Van
Van klacht naar kracht
Gateway to mental health

“Omdat iedereen
de beste zorg en
aandacht verdient”
Verwacht
hoogwaardige
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en géén
wachtlijst
Biedt
hoogwaardige
zorg,
zonder
wachtlijst
Laagdrempelig en tijdige toegang tot GGZ zorg
Hoogwaardige (neuro)psychologische diagnostiek en behandeling
van meerdere psychische problemen
Zorg voor jeugd, adolescenten, volwassenen en ouderen
Kortdurende zorg waar mogelijk en langdurige zorg waar
nodig
daar nodig
De juiste kwaliteit en frequentie snel bepaald
Altijd aandacht voor sociaal en maatschappelijk herstel
Werken aan afspraken om terugval te voorkomen
Warme handdruk overdrachten naar partners in de regio waar
nodig
daar nodig
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Voor
meer
informatie,
directie via telefoonnummer 06-2818 3284. Voor meer informatie zie
zie
klachtenprocedure:
www.misineuropsy.nl/nl/tevredenheid.
klachtenprocedure:
https://www.misineuropsy.nl/nl/tevredenheid.
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