
Verwijskaart GGZ in de Noordelijke Maasvallei

1. DSM Stoornis 

 Nee Er is geen vermoeden van een DSM classificeerbare stoornis • 

 Ja Er is een vermoeden van een DSM classificeerbare stoornis • • • 

2. Ernst van de problematiek 

 Subklinisch  Er zijn klachten, maar onvoldoende om een diagnose te stellen • • 

 Licht Impact van de klachten is beperkt • • 

 Matig Waarneembare beperkingen in dagelijks 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 automutulatie • 

 Matig Latente risicofactoren, maar er zijn beschermende factoren 

  (steunsysteem, werk, e.d.) • • 

 Hoog Duidelijke aanwijzingen voor ernstige (zelf-)verwaarlozing, geweld, suïcide 

  of automutilatie   • 

4. Complexiteit 

 Afwezig Er is sprake van een enkelvoudig beeld •	 • 

 Laag Wel comorbiditeit, maar interfereert niet met behandeling • • 

 Hoog Ingewikkelde (somatische) comorbiditeit en/of problemen in psychosociaal 

  funtioneren die vragen om multidisciplinaire behandeling   • 

5. Beloop klachten 

 Aanhoudende klachten • • • 

 Terugkerende klachten • • • 

 Stabiele chronische problematiek •	 • 

 Instabiele chronische problematiek   •

 • Huisartsenzorg (HA/POH-GGZ) 

 ✓ Geen vermoeden van DSM-classificeerbare stoornis: 

  er is enkel sprake van klachten

 ✓ Sprake (of een vermoeden) van DSM-stoornis, waarbij: 

	 	 •	lage	beperking	in	functioneren 

	 	 •	ernst	is	subklinisch	/	licht 

	 	 •	risico	is	laag 

	 	 •	complexiteit	is	licht	tot	matig 

	 	 •	beloop	van	symptomen	beantwoordt	niet	aan	criteria	 

  van de richtlijn 

 ✓	 Stabiele	chronische	problematiek,	niet	crisisgevoelig.		

	 	 Ook	ernstige	psychiatrische	stoornis	met	stabiele 

	 	 problematiek	die	geen	behandeling	maar	langdurige 

	 	 monitoring	behoeft	en	waarbij	sprake	is	van	een	steun 

	 	 systeem

 Eigen risico zorgverzekering: Nee

Voldoet uw patiënt aan één of meer van de volgende criteria? Afweging huisarts

 • Verwijzing naar GB-GGZ

 ✓ Sprake (of een vermoeden) van DSM-stoornis, waarbij: 

	 	 •	ernst	is	licht	tot	matig 

	 	 •	risico	is	laag	tot	matig 

	 	 •	complexiteit	is	laag 

 ✓	 Ernstige	psychiatrische	stoornis	die	stabiel	is,	maar	 

	 	 hoogfrequent	contact	nodig	heeft

 Eigen risico zorgverzekering: Ja

 • Verwijzing naar S-GGZ

 ✓ Sprake (of een vermoeden) van DSM-stoornis, waarbij: 

	 	 •	risico	is	hoog 

	 	 •	complexiteit	is	hoog 

	 	 •	score	op	andere	criteria	is	in	dit	geval	niet	 

	 	 doorslaggevend 

	 	 •	kwaliteit	van	leven	staat	ernstig	onder	druk

 Eigen risico zorgverzekering: Ja

Ter ondersteuning van afwegingen 

omtrent behandeling en verwijzen:

denk aan mogelijkheid van consultatie.

Voor meer informatie over GGZ in de 

Noordelijke Maasvallei:

www.syntein.nl

0485 - 745 310

info@syntein.nl

Voor een overzicht van GGZ- 

aanbieders in de regio Noordelijke 

Maasvallei z.o.z

Let op! Niet alle gemeenten hebben 

met alle aanbieders van jeugdggz 

contracten afgesloten.

Kijk voor gecontracteerde aanbieders 

in Limburg-Noord op:

www.sociaaldomein-limburgnoord.nl/

inkoop/aanbiederszoektool

In Noordoost-Brabant op:

www.jeugdhulpnob.nl



1. Cuijkse Psychologenpraktijk •
Marlous van Megen

Cuijk	•	06-41568376

www.cuijksepsychologenpraktijk.nl

2. Psychologenpraktijk op ‘t Veld • •
Frank en Esther Op ‘t Veld

Cuijk	•	0485-316202

www.psypraktijkoptveld.nl

3. Indigo Brabant •
Cuijk	•	088-0161800

www.indigo.nl

4. Rebis, Kinderpsychiatrisch Centrum • • •
Fokje Verweij

Cuijk	•	0485-337033

www.rebis-kpc.nl

5. Praktijk voor Psychotherapie De Haas •
Eveline de Haas

Beers	•	06-10863382

www.psychotherapiedehaas.nl 

6. Psychologenpraktijk Maas & Niers • •
A. Hartmans

Gennep	•	0485-516808

www.psychologenpraktijk.nu

7. Centrum voor Diagnostiek en Behandeling •
Annya Hendriks

Langenboom	•	0486-431003

www.psychologie-langenboom.praktijkinfo.nl

8. Psychologenpraktijk Mill • •
Hennie Haerkens

Mill	•	06-13666881

www.psymill.nl

9. De Gagelhoeve • •
Anita Blonk

Mill	•	06-20538996

www.gagelhoeve.nl

10. Psychologenpraktijk van den Bekerom • •
Frans van den Bekerom

Beugen	•	06-20936229

www.psychologenpraktijkvandenbekerom.nl

11. Timbre Psychologenpraktijk •
Leon Timmermans

Boxmeer	•	0485-573050

www.timbrepsychologenpraktijk.nl

12. Psychologenpraktijk Fleuren en Jansen • • •
Hans Fleuren en Frannette Jansen

Boxmeer,	Overloon	•	0485-578210	

www.psychologenpraktijkboxmeer.nl 

13. GGZ Oost-Brabant • •
Land van Cuijk en Noord-Limburg  

Boxmeer	•	0485-847250

www.ggzoostbrabant.nl

14. Centiv •
o.a.	Bergen,	Well,	Boxmeer	•	088-4782200

www.centiv.nl

15. Psychologenpraktijk Vierlingsbeek • •
Aad Welage, Wilma Wilms

Vierlingsbeek	•	06-11357866

www.psycholoogvierlingsbeek.nl

16. Psychologenpraktijk Peter Zandvliet •
Peter Zandvliet

Overloon	•	06-10412003

www.peterzandvliet.nl

17. Wellbevinden • •
Aad Renalda

Well	•	06-10383089

www.wellbevinden.nl
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• Generalistische Basis GGZ

• Specialistische GGZ

• Kinderen en jeugd

11
	-
	2
0
19


