Verwijskaart GGZ
A. Taxatie van de problematiek

B. Afweging huisarts
HA

GBGGZ

SGGZ
Huisartsenzorg inclusief POH-GGZ

1. DSM stoornis
Geen vermoeden*

Er is geen vermoeden van een DSM classificeerbare psychiatrische aandoening

Wel een vermoeden

Er is een vermoeden van een DSM classificeerbare psychiatrische aandoening

2. Ernst van de problematiek (u kunt hierbij gebruik maken van een GAF-score)
Subklinisch

Er zijn klachten, maar onvoldoende om een diagnose te stellen

Licht

Impact van de klachten is beperkt

Matig

Waarneembare beperkingen in dagelijkse functioneren

Ernstig

Veel symptomen van ziektebeeld zijn aanwezig
Er is sprake van uitval en/of substantiële beperkingen in functioneren

3. Risico’s
Laag

Geen gevaar voor ernstige (zelf-)verwaarlozing, geweld, suïcide of
automutilatie

Matig

Latente risicofactoren (zoals suïcidale gedachten), maar er zijn beschermende
factoren (steunsysteem, werk enz.)

Hoog*

Duidelijke aanwijzingen voor gevaar (ook intuïtief )

Eigen risico zorgverzekering: nee

 eneralistische Basis GGZ (voorheen
G
eerstelijn)
S prake (of een vermoeden) van een DSM
benoemde stoornis
Matige beperking in functioneren
Lichte tot ernstige problematiek, met laag tot
matig risico
Matig tot goed sociaal netwerk
Grote kans op herstel
OOK: ernstige psychiatrische stoornis met
stabiele problematiek die geen behandeling,
maar langdurende monitoring behoeft
Eigen risico zorgverzekering: ja

4. Complexiteit
Laag

Wel comorbiditeit, maar interfereert niet met behandeling

Middel

Ingewikkelde problematiek met comorbiditeit, die toch in een
monodisciplinaire behandeling zou kunnen passen

Hoog*

Ingewikkelde (somatische) comorbiditeit en/of problemen in psychosociaal
functioneren die vragen om multidisciplinaire behandeling

Specialistische GGZ (voorheen tweedelijn)
Eigen risico zorgverzekering: ja

C. Contact

5. Beloop klachten
Aanhoudende klachten
Terugkerende klachten
Stabiele chronische problematiek
Instabiele chronische problematiek*
* Contra-indicaties

Aanmelden Centiv
info@centiv.nl of 088-4782200
Aanmelden via ZorgDomein

Voorbeelden van verwijzingen*Zelfbetalend
Nuldelijns
Alleen een burn-out / aanpassingsstoornis
Alleen relatietherapie vereist

Eerstelijns

GBGGZ

Bedrijfsarts / POH-GGZ

GBGGZ*

Relatietherapeut

SGGZ

GBGGZ*

Alleen een slaapstoornis (en geen depressie/angst)

Slaapcentrum SGGZ

Alleen een neurologische beperking (bijvoorbeeld dementie)

Sociaal domein

IQ bepaling of AD(H)D/autisme diagnostiek zonder behandelingsdoel?

Testcentrum*

Thuiszorg

Ziekenhuiszorg

Niet de Nederlandse of Engelse taal machtig en zelf geen tolk beschikbaar

SGGZ

Autisme diagnostiek (al dan niet met behandeling) nodig?

SGGZ

Acute suïcidaliteit

SGGZ (eventueel
crisisdienst)

Ernstige verslaving alcohol/drugs/gokken/PC (d.w.z. matig tot ernstige verstoring
van het dagelijks functioneren)

SGGZ verslavingszorg
BMI 17 en hoger + lage
complexiteit/co-mobiditeit:
GBGGZ

Eetstoornis (BMI afkappunten op 17)
Zeer ernstige omstandigheden (bemoeizorg nodig, geen vaste woon-verblijfplaats)

BMI onder 17 (of boven en
hoge complexiteit): SGGZ
SGGZ

Recidiverende klachten en vaker behandeling gehad binnen de GGZ

GBGGZ (afhankelijk van
complexiteit)

Bij 2 of meer stoornissen, waarbij problematiek stabiel is

GBGGZ

2 DSM stoornissen zonder ernstige psychosociale of somatische omstandigheden

GBGGZ

SGGZ (afhankelijk van
complexiteit)

Vermoeden drie of meer DSM stoornissen (ook zonder psychosociale
of somatische omstandigheden)

SGGZ

Vermoeden twee of meer DSM stoornissen in combinatie met ernstige
psychosociale of somatische omstandigheden

SGGZ

Vermoeden complex (vroegkinderlijk, langdurig, misbruik) trauma

GBGGZ

SGGZ

AD(H)D diagnostiek EN behandeling

GBGGZ

SGGZ

Persoonlijkheidsdiagnostiek EN behandeling

GBGGZ

SGGZ

Vermoeden één DSM stoorniscategorie met of zonder somatische
omstandigheden (psychiatrische medicatie monitoring / controles)

GBGGZ

Overige (niet vergoede) stoornissen

Sociaal domein/
coaching*

GBGGZ*

Generalistische Basis GGZ: Centiv
Centiv biedt verschillende trajecten, kortdurende, intensieve en chronische behandelingen
aan mensen met milde tot matige (chronische) psychische, of psychiatrische problemen of
verslavingsproblemen. Wij behandelen en ondersteunen deze mensen zodat zij met hun klachten
om kunnen gaan en werken toe naar herstel. Korte wachttijden, altijd op een locatie in de buurt of
in de eigen huisartsenpraktijk.
We hebben een hoge cliëntbeoordeling, sterk bovengemiddeld behandelresultaat en kunnen
een groot aanbod aan (innovatieve) zorgproducten inzetten.

Centiv is te benaderen voor consultatie,
co-behandeling, casusoverleg, volledige
of gedeeltelijke behandeling online,
groepsbehandelingen, behandeling via
e-health / beeldbellen.

Werkwijze
Nadat uw verwijzing voor een patiënt (via ZorgDomein of verwijsbrief ) bij ons is binnengekomen,
plannen we direct een intakegesprek met uw patiënt in. Tijdens dit intakegesprek brengen we
de klachten in kaart. Hieruit volgt minimale diagnostiek (in kader van behandeling) met daaraan
gekoppeld een behandelplan. De behandeling is een combinatie van persoonlijke gesprekken,
online hulpverlening en groepsbehandelingen. De behandelduur varieert van minimaal 2 tot
maximaal 12 maanden. Een behandeltraject heeft 3 tot 20 sessies.
Wij informeren u als huisarts en/of uw POH GGZ over de start van de behandeling en wanneer
deze zal eindigen. Ook tussentijdse terugkoppeling is desgewenst mogelijk om tijdig het vervolg
te kunnen inschatten.
Aanmelden van de patiënt
Aanmelding vindt bij voorkeur plaats via ZorgDomein. Bent u niet aangesloten bij ZorgDomein
dan is e-mailen ook een optie (contactgegevens vindt u onderaan deze brief ).
Noodzakelijke informatie voor een verwijzing:
Vermelding AGB-code
Keuze generalistische Basis GGZ of specialistische GGZ
Er is sprake van een vermoeden van een psychische stoornis
Binnen 2 werkdagen nemen wij contact op met uw patiënt over de aanmelding. En bij vragen
of onduidelijkheden, indien nodig, ook met u als verwijzer.
Consultatie
Wij hechten veel waarde aan een goede samenwerking met u. Daarom bieden wij u ook
de mogelijkheid tot casusgerelateerde consultatie.
Neem contact met ons op via 088-4782200 of info@centiv.nl. Bekijk de verschillende
groepsbehandelingen, data en wachttijden op de website: www.centiv.nl.

Ga naar www.centiv.nl/contact voor een
overzicht van al onze behandellocaties.

