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Graag nodigen we (ex)-cliënten, hulpverleners en andere geïnteresseerden uit op de 
volgende bijeenkomst van de adviesgroep met als thema: 
 

PATIËNTENRECHTEN 
 

Ben je op de hoogte van het bestaan van de patiëntenrechten? 
We overlopen kort de patiëntenrechten en zoomen in op drie aspecten: 
Vrije keuze beroepsbeoefenaar, inzage in dossier en ombudsfunctie 

 

Spreekt het thema je aan, kom dan je stem laten horen of gewoon mee luisteren. Kom je liever niet 

alleen? Breng gerust een vriend, familielid, lotgenoot of hulpverlener mee! 
 
 
 

TURNHOUT GEEL 

Dinsdag 8/11 van 10 tot 12 uur 
’t Twijgje 

Steenweg Op Gierle 65 
2300 Turnhout 

Dinsdag 22/11 van 10 tot 12 uur 
’t Vooruitzicht 
Stelenseweg 19 

2440 Geel 
 
 
 

Kan je niet aanwezig zijn op één van deze bijeenkomsten en geef je toch graag input 
(individueel of als groep)? Dat kan online via dit formulier: https://forms.gle/QGcvKTB5sqQRDuHB8  
 

Dit formulier is ook als vragenlijst beschikbaar. Deze kan als inspiratie dienen ter 
voorbereiding van de bijeenkomst of je kan de vragenlijst(en) op papier invullen en terug 
bezorgen. Het is niet verplicht om alle vragen te beantwoorden. 
 
 

De adviesgroep 
 wil een stem geven aan de mensen die gebruik maken van het zorgaanbod. 

 is een open groep waar (ex)-cliënten, hulpverleners en andere geïnteresseerden 
welkom zijn 

 bespreekt verschillende thema’s om jullie suggesties ter verbetering te verzamelen   
 
 
 

Meer informatie: https://www.ggzkempen.be/adviesgroep/ 
 

Bart Buyens 
Ervaringsdeskundige stafmedewerker 
Netwerk GGZ Kempen 
bart.buyens@ggzkempen.be 
0492 23 84 78 

 

Maaike Boonstra 
Stafmedewerker  
Netwerk GGZ Kempen 
maaike.boonstra@ggzkempen.be 
0492 18 13 26

https://forms.gle/QGcvKTB5sqQRDuHB8
https://www.ggzkempen.be/wp-content/uploads/Adviesgroep-Netwerk-GGZ-Kempen-Patientenrechten-Printversie-Google-Formulier.pdf
https://www.ggzkempen.be/adviesgroep/
mailto:bart.buyens@ggzkempen.be
mailto:maaike.boonstra@ggzkempen.be


 

 

 

 

TURNHOUT 
Je kan parkeren langs de Steenweg op Gierle (parkeerschijf verplicht!) of op één van de parkings in de 
buurt (bijv. Campus Blairon). 
’t Twijgje is eveneens bereikbaar met het openbaar vervoer 

 

 

GEEL 
Er is parkeermogelijkheid op de parking aan 't Vooruitzicht zelf. 
‘t Vooruitzicht is eveneens bereikbaar met het openbaar vervoer. 

 

Ingang ‘t Twijgje 

Adviesgroep gaat 
door in het naaiatelier 

 


