
De bijeenkomst start om 10.30 uur en eindigt om 15.30 uur. 
Zie voor routebeschrijving: www.tveerhuis.nl. Neem de sneltram bij het 
station Utrecht Centraal tot het eindpunt in Nieuwegein Zuid. ‟t Veerhuis 
bevindt zich op loopafstand. 
Het thema „Contact gewenst?!‟ vormt de rode draad tijdens de 
Breingeindag, die een combinatie is van Multiloog, theater en muziek voor 
en van (ex-)cliënten GGz, maatschappelijke opvang en verslavingszorg. 
Deelname aan de Breingeindag is kosteloos (inclusief lunch). 
 
 

Programma 
 

De Breingeindag gaat van start met een plenaire Multiloog o.l.v.  
Heinz Mölders. Tijdens dit programma-onderdeel wisselen de deelnemers 
op basis van gelijkwaardigheid en ervaringsdeskundigheid vanuit 
verschillende achtergronden ervaringen met elkaar uit over (psychische) 
problematiek in het dagelijkse leven. Voorop staan steeds de eigen, 
persoonlijke ervaring en waarden. Aan het gesprek kunnen personen 
deelnemen die zelf ervaringen hebben met psychische problematiek en 
mensen die daar als naaste, hulpverlener, buur, etc. bij betrokken zijn.  
Communicatie en contact tussen al deze groepen heeft, zo is inmiddels 
gebleken, een belangrijke toegevoegde waarde. In tegenstelling tot zuiver 
lotgenotencontact (bijvoorbeeld alleen cliënten of familie), praten de 
deelnemers hier vanuit de verschillende posities en waarden waar men in 
het dagelijks leven mee te maken heeft. 

 

Na de lunchpauze draagt GGz-dichter Jan Folkert voor uit eigen werk 
gerelateerd aan het thema. Aansluitend speelt Maarten Hutten het 
theaterstuk “Flat” (onder regie van Boy Jonkergouw). Een komedie waarin 
het thema contact op soms ontroerende, soms vlijmscherpe manier 
invoelbaar wordt gemaakt. De bijeenkomst wordt besloten met de 
afronding van de Multiloog. 
 
De muzikale omlijsting van de Breingeindag wordt verzorgd door Robbert 
Schuster, woonbegeleider RIBW Zaanstreek Waterland West-Friesland. 

 

Activiteiten in de Week van de Psychiatrie 
 

De werkgroep Week van de Psychiatrie roept cliëntenraden en 
cliëntenorganisaties/platforms op om in de week van 26 maart tot 2 april 
2012 activiteiten rond het jaarthema „Contact gewenst?!‟ 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 2012 worden georganiseerd. Die kunt u aanmelden via 
m.hommels@loc.nl.  
Alle aangemelde activiteiten en ideeën worden op de website 
www.weekvandepsychiatrie.nl geplaatst. 
 
 

Contact gewenst?! 
 

Het Thema „Contact Gewenst?!‟ is gekozen naar aanleiding van de Week 
van de Psychiatrie 2011. Het thema was toen „Waardevolle Zorg‟. Tijdens 
deze week bleek contact een van de belangrijkste aspecten van 
waardevolle zorg te zijn. De website www.weekvandepsychiatrie.nl biedt 
achtergrondinformatie over het thema Contact gewenst?!.  
 
De poster „Contact gewenst?!‟ kunt u downloaden van de site of is te 
bestellen per e-mail: m.hommels@loc.nl. 
 
Tijdens de Breingeindag is een beperkt aantal kramen beschikbaar. Heeft 
u informatie die u wilt presenteren in een (gedeelde) kraam neem dan 
contact op met Mieke Hommels (m.hommels@loc.nl). 
 
 
 
 
 

De Week van de Psychiatrie 2012 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 Vereniging, Geestdrift, de Vereniging Manisch Depressieven en 
Betrokkenen, RCO De Hoofdzaak en HEE-project. 
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