
NO SHOW
Bij Psychiatrie Noord is het ons doel om onze patiënten zo goed mogelijk 
te helpen. Om dit doel te bereiken is er inzet en betrokkenheid van zowel 
de behandelaar als van u nodig. Wij verwachten dan ook dat u altijd op de 
afgesproken tijd verschijnt bij de afspraken met uw behandelaar.

Wat is een no show?
Als u niet op uw afspraak verschijnt en niet binnen 24 uur hebt afgezegd, 
spreken we van een no show.

Gevolgen van no show
Het afzeggen van afspraken en no shows kan een negatieve invloed hebben 
op uw eigen gezondheidstoestand. Daarnaast wordt een no show gezien 
als verspilling van zorg, omdat de gereserveerde tijd van uw behandelaar 
niet optimaal gebruikt kan worden en u op deze manier geen gebruik 
maakt van de aangeboden behandeling ter bevordering van uw herstel.

Na 2 no shows stoppen wij uw behandeling
Mocht u twee keer niet zijn verschenen of niet tijdig hebben afgezegd, 
dan zullen we de behandeling afsluiten. U kunt zich dan altijd op een later 
moment, wanneer u in staat bent om u volledig in te zetten, weer bij ons 
aanmelden.

Indien u een afspraak wilt afzeggen dan doet u dat minimaal 24 uur van 
te voren.

NB: Indien u niet persoonlijk op een afspraak kunt verschijnen, dan kunt u 
de afspraak omzetten naar een telefonische afspraak of een afspraak via 
beeldbellen.

Afspraak op Uiterlijk afzeggen op

Maandag Donderdag

Dinsdag Vrijdag

Woensdag Maandag

Donderdag Dinsdag

Vrijdag Woensdag



NO SHOW
At Psychiatrie Noord it is our goal to help our patients as best as possible. 
To achieve this goal, the commitment and involvement of both the 
practitioner and you are required. We therefore expect that you will always 
appear at the appointments with your practitioner at the agreed time.

What is a no show?
If you do not show up for your appointment and have not cancelled within 
24 hours, we consider it a no show.

Consequences of no show
Cancelling appointments and no shows can have a negative impact on 
your health. In addition, a no show is considered spillage of care, for the 
time preserved for you cannot be used optimally and in this way you do 
not use the treatment offered to promote your treatment.

After two no shows we will stop your treatment
If you have not shown up twice for the appointments without early 
cancellation, we will close the treatment. You can always register with us 
again at a later time, when you are able to fully commit yourself.

If you want to cancel an appointment, please do so at least 24 hours in 
advance

Note: If you are unable to appear in person for an appointment, you can 
convert the appointment to a telephone appointment or an appointment 
via video calling.

Appointment on Cancel at the latest on

Monday Thursday

Tuesday Friday

Wednesday Monday

Thursday Tuesday

Friday Wednesday


