Zorg op polikliniek en ambulante zorg verder uitgebreid
Beste huisarts,
Wij zijn blij te melden dat wij de behandelingen weer mogelijk kunnen maken dankzij een versoepeling
van de maatregelen van de overheid. Tijdens de coronacrisis is een deel van onze zorg omgezet naar
alternatieve vormen van behandeling, zoals online behandelingen, telefonische en emailconsulten en
beeldbellen. Kliniek is op verzoek van de GGD steeds open geweest voor patiënten bij wie face-to-face
contact medisch noodzakelijk was. Graag informeren wij u hoe wij onze zorg de aankomende tijd verder
vormgeven. Alle actuele informatie is ook te vinden op https://kk-l.nl/verwijzer-zvz/
Wat betekent dit voor uw patiënten?
Sinds maandag 11 mei werden een aantal patiënten als eerste uitgenodigd om een gesprek op locatie te
hebben. Ook groepsbehandelingen zijn voorzichtig weer herstart.
Voorafgaand aan het bezoek en op locatie worden patiënten hierover geïnformeerd.
Nieuwe patiënten aanmelden; wij zetten meer psychologen in
U kunt uw patiënt gewoon naar ons doorverwijzen. Voor alle onderdelen van Kliniek Kop & Lijf geldt dat
face-to-face contacten waar mogelijk en nodig worden hervat. Ook voor de gespecialiseerde GGZ geldt
dat er momenteel een kortere wachttijd is. Voor alle zorg vindt u de actuele wachttijden in het
ZorgDomein. U kunt uw patiënt aanmelden via het ZorgDomein zowel voor online behandeling als faceto-face, voor de generalistische Basis GGZ en de specialistische GGZ.
Direct aan de slag, weinig wachttijd
We blijven daarnaast ook inzetten op online behandelprogramma’s voor wie dat geschikt is. Een volledig
online behandeling via beeldbellen, ondersteund door een app en online module werd al voor de
coronacrisis aangeboden, maar is de afgelopen maanden op nog grotere schaal en met succes ingezet.
Ook voor de Corona Reach en Post intensive care stoornissen

POH-GGZ bij u in de praktijk
Indien u een POH-GGZ in uw praktijk heeft, dan volgen we in principe dezelfde richtlijnen als voor de
ambulante GGZ. De collega´s sluiten zoveel mogelijk aan op de werkwijze in de huisartsenpraktijken.
Vragen of meer informatie?
Neem contact op met ons.
Onze zorg gaat door. Op onze locatie of als het kan online. Wij staan voor u klaar!
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