Verwijzingen naar GGZ Delfland; SGGZ en GBGGZ
Huisarts
De huisarts beoordeelt of patiënt wordt verwezen naar de SGGZ, GBGGZ of binnen de eigen praktijk blijft

Aanmelding
Patiënt wordt aangemeld op één van de locaties in de S-GGZ of bij het aanmeldsecretariaat van de GB-GGZ.

De S-GGZ en GB-GGZ zijn 2 aparte bedrijfsonderdelen binnen GGZ Delfland.

Er bestaat een samenwerking tussen deze bedrijfsonderdelen

Aanmeldingen en behandelingen zijn apart georganiseerd volgende eisen van de zorgverzekeraars.

S-GGZ en GB-GGZ werken ook ieder met een andere applicatie voor het patiëntdossier

SGGZ
Het aanmeldsecretariaat ontvangt de
verwijsbrieven en geeft deze aan de
regiebehandelaar (psychiater of klinisch
psycholoog)

GBGGZ
Het aanmeldbureau van de GBGGZ registreert
alle aanmeldingen

Beoordeling regiebehandelaar
De regiebehandelaar beoordeelt of de
verwijsbrief correct en volledig is en geeft
opdracht om patiënt uit te nodigen voor een
intakegesprek.

Beoordeling GZ-psycholoog
Dagelijks beoordeelt een GZ-psycholoog of de
verwijsbrief correct en volledig is en zorgt dat
een afspraak wordt ingepland bij een
behandelaar.

De regiebehandelaar neemt contact op met de
huisarts om af te stemmen wanneer de
verwijzing naar de SGGZ niet passend lijkt.

De regiebehandelaar neemt contact op met de
huisarts om af te stemmen wanneer de
verwijzing naar de GBGGZ niet passend lijkt.

Uitnodiging intake
Patiënt wordt uitgenodigd voor een intake en
deze wordt uitgevoerd door een behandelaar

Intake
Tijdens de intake wordt door de behandelaar
beoordeeld of en welke behandeling binnen de
SGGZ kan worden gestart of het advies is terug
te verwijzen naar de huisarts of GB-GGZ.
Wanneer patiënt niet binnen de SGGZ past, dan
vindt overleg met de huisarts plaats. Conform
de uitkomst zal worden gehandeld

Start behandeling

1e gesprek
Patiënt wordt uitgenodigd voor een eerste
gesprek met de behandelaar

Wanneer patiënt niet binnen de GBGGZ past,
dan vindt overleg met de huisarts plaats.
Conform de uitkomst zal worden gehandeld

Start behandeling

