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 op de hoogte van nieuwe verbeteringen en ontwikkelingen.

Kwartaaloverzicht van uw patiënten
U ontvangt per kwartaal via Zorgring
een overzicht van uw patiënten die
bij GGZ NHN in behandeling zijn.
Daarbij in ieder geval de naam en geboortedatum van de patiënt, DSM as
1 en 2, behandelend team en (hoofd)
behandelaar met direct emailadres.
U kunt het eerste kwartaaloverzicht
binnenkort verwachten.

Iedere aanmelding van de
huisarts wordt aangenomen
Iedere aanmelding beschouwen wij
als een weloverwogen aanmelding
die als zodanig wordt aangenomen.
In een laagdrempelige intakeprocedure volgt triage van de aanmelding
en snelle doorgeleiding naar verder
onderzoek of behandeling.

Bereik- en beschikbaarheid
GGZ-professionals
Via ons aanmeldpunt volwassenen
en ouderen is altijd een professional
bereikbaar voor overleg over medicatie, advies, verwijzing et cetera. Wij
helpen u graag. Het aanmeldpunt zal
zich inspannen om uw vraag direct
aan de juiste professional te koppelen.

Telefoonnummer 088 6565050
> aanmeldpunt volwassenen:
altijd een psychiater beschikbaar.

Voortgangsrapportage

Werk in uitvoering

U ontvangt minimaal jaarlijks een
voortgangsrapportage over de behandeling van uw patiënten. Uiteraard
ontvangt u bij cruciale gebeurtenissen in de behandeling tussentijds
informatie.

• O
 p verzoek van huisartsen krijgt
Amici Psychologen, generalistische
basis GGZ, een eigen verwijzerportaal en wordt losgekoppeld van
het portaal van GGZ NHN. De
technische uitwerking is gaande.

Nieuwe website!
GGZ NHN heeft een nieuwe overzichtelijke website met
heldere informatie voor verwijzers: www.ggz-nhn.nl

Telefoonnummer 088 6565000
> aanmeldpunt ouderen: altijd
een psychiater van GGZ NHN en
een specialist ouderengeneeskunde
van Geriant beschikbaar.

• O
 m de eenduidigheid in aanmelding te vergroten werken wij in
samenwerking met de regionale
huisartsenorganisaties aan de
implementatie van het nieuwe
digitaal verwijsformat GGZ van
LHV / NHG.

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

Beter worden doe je thuis

