Uitnodiging informatiebijeenkomst
‘Zorgaanspraken - Wie betaalt waarvoor?’
locaties Coudewater en Huize Padua
Beste cliënt, familielid, naastbetrokkene,
Zorgaanspraken - Wie betaalt waarvoor?
Eind 2013 startte het project ‘Zorgaanspraken - Wie betaalt waarvoor?’. Inmiddels zijn we ruim
twee jaar verder en is het project zo goed als afgerond.
Tijdens het project is bekeken welke producten en diensten cliënten die bij ons wonen of verblijven
zelf regelen en betalen en waarvoor GGZ Oost Brabant verantwoordelijk is. We hebben voor veel
producten en diensten antwoord gegeven op de vraag: ‘Wie betaalt waarvoor?’. Er is in kaart
gebracht wat GGZ Oost Brabant betaalt en wat cliënten zelf moeten betalen.
Al deze informatie hebben we gebundeld in de brochure ‘Wie betaalt waarvoor?’. Begin januari
2016 ontvangt elke cliënt één brochure. In deze brochure kunnen cliënten alle informatie over de
verschillende producten en diensten op hun gemak nalezen.
Daarnaast organiseren we dinsdagavond 12 januari 2016 en woensdagavond 13 januari 2016
informatiebijeenkomsten op de locaties Coudewater en Huize Padua. Tijdens deze bijeenkomsten
staan we nog één keer kort stil bij alle producten en diensten en lichten we de brochure toe. We
blikken kort terug en kijken vooruit naar het jaar 2016. Uiteraard krijgt u ook de gelegenheid om
vragen te stellen.
We hopen van harte dat u op een van de avonden aanwezig kunt zijn.
Geef a.u.b. door aan de teamleider van uw afdeling of u komt.
Informatiebijeenkomsten ‘Zorgaanspraken – Wie betaalt waarvoor?’
Datum: dinsdag 12 januari 2016
Tijd: 19.00 – 20.30 uur
Locatie: Coudewater, Belicumseweg 8, Rosmalen, Restaurant De Boerderij
Datum: woensdag 13 januari 2016
Tijd: 19.00 – 20.30 uur
Locatie: Huize Padua, Kluisstraat 2, Boekel, Brouwershof
Iedereen, dus ook cliënten, familie-naasten en medewerkers uit alle regio’s, is welkom. De
bijeenkomsten zijn niet alleen voor diegenen die op en/of rondom Coudewater of Huize Padua
verblijven/wonen!
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.ggzoostbrabant.nl/wiebetaaltwaarvoor.
Met vragen kunt u terecht bij de teamleider van uw afdeling of stel ze via
wiebetaaltwaarvoor@ggzoostbrabant.nl
Tot 12 of 13 januari! Met vriendelijke groet,
John van den Elzen en Evelyne Nabuurs,
namens projectgroep Zorgaanspraken

