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Contact 

GGZ Drenthe

Postbus 30007

9400 RA Assen

Telefoon (0592) 33 48 00

www.ggzdrenthe.nl/contact

informatiecentrum@ggzdrenthe.nl

Spoed

Heeft u dringend hulp nodig? Bel dan 

met uw behandelaar. ’s Avonds,  

’s nachts en in het weekend kunt u  

alleen bellen voor dringende vragen 

die niet tot de eerstvolgende werkdag 

kunnen wachten. 

Afspraak

Naar het eerste gesprek moet u 

meenemen:

- Geldig legitimatiebewijs

- Medicijnen in de originele verpakking

- Pasje van de zorgverzekeraar

- Uw (lees)bril

- Uw gehoorapparaat

U kunt uw afspraak uitsluitend 

telefonisch veranderen. Bel de afdeling 

waar u in behandeling bent. 

Informatie

Kijk voor meer informatie over de 

onderwerpen in deze folder op www.

ggzdrenthe.nl/patientinformatie. Hier 

vindt u ook informatie over onder meer:

- Cliëntenraad

- Familievertrouwenspersoon

- Adviesraad Naasten

- Patiëntenvertrouwenspersoon

Praktische informatie

Kosten

Voor een behandeling bij GGZ Drenthe 

hebt u een geldige zorgverzekering 

nodig. De behandeling wordt vergoed, 

wel moet u het eigen risico betalen.

Rekening

GGZ Drenthe stuurt de rekening naar 

uw zorgverzekeraar. Hierop staan de 

kosten en uw diagnose. Wilt u niet dat 

uw diagnose op de rekening komt? 

Vertel het uw behandelaar.

Dossier

In uw dossier staan uw persoonlijke 

gegevens, behandelplan en verslagen 

over het verloop van uw behandeling. U 

mag uw dossier inzien.

Vragenlijsten

Aan het begin, tijdens en na uw 

behandeling krijgt u vragenlijsten over 

of de hulp van GGZ Drenthe effect 

heeft gehad en of u tevreden bent.

Huisregels

GGZ Drenthe wil een veilige en 

gezonde omgeving zijn voor patiënten, 

bezoekers en medewerkers. Daarom 

hebben we huisregels. 

Beroepsgeheim

Uw behandelaar geeft geen informatie 

over uw behandeling aan anderen. 

Wel bespreken we uw behandeling 

regelmatig in een overleg van het 

behandelteam. En we houden 

uw huisarts op de hoogte van uw 

behandeling. Vertel het uw behandelaar 

als u hiertegen bezwaar heeft. 

Second opinion

Bent u het niet eens met de 

voorgestelde behandeling? Dan kunt 

u via de huisarts een second opinion 

vragen bij een andere hulpverlener of 

een andere zorgorganisatie.

Klachten

Vertel het uw behandelaar als u niet 

tevreden bent over de behandeling. 

Vindt u het moeilijk er over te praten 

of komt er geen oplossing? Dan kunt u 

vragen of de klachtenfunctionaris u kan 

helpen.

Algemene voorwaarden

Op uw behandeling zijn onze algemene 

leveringsvoorwaarden van toepassing. 

Rookvrij

In en rond onze gebouwen mag u niet 

roken. We helpen u verder als u wilt 

stoppen met roken.




