
           

 

Het GGZ-consultatiegesprek 

Vanaf 1 juni 2020 is het mogelijk om als huisarts/POH-GGZ een éénmalig face-to-face consultatiege-
sprek bij een psychiater, klinisch of Gz-psycholoog van GGZ Delfland aan te vragen. Dit kan bijvoor-
beeld wanneer de huisarts of POH-GGZ verwacht een patiënt zelf te kunnen behandelen of begelei-
den en het hierbij nodig is kortdurend expertise in te roepen. Het is ook mogelijk expertise in te scha-
kelen wanneer de huisarts of POH-GGZ twijfels heeft over wat er precies speelt aan problematiek bij 
een patiënt, waardoor het moeilijker in te schatten is of een doorverwijzing nodig is. 
 
Doelgroep 
Patiënten in de huisartsenpraktijk van 18+ jaar. 
 
Locatie  
De consultatie vindt plaats op één van de locaties van GGZ Delfland in DWO of NWN. 
 
Indicaties voor consultatie 
Het gaat om vragen van huisarts of POH-GGZ bij patiënten met GGZ-problematiek waarmee je niet 
verder komt en waarbij de input van een psychiater/klinisch/Gz-psycholoog nodig geacht wordt. 
Goede consultatie vraagt om een goede vraagstelling. U kunt hierbij denken aan de volgende vragen: 

- Is hier sprake is van psychiatrie? 
- Is er een indicatie voor een mogelijke doorverwijzing? 
- Ik denk aan verwijzing maar twijfel/weet niet naar wie? 
- Hoe/welke medicatie kan ik inzetten (ook in kader van co-morbiditeit)? 
- Kan meegedacht worden bij een patiënt met ‘moeilijk’ gedrag? 

 
Contra-indicatie voor consultatie 
U kunt geen gebruik maken van consultatie als er sprake is van: 

- Crisissituatie 
- Spoed 
- Reguliere GGZ 

 
Verwijzing 
Verwijzing naar het eenmalig consult door psychiater/klinisch/Gz-psycholoog verloopt via Zorgdo-
mein. Bij de verwijzing wordt u verzocht anamnese, episodelijst, medicatie, psychiatrische/relevante 
somatische voorgeschiedenis te vermelden. 
 
Terugkoppeling 
Het consult met de patiënt wordt binnen 30 dagen gepland. U ontvangt binnen 3 werkdagen na het 
consultatiegesprek een terugrapportage. 
 
Kosten 
Zowel voor de huisarts als de patiënt zijn aan dit eenmalige consult geen kosten verbonden. GGZ Delf-
land en zorgverzekeraar DSW hebben hierover afspraken gemaakt.  
 
Onderzoek 
Een onderzoeker van GGZ Delfland verricht onderzoek naar de effectiviteit van deze regeling. U kunt 
gevraagd worden om hieraan mee te werken.  



Stroomschema consultatiegesprek1 

 

  

 

 
1 HA = huisarts, PT = patiënt, GGZ = GGZ Delfland 

HA heeft indicatie voor  
consultatiegesprek 

HA bespreekt met PT: 
 

Uitleg over  
consultatievraag 

HA vermeldt in aanvraag:  
anamnese, episodelijst,  

medicatie, psychiatrische/ 
relevante somatische  

voorgeschiedenis 
 

Toestemming voor  
consultatiegesprek 

Toelichting dat HA 
hoofdbehandelaar blijft 

Toelichting dat er geen 
kosten voor PT zijn 

Optioneel:  
PT krijgt patiëntenbrief 

 

HA formuleert consultatie-
vraag zorgvuldig  

HA vraagt consultatie  
aan via Zorgdomein 

GGZ verwerkt aanvraag  
volgens interne procedure 

GGZ rapporteert HA binnen 
3 werkdagen terug via  

Zorgdomein 

GGZ maakt binnen 30 dagen 
afspraak met PT 

HA noteert advies in het HIS 

HA bespreekt uitkomst  
consultatie met PT 

Bij no-show rekent GGZ 
de gebruikelijke € 50 


