
CRISISDIENST  
GGZ NOORD-HOLLAND-NOORD

DE CRISISDIENST OMVAT:

WAT GEBEURT ER MET EEN MELDING OVER EEN PERSOON IN PSYCHIATRISCHE NOOD?

TRIAGIST BEOORDEELT AAN DE HAND VAN TELEFONISCH CONTACT - UITKOMST:

NA BEOORDELING

SITUATIE,

ACHTERGROND,

INSCHATTING

LOCATIE  
CRISISBEOORDELING

De crisisdienst van GGZ NHN verzorgt 24/7 de  crisismeldingen in regio 

Noord-Holland Noord. We bieden  crisisbeoordelingen en behandeling aan 

mensen die acute  psychiatrische hulp nodig hebben.

Beter worden doe je thuis

CRISISDIENST  

MELDPUNT

Het meldpunt is 

24/7 bereikbaar 

voor ketenpartners 

voor meldingen 

over crisissituaties

BEHANDELING KLINIEK

Opname in kliniek

GGZ NHN

ANDERE  MOGELIJKHEDEN

• Geen psychiatrie

• Indien verslaving > 

verslavingszorg 

• Strafbaar feit > verblijf 

politiebureau

• Somatische problematiek op de 

voorgrond > ziekenhuis

Cliënt in zorg bij GGZ NHN 

beoordeling binnen kantoortijd door behandelend 

ggz-team, buiten kantoortijd door crisisdienst

Cliënt niet in zorg   beoordeling door crisisdienst

U2

binnen een uur ter plaatse

U3

binnen vier uur ter plaatse

U4

binnen 24 uur ter plaatse

NIET ACUUT

volgende ochtend melding aan huisarts

MELDINGEN OVER PERSOON  

IN CRISIS DOOR:

• Meldkamer politie/ambulance 

• Huisarts/huisartsenpost 

• GGD en andere erkende verwijzers

• Intern via digiteam GGZ NHN

MELDPUNT 

CRISISDIENST

24/7 

bereikbaar op

088-6565099

DIGITEAM

Het Digiteam is 

buiten kantoortijd 

bereikbaar voor 

cliënten van GGZ 

NHN en hun 

naasten bij een 

(dreigende) crisis

3 REGIONALE IHT TEAMS

Drie teams bieden binnen en buiten  

kantoortijden Intensive Home  

Treatment:

• Behandeling

• Beoordelen crisissituaties 

• Zorgopschaling

• Acute dagbehandeling

BEHANDELING THUIS

Intensieve behandeling in thuisomgeving cliënt door  

GGZ NHN IHT team (24/7 zorg) 

en / of

Behandeling door regulier ggz-team GGZ NHN in thuisomgeving cliënt

en / of

24/7 preventieve ondersteuning via telezorg door het Digiteam

CRISISDIENST 

BUITEN 

KANTOORTIJD

Crisisbeoordeling door 

arts & sociaal psychia-

trisch verpleegkundige 

met psychiater als  

achterwacht

DILIGENCE

Auto gereden door

crisisdienst koppel 

voor vervoer 

van personen in 

psychiatrische nood 

die veilig vervoerd 

kunnen worden

THUISGGZ 
OPNAMEKLINIEK

BEOORDELINGS- 
RUIMTE

POLITIEBUREAU ZIEKENHUIS



www.ggz-nhn.nl

“Het digiteam staat met bijna 
1.200 cliënten met ernstige 

psychiatrische problematiek in 
contact. Sommige mensen bellen 

1x per maand, anderen 3x per dag. 
Mensen bellen omdat ze behoefte 

hebben aan een kortdurend, 
onder steunend gesprek. Zo kunnen 

we voorkomen dat ze in crisis 
raken.”

—  NANCY MAJOOR, TEAMLEIDER DIGITEAM

WAAROM BEHANDELEN WE MENSEN THUIS?

Het motto van GGZ NHN is ‘Beter worden 
doe je thuis’. Het is wetenschappelijk 
bewezen dat mensen zich sneller beter 
voelen in hun eigen omgeving, ondersteund 
door de mensen uit hun netwerk. Een 
opname heeft een grote impact op iemands 
welbevinden. Daarom behandelen wij 
mensen zoveel mogelijk in hun vertrouwde 
omgeving, ook bij een crisis. Opname in 

een kliniek is een tijdelijke onderbreking 
van de behandeling thuis. GGZ NHN werkt 
met Intensive Home Treatment (IHT) 
teams. Zij ondersteunen mensen met acute 
psychiatrische problemen 24/7 in hun 
thuissituatie. Als de situatie gestabiliseerd 
is, dragen zij de zorg over aan een ander 
zorgkader zoals de huisarts of het ggz-team 
in de wijk.

MEER WETEN OVER  
DE WERKWIJZE VAN  
DE CRISISDIENST?

Bekijk ons filmpje via 
ggz-nhn.nl/crisisdienst_werkwijze
of scan de QR code

https://www.ggz-nhn.nl/flyercrisisdienst

