Juni 2017
Toelichting stroomschema huisartspraktijk;
1. GB.- of SGGZ meldt de patiënt aan;
•
•
•
•
•
•

•

Proces
De behandelaar bespreekt het voornemen tot terugverwijzen aan de hand van de
overdrachtsbrief en doet een voorstel tot verdere begeleiding in de huisartsenpraktijk of
Generalistische Basis GGZ.
Overleg: Behandelaar neemt indien wenselijk contact op met de huisarts om de
mogelijkheden te bespreken.
Mogelijkheden voor warme overdracht worden besproken en onderzocht.
Overdrachtsbrief: Behandelaar verstuurt een overdrachtsbrief naar de huisarts met een
voorstel tot verdere begeleiding. Brief wordt bij voorkeur elektronisch verzonden.
Afspraak huisarts: Behandelaar adviseert de cliënt om na 2-4 weken na het laatste contact
een afspraak te maken bij de huisarts om de verdere zorg inclusief medicatie te bespreken.
Huisarts: Huisarts bespreekt het advies van de behandelaar met de cliënt. Óf de zorg wordt
binnen de huisartsenpraktijk geleverd óf de huisarts verwijst naar de Generalistische Basis
GGZ. Huisarts en cliënt maken een plan tot verdere begeleiding inclusief medicatie. Bij een
verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ wordt de overdrachtsbrief meegezonden en
worden afspraken gemaakt wie verantwoordelijk is voor de medicatie en medicatiecontrole.
Beëindigen dossier Specialistische GGZ: Behandelaar in de Specialistische GGZ sluit het
dossier pas af na een adequate schriftelijke overdracht.

2. Patiënt meldt zichzelf bij de huisarts en heeft nog geen langdurige voorgeschiedenis van GGZklachten.
3. Screening door huisarts mbv SCEGS, afname 4 DKL. Invoering van de gegevens in het KIS. Bij
onduidelijkheid over behandelbeleid zijn er 3 mogelijkheden tot verder onderzoek.
o
o
o

4. Verwijzing voor een adviesgesprek naar de POH-GGZ binnen de huisartspraktijk
5. Kortdurende verwijzing naar GB-GGZ of S-GGZ voor diagnostisch onderzoek. Gaat ten
kosten van het eigen risico
6. Consultatie bij een van de consultatiegevers. Aanvraag via het KIS. Kosteloos.

7. Huisarts heeft alle informatie verzameld en gaat in overleg met de cliënt over verder te volgen
behandelbeleid.
8. Verwijzing naar GB-GGZ of S-GGZ via zorgdomein of ander beveiligd verwijsafspraak, met
toevoeging van gewenste en relevante informatie.
9. Verwijzing naar POH-GGZ met duidelijke vraagstelling en reeds verzamelde informatie.
10. Verwijzing naar sociale domein en/of andere relevante hulp.;
o Verwijzing naar het sociale team via contactpersoon huisartspraktijk of via tel. 088-3742525
o Verwijzing voor ondersteuning en/of zelfhulp naar cliëntenorganisatie Door & Voor.
Cliënten kunnen zich zelf aanmelden op tel. 073-6443868
o Gewenst en gepast zorgaanbod.

