
WELKOM BIJ INDIGO 
Tips voor een voorspoedige behandeling

SPECIALISTISCHE ZORG
Cliënten die specialistische psychiatrische hulp 
nodig hebben, worden rechtstreeks, al dan niet 
op advies van de praktijkondersteuner (POH), 
door de huisarts verwezen naar de specialistische 
ggz, bijvoorbeeld Yulius. Verder zullen cliënten 
na specialistische zorg, via de huisarts, bij 
Indigo ZHZ terechtkomen voor het nazorgtraject. 

Deze handreiking wordt u aangeboden door  
de cliëntenraad van Indigo Zuid-Holland Zuid.

Direct contact met Indigo in uw regio?
Bel 088 405 06 07 bereikbaar van maandag 
t/m donderdag van 8:00 tot 20:00 uur en op 
vrijdag van 8.00 - 17.00 uur.
Of mail naar secretariaat@indigozhz.nl.
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BINNENKORT START U EEN BEHANDELING BIJ INDIGO. SAMEN MET UW INDIGO BEHANDELAAR GAAT 

U OP ZOEK NAAR DE KERN VAN UW PROBLEEM EN WERKEN AAN EEN OPLOSSING. HIERONDER VINDT U 

EEN AANTAL TIPS EN AANWIJZINGEN DIE U KUNNEN HELPEN OM UW BEHANDELING ZO GOED MOGELIJK 

TE LATEN VERLOPEN. WANT HOE BETER DE SAMENWERKING IS TUSSEN U EN UW BEHANDELAAR,  

DES TE EERDER BENT U WEER OP DE GOEDE WEG.

INFORMATIE OVER UW SITUATIE
> Geef uw behandelaar zoveel mogelijk informatie  

en geef duidelijk aan wat uw klachten zijn.
> Vertel ook wat uw sterke punten en kwaliteiten zijn,  

waar uw mogelijkheden liggen, wat u zou willen  
bereiken en wat u verwacht van de behandeling.

> Geef concrete voorbeelden, zoals: “Ik kan moeilijk  
in slaap komen” of “Als ik onder tijdsdruk sta, nemen  
de klachten toe”.

> Het is handig om van te voren een lijstje te maken.
> Wanneer u twijfelt of u iets wel of niet moet vertellen, 

bijvoorbeeld omdat u niet weet of het van belang is, 
bespreek deze twijfel dan met uw behandelaar.

> Schroom niet om uw emoties te laten zien.
> Bespreek eventuele schaamte of andere redenen,  

die het voor u moeilijk maken om over bepaalde  
onderwerpen te praten.

> Vraag om toelichting of herhaling, als u iets niet begrijpt.
> U kunt altijd, ook in een volgend gesprek, op dingen 

terug komen.

UW BEHANDELAAR
> Als u zich niet veilig of vertrouwd voelt bij uw  

behandelaar, bespreek dit dan met hem/haar.
> Voelt u zich, ondanks dat u het besproken heeft,  

na verloop van tijd nog niet veilig en vertrouwd,  
dan kunt u om een andere behandelaar vragen.

> Geef het aan als u zich niet begrepen voelt, of als u  
zich niet kunt vinden in de uitleg van uw behandelaar.

DIAGNOSE
> Hoe meer u over uw ziektebeeld weet, hoe beter u  

de klachten kunt begrijpen en er met uw behandelaar 
over kunt praten.

> Vraag na waar de diagnose, die u gekregen hebt,  
op gebaseerd is en waar u er meer informatie over  
kunt vinden (folder, website).

BEHANDELPLAN
> Bedenk voor uzelf waaraan u wilt werken. 
> Geef het bij uw behandelaar aan, als u uw  

behandelplan wilt aanpassen.
> U hebt recht op een schriftelijk exemplaar  

van uw behandelplan.
> Geef fouten in het behandelplan aan en  

vraag om correctie.

MEDICATIE
> Het is belangrijk dat u uw behandelaar op de  

hoogte brengt van alle medicijnen die u gebruikt.  
Ook die voor lichamelijke klachten.

> Zorg dat u weet waarom u medicatie voorgeschreven 
krijgt en wat de eventuele bijwerkingen zijn.

> Geef aan wat u er van vindt om de medicatie te  
nemen en wat de medicatie met u doet.

> Ga bij uw behandelaar, apotheek of zorgverzekering  
na, of u een bepaald bedrag zelf moet betalen.

EVALUATIE
> Spreek met uw behandelaar duidelijk af wanneer  

de evaluaties van uw behandeling plaatsvinden.
> Geef duidelijk aan wat u zelf aan vorderingen hebt 

ervaren en waar u de volgende periode aan wilt werken.

WAT IS INDIGO?
Indigo is een landelijke organisatie met een ruime 
spreiding in Nederland. In al negen regio’s, van 
Drenthe tot Zeeland, wordt generalistische ggz in 
de eerste lijn geboden onder het motto ‘Mentale 
ondersteuning, direct en dichtbij’. Indigo Zuid-Holland 
Zuid is een dochteronderneming van Yulius. 

Indigo Zuid-Holland Zuid (ZHZ) biedt een uitgebreid 
pakket aan generalistische ggz-producten en 
-diensten in Dordrecht, Sliedrecht, Barendrecht, 
Gorinchem en de omliggende regio’s.  

Kijk voor meer informatie over Indigo 
op www.indigo.nl. 
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