NaastBetrokkenenRaad
Ik wil graag meer informatie en/of
mij inzetten

Ondersteuningsaanbod voor naasten

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten?
En/of wil je je inzetten voor de Naastbetrokkenenraad?
Stuur dan dit antwoordformulier in een enveloppe
retour. Een postzegel is niet nodig.

Voor psychische problemen:

Ja, ik ontvang graag de nieuwsbrief
Ja, ik wil me graag inzetten voor de
Naastbetrokkenenraad

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Email:

www.arkinbasisggz.nl
Klik op ‘Familie’

Voor familie en vrienden
van cliënten in zorg

Gratis adviesgesprek voor naasten:
Preventie
T: 020-590 1330 (receptie)

We zijn er voor jullie!

Voor verslavings problematiek:
www.jellinek.nl
Klik op ‘Familie’
Gratis adviesgesprek voor naasten:
Expert Team Jellinek
T: 088-505 1220
Elke werkdag van 9.00-11.00u en 15.00-17.00u

Voor het Amsterdam breed
ondersteuningsaanbod:
www.voorggznaasten.amsterdam

Naastbetrokkenenraad Arkin
Antwoordnummer 47673
1070 VD Amsterdam
Je kunt bovenstaande gegevens ook mailen naar
naastbetrokkenenraad@arkin.nl

Arkin heeft een Protocol Triadisch werken
dat bij ons op te vragen is.
Naastbetrokkenenraad Arkin
Antwoordnummer 47673
1070 VD Amsterdam
T: 020-590 4095 (donderdag van 12.00-13.30 uur)
E: naastbetrokkenenraad@arkin.nl
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Antwoordformulier mag ongefrankeerd naar:

Naastbetrokkenenraad: voor familie
en vrienden van cliënten in zorg
De Naastbetrokkenenraad is er voor jou!
Als familie of vriend vervul je een belangrijke rol in het
leven en de zorg van een cliënt. Daarom vinden wij het
belangrijk dat je betrokken wordt bij de behandeling en
dat je goed geïnformeerd en ondersteund wordt.
De Naastbetrokkenenraad van Arkin* behartigt de
belangen van familie en vrienden van mensen die in
zorg zijn bij Arkin.

Je kunt ook bespreken hoe het met jou gaat en hoe je
de zorg goed kunt volhouden. Je wordt op de hoogte
gehouden van de ondersteuningsmogelijkheden die er
voor jou zijn.

Goede zorg betekent een goede
samenwerking tussen cliënt,
naastbetrokkene en hulpverlener
Wat doet de Naastbetrokkenenraad?
De Naastbetrokkenenraad:

*Arkin bestaat uit de volgende elf merken/specialismen:
Jellinek, Mentrum, Inforsa, Novarum,
Sinai Centrum, Arkin BasisGGz, PuntP,
Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam,
NPI, Arkin Jeugd & Gezin en Roads.

Wat wil de Naastbetrokkenenraad?
De Naastbetrokkenenraad maakt zich sterk voor een
nauwe samenwerking tussen cliënt, hulpverlener
en naastbetrokkenen. Dit wordt ‘triadisch werken’
genoemd.
Wij streven er naar dat je betrokken wordt bij
de intake, het opstellen van het behandel- en
signaleringsplan en dat je op de hoogte blijft van
veranderingen in de behandeling.
We vinden het belangrijk dat je informatie krijgt over het
ziektebeeld en dat je wordt ondersteund in de zorg voor
je naaste.

• Informeert door middel van:
- onze nieuwsbrief ‘De Omgeving’
- folders
- verschillende websites (zie www.arkin.nl 		
voor de verwijzing naar jouw merk, zoals
Mentrum of Jellinek etc.)
• Adviseert:
- op basis van ervaringen en meningen
van onze achterban (600 naastbetrokkenen) 		
aan beleidsmakers, leidinggevenden en 		
hulpverleners
• Ondersteunt d.m.v.:
- ons telefonisch spreekuur 				
(donderdagmiddag van 12.00-13.30 uur)
- aanwezigheid bij lotgenotenbijeenkomsten 		
en familie- en vriendenavonden
- deelname aan verschillende projecten 			
binnen Arkin om de kwaliteit van de zorg te 		
verbeteren.

Wil je helpen?
De Naastbetrokkenenraad zoekt vrijwilligers!
Heb je zin om je ook in te zetten?
Dit kan op het gebied van kantoorwerk, beleidsvergaderingen, naastbetrokkenen-avonden
bezoeken, helpen de nieuwsbrief te schrijven en nog veel meer.
Een paar uurtjes per maand is al voldoende om
aandacht voor naasten in de zorg te vergroten.
Wij zijn een enthousiaste groep mensen met ervaring
als naaste. Een dagdeelvergoeding en scholing
behoren tot de mogelijkheden.
Bel of mail ons en kom een keer langs om
(vrijblijvend) kennis te maken.

We zien er naar uit
je te ontmoeten!
Naastbetrokkenenraad Arkin
Antwoordnummer 47673
1070 VD Amsterdam
T: 020-590 4095 (donderdag van 12.00-13.30 uur)
E: naastbetrokkenenraad@arkin.nl

