Team second
opinion suïcidaal
gedrag

Het doel
Advies geven bij vastgelopen
behandeling rond suïcidaal
gedrag...

Hoe gaat een consult?
Voorwaarden voor aanmelding

Patiënt wil meewerken aan een second opinion en geeft toestemming voor het opvragen
van voorinformatie en inzage in zijn/haar dossier. Tevens geeft patiënt toestemming voor
terugkoppeling van de bevinden aan relevante behandelaren.

Aanmelding

Team second opinion
suïcidaal gedrag
Wil de behandeling van een patiënt met suïcidaal gedrag niet vorderen?
Vraag je je af of je iets over het hoofd ziet? Wil je advies van buiten je eigen team?
Heb je het idee dat de behandeling niet zo loopt als gewenst?

In een aanmelding staat:
• Consult vraag
• Wat is er aan de hand?
• Wat is er al gedaan?
• Wat is er op dit moment nodig?
• Wie moeten er gesproken worden?
Deze vragen worden door alle betrokkenen ingevuld.
Dus door behandelaar, patiënt en systeem.

Vraag Team SOS erbij!

Vooronderzoek

Doelgroep

Het consult

Mogelijk dat een externe blik de
behandeling weer vlot kan trekken.

•
•
•
•

18-plus
Lopende behandeling bij Arkin
Er is wens voor een second opinion of een vraag omtrent suïcidaal gedrag
De wens tot second-opinion kan van behandelaar maar ook van patiënt komen

Exclusie

Er wordt door het team vooronderzoek gedaan waarin we kijken of we genoeg
informatie hebben en of wij denken dat we de vraag kunnen beantwoorden.
Als dit afgerond is dan plannen we een consult.

Het consult zal een middag in beslag nemen. Hoe een consult zal verlopen ligt aan de
consultvraag. In ieder geval zal er gesproken worden met patiënt, behandelaar en systeem
waarbij de vragen uit de aanmelding zullen terugkomen. Indien het mogelijk is om direct
adviezen te geven zal dit direct na het consult gebeuren. Indien de patiënt dat wenst mag
hij/zij het consult opnemen.

Verslag

Na het consult zullen we de gesprekken binnen ons eigen team bespreken.
Er zal een schriftelijk verslag gestuurd worden naar patiënt en behandelaar.
Als er dan nog vragen zijn kan er telefonisch met ons contact worden opgenomen.

• Acute/crisis zorg
• Kind en jeugd
• Patiënt in wachttijd

LET OP:

de behandeling wordt niet overgenomen,
het team geeft enkel advies.

Mail ons op
sos.team@arkin.nl

Contact?

Mail ons op
sos.team@arkin.nl
Team SOS bestaat uit:
Pui Wong, AIOS
Jonas Stroink, AIOS
Vos Beerthuis, Psychiater
Gaya Manschot, Psychiater

