HUISARTS & GGZ NHN
In één oogopslag zicht op de acties van GGZ NHN
om de samenwerking met u te verbeteren.

Deze acties komen voort uit de huisartsenenquête en gesprekken met huisartsen over behoeften en wensen in
de samenwerking. Onderstaand de meest actuele verbeteracties. Wij houden u met enige regelmaat op de hoogte van nieuwe verbeteringen en ontwikkelingen.

Kwartaaloverzicht eigen patiënten

Bereikbaarheid psychiaters voor overleg

U ontvangt elk kwartaal digitaal een overzicht van uw
patiënten die bij GGZ NHN in behandeling zijn. Daarvoor
hebben wij een beveiligd e-mailadres nodig, bijvoorbeeld
via Zorgring.
Nog geen kwartaaloverzicht ontvangen?
Geef uw mailadres door via het Aanmeldpunt volwassenen:
Aanmeldpuntvolwassenen@ggz-nhn.nl

Iedere werkdag tijdens kantooruren zijn onze psychiaters
beschikbaar voor overleg of consultatie. Op verzoek bellen
zij u dezelfde dag terug.

Verbeterde intakeprocedure

Continuïteit van behandelaar specialistische GGZ
naar generalistische basis GGZ

De intakeprocedure bij aanmelding van volwassenen is
verbeterd. We zien de patiënt snel met twee professionals,
waarop screening en triage volgt. Hiermee is in korte tijd
duidelijk of meer diagnostiek nodig is en waar patiënt in
behandeling kan komen. Indien er toch geen indicatie voor
specialistische GGZ aanwezig is, volgt uitschrijving. In dat
geval brengen wij het intakegesprek niet in rekening. Deze
handelwijze scheelt in het eigen risico van de patiënt.

Heeft u vragen?
Neemt u dan gerust contact op met Ton Dhondt,
psychiater en directeur specialistische centra.
t.dhondt@ggz-nhn.nl

Telefoonnummers aanmeldpunten
aanmeldpunt volwassenen 088 65 65 050
aanmeldpunt ouderen 088 65 65 000

Beter worden doe je thuis

Contact?
Bel het aanmeldpunt volwassenen 088 65 65 050
of het aanmeldpunt ouderen 088 65 65 000

Patiënten in behandeling bij GGZ NHN kunnen op
indicatie in 2016 door de eigen behandelaar behandeld
worden bij GBGGZ aanbieder Amici Zorgt. Het betreft
patiënten die baat hebben bij vervolgbehandeling in de
basis GGZ en voor wie dus een minder intensief behandelcontact volstaat. Deze vorm van continuïteit van behandelaar
is afgestemd met de zorgverzekeraars.
Voor de overgang van GGZ NHN naar Amici Zorgt is geen
nieuwe verwijzing uwerzijds nodig. Uiteraard staat het u
vrij om samen met de patiënt een andere organisatie voor
basis GGZ te kiezen.

