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ONGERUBRICEERD 

GZA Hoogeveen en GZA Hardenberg 

  

 
 
 

 

Datum 29 oktober 2020 

Onderwerp Nieuw psychiatrisch spreekuur bij GZA Hoogeveen en Hardenberg 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Het Transcultureel FACT-team van Centrum voor Transculturele Psychiatrie 

Veldzicht uit Balkbrug organiseert met ingang van 1 november 2020 eenmaal per 

maand een psychiatrisch spreekuur op uw locatie. 

 

Het psychiatrisch spreekuur wordt gehouden door een psychiater van het 

Transcultureel FACT-team en is alleen bedoeld om te beoordelen of een 

asielzoeker met klachten in aanmerking kan komen voor begeleiding door het 

team. 

 

Aanmeldprocedure 

Aanmelding kan alleen gedaan worden door de huisarts (= verwijzer) van de 

GezondheidsZorg Asielzoekers. Kent u een asielzoeker bij wie u vermoedt dat er 

sprake is van psychiatrische problematiek? Dan biedt Veldzicht de mogelijkheid 

om deze casus voor te leggen aan de psychiater van het Transcultureel FACT-

team van Veldzicht. Het aanmelden verloopt via onze Zorgadministratie en u kunt 

hiervoor gebruik maken van het aanmeldformulier dat op onze website staat 

(https://www.ctpveldzicht.nl/transcultureel-fact-team).  

 

Behalve dit ingevulde aanmeldformulier ontvangen wij graag een uitdraai van het 

patiëntendossier en een huisartsenjournaal. Let op: Het polis-

/zorgverzekeringsnummer moet zijn ingevuld. Alleen volledig ingevulde 

aanmeldformulieren worden in behandeling genomen. 

 

Na ontvangst van het aanmeldformulier 

Na de aanmelding plant de psychiater de patiënt in voor het psychiatrisch 

spreekuur op uw locatie. De verwijzer wordt ingelicht over het moment waarop dit 

spreekuur zal gaan plaatsvinden. De psychiater beoordeelt tijdens het spreekuur 

of er wel/niet sprake is van psychiatrische problematiek en of de persoon in 

aanmerking komt voor begeleiding door het Transcultureel FACT-team. Wanneer 

besloten wordt om te starten met de intakefase, dan zal de patiënt worden 

uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.  

 

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

terugverwezen naar de verwijzer. De verwijzer ontvangt hiervan schriftelijk 

bericht. Indien mogelijk formuleren wij hierbij een passend advies. 

 

Centrum voor 

Transculturele Psychiatrie 

Veldzicht 
  

Ommerweg 67 

7707 AT  Balkbrug 

Postbus 20 

7707 ZG  Balkbrug 

www.ctpveldzicht.nl 

  

Ons kenmerk 

Geen 
  

Bijlagen 

1 
  

Bij beantwoording de datum 

en ons kenmerk vermelden. 

Wilt u slechts één zaak in uw 

brief behandelen. 

 

 

 



 
 

 

 

 

  

ONGERUBRICEERD Pagina 2 van 2 

   

ONGERUBRICEERD 

 

Centrum voor 
Transculturele Psychiatrie 

Veldzicht
  

 

Datum 

29 oktober 2020 
 

Ons kenmerk 
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Intakefase  

De intakefase duurt maximaal 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. 

 

Voor inhoudelijke vragen over het spreekuur 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 

 

 

 

 

  
 

 

 

 


