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Datum verwijzing  _____________________________ □  Kind/jongere □  Gezin         □  Ouder 

 

Achternaam cliënt _____________________________ Voornaam  _______________________ 

 

Geboortedatum   _____________________________ BSN  _______________________ 

 

Adres cliënt   _____________________________ Huisnummer _______________________ 

 

Postcode/Woonplaats  _____________________________ Tel.nr  _______________________ 

 

Verzekeraar/nr.   _____________________________ Mail  _______________________ 

 
Vraag: 
 
 
________________________________________________________________________________________ 
Veiligheidsrisico’s: 
 
 
 
________________________________________________________________________________________ 
□  Jeugd- en opvoedhulp: opvoeden/opgroeien/school (via gemeentelijk of particulier lokale afspraken) 
 
□  GGZ (diagnostiek en behandeling)  □ Basis GGZ  □  Gespecialiseerde GGZ 
 
(vermoeden van) stoornis op het gebied van: 

□ Stemming    □ Autismespectrum 
 
□ Angst / dwang / PTSS   □ Eten/somatoform 
 
□ Gedrag, incl. ADHD   □ Persoonlijkheid 
 
□ Hechting / IMH    □ Anders nl. 
 
□ Bijkomend (= dubbele indicatie, GGZ/jeugdhulp): Psychosociale problematiek/multiproblematiek 

 
□ Aanmelden voor specifiek aanbod/programma: 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Bijzonderheden (somatische aandoeningen, medicatie, KOPP, scheidingsproblematiek, LVB, etc..): 
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______________________________________________________________________________________ 
Eerdere/andere hulp (evt. inclusief rapportage): 
 
 
 
 
 
Wensen/contactgegevens voor overleg/terugkoppeling: 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Gegevens verwijzer 
 
Naam:   _____________________________ 
 
Organisatie:  _____________________________ 
 
Adres:   _____________________________ 
 
Telefoonnummer:  _____________________________ 
 
E-mailadres:  _____________________________ 
 
AGB code praktijk: _____________________________ 
 
AGB code verwijzend arts: _____________________________ 
 
 
 
 
 
Handtekening:   _____________________________ Stempel:   _____________________________ 
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Overzicht behandelmogelijkheden GGZ per 01-01-2015/eisen verwijsbrief 
 

 
Zorg door huisarts of POH-GGZ 
___________________________ 
 
Psychische klachten zonder dat sprake is van een vermoeden van een DSM-stoornis. 
Aanpassingsproblemen. 
Rouwreacties. 
Relatieproblemen tussen partners, tussen ouders en kinderen, tussen kinderen of als gevolg van een 
psychiatrische of somatische ziekte bij een van de gezinsleden. 
 
Wij ondersteunen u graag bij de behandeling van deze klachten middels de inzet van een POH-GGZ kind, 
jeugd & gezin in uw praktijk. 

 
 
Verwijzen Generalistische Basis-GGZ 
________________________________ 
 
Lichte, matige of eventueel ernstige psychische klachten waarbij een vermoeden is van een DSM-stoornis. 
Uitsluitend indien sprake is van een lage complexiteit van de klachten en een beperkt risico. 
 
Indien u deze klachten verwijst wordt de patiënt in de intakefase altijd gezien door een GZ-psycholoog. 
Afhankelijk van de ernst van de klachten is in directe behandeling of een groepsbehandeling mogelijk. 
Huisbezoeken zijn zeer beperkt mogelijk. 

 
Verwijzen specialistische GGZ 
___________________________ 
 
Bij (een vermoeden van) ernstige psychische klachten, inclusief ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en 
autisme. Ook indien sprake is van complexe klachten of klachten die resulteren in een verhoogd risico op 
bijvoorbeeld zelfbeschadiging, kindermishandeling of huiselijk geweld. 
 
Deze patiënten worden in de intakefase altijd gezien door een GZ psycholoog, klinisch psycholoog of psychiater. 
Behandeling is multidisciplinair waarbij ook uitgebreidere diagnostiek, huisbezoeken, schoolobservaties e.d. 
mogelijk zijn. 
 

Wanneer u gebruik maakt van uw eigen verwijsbrief naar de Opvoedpoli/ Care Express dient 
hierop 
in ieder geval : 
 

• Expliciet de keuze te worden aangegeven voor Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ 

(zie boven) 

• Een vermoeden van een psychische stoornis (liefst volgens DSM classificatie maar hoeft niet) te 

omschrijven 

• Mate van complexiteit, co morbiditeit en eventuele (veiligheids) risico’s (zie verwijsmodel ministerie 

en richtlijnen LHV) te beschrijven 

• Te verwijzen altijd op naam Opvoedpoli (AGB Code 73-731528) en is er is altijd sprake van een 

verwijzing voor behandeling (en dus niet voor advies, begeleiding of ondersteuning) 

• Te verwijzen naar specialistische GGZ indien u uitgebreide diagnostiek en behandeling wenst. 

• De verwijzing te voorzien van een datum, AGB code en van alle NAW gegevens van betrokkene, naam en 

functie van de verwijzer en handtekening. 

 

De LHV heeft ook heldere richtlijnen uiteengezet voor de verwijzing naar een GGZ instelling. Zie verder deze 

link : http://lhv.artsennet.nl/Actueel/Nieuws6/Nieuwsartikel/Verwijzen-naar-de-GGZ-wat-is-er-anders.htm 

 

 

http://lhv.artsennet.nl/Actueel/Nieuws6/Nieuwsartikel/Verwijzen-naar-de-GGZ-wat-is-er-anders.htm
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Verwijzen ambulante gespecialiseerde jeugdhulp 
___________________________ 
 
De Opvoedpoli/ Care Express biedt in sommige regio’s sinds 1 januari 2015 ook integrale zorgtrajecten aan (naast GGZ 
behandeling ook jeugdhulp) op verwijzing. Ambulante gespecialiseerde jeugdhulp betreft hulp aan gezinnen met 
kinderen en jeugdigen waarbij sprake is van verschillende psychosociale- en omgevingsproblemen, zoals spijbelen, 
ernstige opvoedingsproblemen, ruzie met ouders en/of KOPP- en systeemproblematiek. 
 
Deze gezinnen/jeugdigen worden tijdens de intake gesproken door een GZ psycholoog en coach. De behandeling is 
multidisciplinair waarbij zowel diagnostiek en behandeling als systeemtherapie en ambulante gezinscoaching mogelijk is. 
In de gezinnen waar jeugdhulp is geïndiceerd, wordt eveneens extra aandacht besteed aan veiligheid. 
 
Indien u van mening bent dat deze vorm van hulpverlening van toepassing is, kan dit in sommige regio’s worden 
aangegeven. Overlegt u hierover met de betreffende Opvoedpoli/ Care Expres in uw regio. 
 

 

 
 

Wanneer u het verwijsformulier van de Opvoedpoli/ Care Express gebruikt en deze volledig invult voldoet deze altijd aan 

de eisen. 


