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ONGERUBRICEERD 

Aan locaties van de GezondheidsZorg Asielzoekers 

  

 
 
 

 

Datum 15 oktober 2020 

Onderwerp Aanmeldprocedure Transcultureel FACT-team Centrum voor 

Transculturele Psychiatrie Veldzicht in Balkbrug 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht in Balkbrug biedt een omgeving 

voor het intensief behandelen van mensen met complexe psychiatrische 

problematiek. Veel van onze patiënten hebben een niet-westerse culturele 

achtergrond. Onze missie is om deze mensen veilig en vaardig verder te helpen 

zodat zij hun leven weer kunnen vormgeven in de Nederlandse samenleving of 

land van herkomst.  

 

De patiënten van Veldzicht hebben psychiatrische aandoening waarvoor opname 

of FACT-zorg geïndiceerd is. De zorg is bovenregionaal. De patiënten krijgen zorg 

binnen strafrechtelijke, bestuursrechtelijke of privaatrechtelijke kaders 

(beveiligingsniveaus 3 en 4 en ambulant via het Transcultureel FACT-team).  

 

In deze brief leggen wij uit hoe u een patiënt kunt aanmelden voor ons 

Transcultureel FACT-team en welke stappen daarna worden gezet. 

 

Aanmeldprocedure  

De huisarts van de patiënt kan hem of haar doorverwijzen naar het Transcultureel 

FACT-team van Veldzicht. Het aanmelden verloopt via onze zorgadministratie. In 

de bijlage vindt u een aanmeldformulier. Behalve dit ingevulde aanmeldformulier 

ontvangen wij graag relevante informatie over de behandelgeschiedenis, zoals 

een ontslagbrief van een GGZ-instelling. Let op: Het zorgverzekeringsnummer 

moet zijn ingevuld. Alleen volledig ingevulde aanmeldformulieren worden in 

behandeling genomen.  

 

Na ontvangst van het aanmeldformulier 

Nieuwe aanmeldingen worden besproken in ons multidisciplinair overleg. Dit 

overleg vindt iedere donderdag plaats. Daar beslissen wij of een intakefase zal 

worden gestart. Wanneer wij besluiten om te starten met de intakefase, dan zal 

de patiënt uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek.  

 

Wanneer wij de patiënt geen passend zorgaanbod kunnen doen dan wordt hij 

terugverwezen naar de verwijzer. De patiënt en de verwijzer ontvangen hiervan 

schriftelijk bericht. Indien mogelijk formuleren wij hierbij een passend advies.  
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Ons kenmerk 

Geen 

 

 

 

 

Intakefase 

De intakefase duurt vier weken. In deze periode worden bij patiënt vragenlijsten 

afgenomen en voeren diverse disciplines gesprekken met hem of haar. Aan het 

einde van de intakefase wordt bepaald of patiënt wel of niet in zorg wordt 

genomen. Ook hierover worden de verwijzer en de patiënt schriftelijk op de 

hoogte gesteld.  

 

Heeft u vragen over de aanmeldprocedure? 

Voor vragen over het aanmelden van een patiënt bij het Transcultureel FACT-

team neemt u contact op met de zorgadministratie. Dat kan via e-mail 

bureauplaatsing-veldzicht@dji.minjus.nl of telefonisch via 088 – 074 29 68.  

 

Heeft u vragen over de behandeling? 

Voor behandelinhoudelijke vragen neemt u contact op met het Transcultureel 

FACT-team via e-mail tfact-veldzicht@dji.minjus.nl of telefonisch via 088 - 074 30 

75. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Transcultureel FACT-team 

Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht 

 

 

  
 

 

Bijlage(n) 

 Aanmeldformulier Transcultureel FACT-Team CTP Veldzicht 
 

 

 


