
Persoonlijke
zorg dichtbij

Voor zowel huisarts als cliënt zijn hier 

Uitgave 2021

Begeleidt u zelf een cliënt en vindt u dat  Via ZorgDomein

Zorgkaart voor huisartsen
Op deze kaart leest u hoe u kunt doorverwijzen naar de specialistische en generalistische basis ggz van GGZ Delfland, 
en met wie of welke locatie u contact kunt opnemen voor overleg of vragen over de doorverwijzing.

Er is een geldige verwijzing 
nodig. Dit kan via ZorgDomein of 
via het verwijsformulier op onze
website www.ggz-delfland.nl.
Het aanmeldbureau helpt u 
graag verder met de verwijzing.

Verwijzing

Is er sprake van U kunt contact opnemen met Telefoonnummer(s) Opmerking

Acute psychische 
problematiek

De spoedeisende hulp psychiatrie 
(SEHP) van GGZ Delfland

088 002 88 10
(24/7 bereikbaar)

Voor eventuele vervolgzorg is 
een geldige verwijzing nodig. 
De SEHP van GGZ Delfland 
neemt hiervoor contact met u op.

Minder complexe 
psychische problematiek en 
laag risico voor volwassenen 
en ouderen

015 260 89 92Het aanmeldbureau van 
Grip Delfland (de generalistische  
basis ggz van GGZ Delfland)

Complexe psychische 
problematiek en hoog 
risico voor volwassenen
en ouderen 

 

Eén van de aanmeldlocaties 
specialistische ggz van 
GGZ Delfland

Bergschenhoek:  010 521 11 70
Delft: 015 260 76 07 
Den Haag: 015 251 24 44 
Naaldwijk: 0174 27 28 55
Rotterdam: 010 461 75 40 
Schiedam:  010 246 39 00 
Spijkenisse: 0181 50 80 00

Jeugdpsychiatrie Eén van de aanmeldlocaties jeugd 
van GGZ Delfland

Bergschenhoek: 010 529 59 34
Delft: 015 260 87 15
Naaldwijk: 0174 27 28 54
Nootdorp: 015 251 24 46
Schiedam: 010 246 38 35

Vraag Hoe Opmerking

huisartsen@ggz-delfland.nl 

Vraag Hoe E-mailadres

Vragen of klachten

Heeft u vragen of klachten? Stuur ons een e-mail. Wij beantwoorden 
deze zo snel mogelijk.

een éénmalig(e) beoordeling/consult van   
 een deskundige nodig is, dan kunt u met 
een specifieke vraag een eenmalige 
consultatie bij een psychiater, klinisch  
 psycholoog of gz-psycholoog aanvragen. 

geen kosten aan verbonden.

Vraag U kunt contact opnemen met

Telefonisch overleg

Heeft u vragen over andere zaken dan de
verwijzing, bijvoorbeeld over medicatie? 
 

De SEHP van GGZ Delfland

Complexe psychische 
problematiek en hoog risico
voor volwassenen met een
 

Aanmeldlocatie psychiatrie bij  
verstandelijke beperking
GGZ Delfland

010 246 38 90

verstandelijke beperking 

088 002 88 10

Telefoonnummer

Consultatie (éénmalig face-to-face contact)


