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Doorverwijzing volwassenen.  

Bij het aanmelden van een volwassene hebben wij een verwijsbrief nodig. Het helpt ons enorm 
als daar de volgende gegevens op staan: 

• NAW-gegevens, BSN en geboortedatum van cliënt 
• Actueel telefoonnummer en e-mailadres van cliënt 
• Datum verwijzing (niet ouder dan een half jaar) 
• Aanduiding dat het een verwijzing naar SGGZ betreft 
• (Vermoeden van) diagnose (volgens de criteria van de DSM 5) 
• Naam, functie en AGB-code van de verwijzer 
• Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer 
• Benoeming van Psychofysiek als zorgverlener 

 

Doorverwijzing jeugd – informatie voor (huis)artsen: 

Helaas merken wij dat in meerdere jeugdregio’s een doorverwijzing vanuit de huisarts niet voldoende 

is. Ons advies is daarom om ouders/jeugdige eerst contact op te laten nemen met ons om te informeren 

welke route het best gelopen kan worden. Dit voorkomt onnodig (huis)artsenwerk.  

 

Doorverwijzing jeugd – informatie voor gecertificeerde instellingen: 

Afhankelijk van de contractafspraken in de regio kunt u aanmelden middels een beschikking of 

middels het cliëntcontactpunt van de jeugdzorgregio. Mocht u een bepaling opsturen, zet u dan s.v.p. 

de contactgegevens van de cliënt daarbij zodat wij een intake kunnen plannen.  

 

Doorverwijzing jeugd – informatie voor sociaal teams / wijkteams / jeugdteams: 

U kunt indien er een raamovereenkomst is een beschikking afgeven. Om foute beschikkingen te 

voorkomen adviseren wij u om contact op te nemen met ons. Eventueel kan dit ook door 

ouders/jeugdige gebeuren zodat wij in overleg met hen de juiste beschikking kunnen afstemmen. 

Mocht u direct aan willen melden verzoeken wij u de contactgegevens van de cliënt toe te voegen 

zodat wij de intake kunnen inplannen.  

 

Mocht e.e.a. niet duidelijk zijn, neem dan gerust contact op. Wij staan meer dan open voor collegiaal 

overleg en advisering over de juiste zorg. Ons nummer is 0853-031096.  


