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Arkin Zorgtoeleiding 

Zorgtoeleiding is onderdeel van GGZ Arkin. Het is een
team dat met mensen in gesprek gaat over hun psychisch 
welbevinden, meedenkt en zo nodig toe leidt naar 
behandeling. Daarnaast biedt het team consultatie aan 
collega professionals. In iedere wijk is een (sociaal) 
psychiatrisch verpleegkundige actief die op de hoogte is 
van de sociale kaart en nauw samenwerkt met relevante 
partijen die bewoners ondersteunen in het bereiken 
van een positieve gezondheid.

Wijkspreekuur
Arkin Zorgtoeleiding biedt een 
wijkspreekuur aan. Tijdens dit 
spreekuur kunnen professionals
vrijblijvend binnenlopen voor 
consultatie. Daarnaast kunnen 
professionals in samenspraak met 
de betrokken bewoner langs komen 
voor een psychiatrisch consult. In 
iedere wijk bieden wij een spreekuur 
aan, per wijk verschilt de locatie. 

Werkwijze
U kunt een bewoner aanmelden 
voor een consult op locatie in de 
wijk. Na aanmelding wordt er een 
dossier geopend voor de bewoner. 

U komt dan samen met de bewoner 
voor een eenmalig consult met een 
(sociaal) psychiatrisch verpleegkun-
dige en psychiater. In dit consult 
wordt aan de hand van verschillende 
levensgebieden besproken wat de 
zorgen of klachten zijn. Het consult 
duurt maximaal 45 minuten. Na het 
consult kunnen wij aan de bewoner
en u advies geven over welke 
behandeling of ondersteuning, 
zowel binnen als buiten GGZ, 
mogelijk aansluit. 

Mocht het eenmalige consult niet 
voldoende zijn kan er in overleg 
worden besloten om de bewoner 
vaker te spreken.



Kosten 
De kosten van de activiteiten van 
Zorgtoeleiding worden gefinancierd
vanuit de WMO (gemeente). 
Dit betekent dat de bewoner geen 
rekening krijgt van Zorgtoeleiding en 
het geen gevolg heeft voor het eigen 
risico van de zorgverzekering.

Indien er wordt doorverwezen voor 
behandeling gelden de daarbij 
behorende regelingen.

Contact
Voor vragen en opmerkingen is 
Arkin Zorgtoeleiding bereikbaar van 
maandag tot en met vrijdag tussen 
09.00 - 17.00 op telnr. 020 590 42 22

Aandachtspunten

• De bewoner heeft geen lopend GGZ behandelcontact
• Er is een vermoeden van psychiatrie, al dan niet met verslaving
• U komt mee met de bewoner naar het spreekuur
• Het consult vindt op volledig vrijwillige basis plaats
• Zorgtoeleiding geeft een terugkoppeling aan de huisarts van de bewoner


