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.

WANNEER IS EEN VERWIJSBRIEF NODIG?
Er bereiken ons berichten dat het soms onduidelijk is wanneer een verwijsbrief nodig is.
Wij zetten het voor u op een rij:
VERWIJSBRIEF NODIG:
• Bij aanmelding van uw patiënt voor Amici Zorgt, generalistische basis GGZ (GBGGZ).
• Bij aanmelding van uw patiënt bij GGZ Noord-Holland-Noord, specialistische GGZ (SGGZ).
• Bij verwijzing van Amici Zorgt naar GGZ NHN.
• Er is eveneens een verwijsbrief nodig bij verwijzing van GGZ NHN naar Amici Zorgt, bij voortzetting van de
behandeling door een andere behandelaar.
Wij begrijpen dat deze herhaalde verwijzing als bureaucratisch over kan komen. Wij worden hiertoe echter
verplicht door de zorgverzekeraar en de NZA. Indien wij
geen verwijsbrief kunnen tonen, wordt betaling van de
geleverde behandeling geweigerd. Wij vragen hiervoor
uw begrip en medewerking.

LET OP:
Wilt u voor een snelle afhandeling in de verwijsbrief
aangeven of uw verwijzing GBGGZ of SGGZ betreft?
Iedere aanmelding beschouwen wij als weloverwogen
en wordt altijd als zodanig aangenomen.

GEEN VERWIJSBRIEF NODIG:
Sinds begin 2016 kunnen patiënten die in behandeling zijn bij GGZ NHN door de eigen GGZ NHN behandelaar
binnen Amici Zorgt doorbehandeld worden. Dit betreft patiënten die baat hebben bij vervolgbehandeling in de basis
GGZ en voor wie een minder intensief behandelcontact volstaat. De continuïteit van behandelaar en behandeling is voor
patiënten een groot goed.
Voor deze overgang van GGZ NHN naar Amici Zorgt – met behoud van behandelaar – is geen nieuwe
verwijzing uwerzijds nodig.

WACHTTIJDEN
Helaas constateren wij dat nieuw aangemelde patiënten op dit moment langer dan wenselijk op een eerste gesprek
bij onze organisatie moeten wachten. Wij zijn aan het werk om deze termijn terug te dringen. Wij verzoeken u bij
verwijzingen die enige spoed vragen, eerst in overleg te treden. De informatie over wachttijden zoals getoond op de
website, is een momentopname. Neemt u contact op met onze aanmeldpunten voor de meest actuele wachttijd.

NIEUWSBRIEF VOOR POH
Wanneer uw praktijkondersteuner deze nieuwsbrief ook graag wil ontvangen, dan kunt u de adresgegevens sturen naar
communicatie@ggz-nhn.nl. Wij sturen de nieuwsbrief dan voortaan toe.

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

Beter worden doe je thuis

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

