Supranet community en het Living Museum
versterken elkaar
Begin dit jaar vond een bijzondere bijeenkomst plaats in
het Living Museum in Bennebroek. Kunstenaars van het
Living Museum hadden een ontmoeting met
zorgbestuurders en wethouders van de Supranet
Community (als klankbordgroep).
Het Living Museum is een Outsider Art atelier op het terrein van GGZ inGeest.
Hier kunnen mensen met (affiniteit met) psychische kwetsbaarheid kunst maken
en bovenal zichzelf zijn.
Lees meer...

Huisartsen en de keten suïcidaliteit
Er zijn inmiddels 16 huisartsen uit de focusgebieden IJmuiden en Haarlem
Schalkwijk getraind in hoe om te gaan met patiënten in de praktijk bij wie je

suïcidaliteit vermoedt. Binnenkort krijgen alle POH GGZ-ers die bij de supranet
community zijn aangesloten dezelfde training aangeboden die ook gevolgd is
door de huisartsen. In vervolg daarop wordt een bijeenkomst georganiseerd met
de psychiater(s) van de crisisdienst GGZ inGeest.
Lees meer...

Congres 'Jong en Depressief'- 14 juni 2018
Op veler verzoek wordt dit congres van 2017 herhaald - aangeraden door 93
procent van de deelnemers. De belangrijkste trends, oorzaken en
behandelmethoden worden afgewisseld met ervaringsdeskundigen en verhalen
uit de praktijk.
Lees meer...

Panelonderzoek depressie en hulpverlening
In januari 2018 heeft GGD Kennemerland een panelonderzoek gehouden om
inzicht te krijgen in de attitude ten aanzien van depressie en bekendheid met
hulpverlening bij psychische problemen in de regio Kennemerland. Het
onderzoek laat onder meer de volgende resultaten zien...
Lees meer...

Wat is de Supranet Community?
Supranet Community staat voor suïcidepreventieactienetwerk. Dit netwerk zien
wij als een groot en gevarieerd gezelschap van betrokken bestuurders en
professionals vanuit een breed maatschappelijk speelveld die de handen uit de
mouwen willen steken. Wij blijven dit netwerk steeds uitbreiden, u kunt zelf ook

mensen aandragen voor dit netwerk . Lees meer...

partners proeftuin Kennemerland.

Copyright © 2018 *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

