Protocol Crisisdienst GGZ, DWO-NWN
Januari 2017

Suïcidaliteit – psychose – vreemd gedrag – opwinding – acute verslavingsproblematiek

ANW – vrij 17.00- ma 9.00 uur
015 260 78 48
Hulpvraag kan niet wachten tot volgende
werkdag: crisisdienst voor advies, overleg
of beoordeling

GGZ-Delfland bekende cliënten
 Somatiek uitsluiten obv vragen
bijlage 1
 Huisarts / triagist schakelt
crisisdienst in

DAG 9.00-17.00 uur ma tm vrij
DWO: 015 260 87 17
NWN: 010 246 39 00

GGZ-Delfland niet bekende cliënten
 Beoordeling pt (event tel)
 Somatiek uitsluiten
 Huisarts schakelt crisisdienst in
 Antwoorden op de vragen bijlage 1
 Cliënt informeren over
doorverwijzing

Crisisdienst
Receptionist informeert crisisdienst:
Directe doorverbinding
of
Receptie / crisisdienst medewerker belt huisarts terug: <15 minuten
In geval van nood
Verzoek direct contact huisarts – crisisdienst
Bel de politie

Crisisdienst
Beoordeling patiënt
Binnen 2 uur patiënt gezien

Crisisdienst
Terugkoppeling beoordeling c.q. telefonische crisisinterventie aan huisarts/HAP (diagnose en
beleid)
Binnen 7 dagen zorgmail brief naar huisarts
Gelieve een mogelijke beoordeling door de GGZ zo snel mogelijk aan te melden
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Bijlage 1 – Te beantwoorden vragen
Personalia






Naam patiënt,
Geboortedatum patiënt,
(verblijf)adres op moment van melding,
Huisadres indien dit afwijkt van verblijfsadres,
Telefoonnummer patiënt; eventueel telefoonnummer contactpersoon

Hulpvraag












Wat is er aan de hand? Reden van aanmelding?
Is er sprake van suïcidaliteit of agressiviteit?
Nieuwe klacht? Voorgeschiedenis? Wat hielp eerder.
Indien bekend voorgeschiedenis van klachten/problemen?
Is de klacht het gevolg van psychosociale omstandigheden? Hoe zijn de (psycho) sociale
omstandigheden en spelen deze een rol bij de klachten?
Is iemand alleen op (verblijf)adres; is steunsyteem aanwezig?
Is de patiënt bekend bij GGZ-Delfland, of andere GGZ-instelling? Wie is de behandelaar?
Zijn er afspraken?
Huidig medicatiegebruik. Recent gewijzigd ? Ingenomen?
Bekend met middelen gebruik? Bekend met alcohol en/of drugsgebruik?
Nu onder invloed van alcohol en/of drugs?
Heeft de patiënt (te veel) medicijnen ingenomen?

Somatiek





Is er koorts, sufheid of ernstige hoofdpijn?
Is er DM, goed gereguleerd? Plasklachten?
Zijn er andere acute somatische klachten?
Verdenking delier? Zoja: SEH – tenzij je zelf oorzaak kunt behandelen.

Samenstellers
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manager behandelzaken GGZ Delfland; C. Slob-de Bruin, directeur HAP NWN, P. Hasz, directeur HAP
Delft; M. Pruijssers, ZEL.

