Suggesties en klachten
Het kan gebeuren dat u over één of
meerdere aspecten van Zorgtoeleiding niet
tevreden bent. Als u suggesties of klachten
heeft, horen wij dat graag van u.

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.

Arkin
Wijkspreekuur
Dichtbij in uw wijk
Informatie voor cliënten

Welkom bij Arkin Zorgtoeleiding
U bent door uw hulpverlener aangemeld voor het
wijkspreekuur van 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. 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.

Werkwijze
U komt samen met uw hulpverlener naar
het spreekuur. Na aanmelding wordt er
een dossier geopend waarin onze
bevindingen worden gerapporteerd.
Er vindt (in principe) een eenmalig
consult plaats met een (sociaal) psychiatrisch verpleegkundige en psychiater.
Het consult duurt maximaal 45 minuten.
Na het consult kunnen wij u en uw
hulpverlener advies geven over welke
behandeling of ondersteuning, binnen of
buiten de GGZ, mogelijk aansluit.

Aandachtspunten
• Een consult met zorgtoeleiding is alleen geïndiceerd als u geen lopend
GGZ behandelcontact heeft.
• Het consult vindt alleen plaats als u erachter staat
• Zorgtoeleiding geeft een schriftelijk terugkoppeling aan uw huisarts

Beroepsgeheim
Uw privacy is gewaarborgd.
Alle medewerkers van Arkin
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Indien u wordt doorverwezen voor
behandeling gelden de daarbij
behorende regelingen.

