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

Start nieuwe wijkgerichte teams

BUNDELEN VAN EXPERTISE
GGZ NHN werkt vanaf 4 september 2017 met ambulante GGZ teams die wijkgericht werken. Ieder GGZ team bestaat uit
specialisten die hun diverse expertise bundelen. We hebben onze Flexible Community Treatment Teams (F-ACT teams)
samengevoegd met de professionals van de specialistische behandelcentra. Deze multidisciplinaire GGZ teams bieden
gezamenlijk de expertise die de cliënt nodig heeft. Samen met andere organisaties bieden we cliënten hiermee een
totaalpakket gericht op herstel.

WIJKGERICHT

REGIOTEAMS EN KLINIEKEN

De GGZ teams werken voor een lokaal afgebakend
gebied binnen Noord-Holland-Noord. De nieuwe manier
van werken zorgt voor korte lijnen tussen de verschillende
professionals en dus ook tussen u, uw praktijkondersteuner en de GGZ teams. Aan ieder GGZ team
zijn een psychiater, psycholoog en verpleegkundigen
verbonden met wie u kunt overleggen over cliënten. De
komende maanden zoeken medewerkers van de teams
contact met u om nader kennis te maken.

Voor de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen,
eetstoornissen en ADHD zijn er GGZ regioteams
opgericht. Daarnaast zijn er regioteams voor kwetsbare
ouderen. Ook in uw regio staan deze teams voor u klaar.

ACHTERGROND

AANMELDEN OP DE VERTROUWDE MANIER

De nieuwe wijkgerichte aanpak staat niet op
zichzelf, maar past bij een nieuwe visie in de
gezondheidszorg. Een visie die uitgaat van gezondheid
en het vermogen van mensen om zich aan te passen en
zoveel mogelijk zelf de regie te voeren over het leven. De
behandeling van cliënten gaat in nauwe samenwerking
met familie en andere belangrijke betrokkenen. De huisarts
heeft hierin een centrale plaats.

De aanmeldprocedure voor volwassenen en
ouderen blijft zoals deze was. Het aanmeldpunt blijft
daarnaast beschikbaar voor consultatie met onze
specialisten.

Er verandert niets voor u bij de acute opnameklinieken,
Spoed Eisende Psychiatrische Hulp (SEPH) en andere
voorzieningen van GGZ NHN.

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

HEEFT U VRAGEN?
Neemt u dan gerust contact op met Hugo Koetsier (waarnemend directeur) via 06 51 35 07 84 of h.koetsier@ggz-nhn.nl.
Na 1 november 2017 kunt u contact opnemen met Ardan Miedema (directeur GGZ NHN, Maatschappelijk &
Specialistisch) via 06 23 36 24 46.

Beter worden doe je thuis

