GGZ Rivierduinen
Datum: 18 januari 2021
Onderwerp: aanpassing zorgproducten in Zorgdomein

Geachte verwijzer,
Om het voor u als verwijzer makkelijker te maken de zorgproducten te vinden die aansluiten bij de vraag
van uw patiënt, hebben wij de omschrijvingen van onze zorgproducten in Zorgdomein vernieuwd en
geactualiseerd. Hierdoor ziet u ons misschien niet meer meteen, maar we zijn er nog wel!
Wanneer u vaker voor Rivierduinen als zorgaanbieder heeft gekozen, is het mogelijk dat u door de
aanpassingen per 1 februari de vertrouwde producten niet (bovenaan) in het overzicht ziet staan. Dit komt
omdat uw “eigen verwijshistorie” is komen te vervallen of omdat de namen van onze zorgproducten zijn
aangepast.
De belangrijkste wijzigingen zijn:
-

Waar er voorheen maar één product was voor spoed, maken wij vanaf februari 2021 onderscheid
tussen “Spoed crisiscontact binnen 24 uur” en “Spoed intake binnen twee weken”. Bij een
crisiscontact binnen 24 uur verloopt de aanmelding via de meldkamer, parallel aan de verwijzing
via Zorgdomein.

-

Bij cliënten met een eetstoornis hoeft u niet te kiezen voor een specifieke stoornis, maar kunt u
alle cliënten aanmelden voor het product “Hoogspecialistische zorg alle eetstoornissen”.

-

Voor cliënten boven de 65 jaar kunt u bij alle stoornissen kiezen voor “Ouderenpsychiatrie”.

-

Bij een aantal zorgproducten zijn de inclusiecriteria aangepast.

-

Om ons te helpen bij de beoordeling van de verwijzing hebben we onder het kopje
“voorbereiding” precies aangegeven welke aanvullende informatie we graag van u ontvangen.

-

De naamgeving van de producten van onze Kinder- en Jeugd afdeling GGZ Rivierduinen Jong is in lijn
gebracht met de namen van de zorglijnen en de inclusiecriteria komen overeen met onze visie.

-

De namen van de locaties zijn geactualiseerd. Daarnaast krijgen de locaties Lisse en Katwijk hun
eigen vermelding.

Om ervoor te zorgen dat u de zorgproducten van Rivierduinen snel terugvindt in het overzicht, kunt u het
beste gebruikmaken van de zoekbalk en daar ”Rivierduinen” intikken. In de bijlage vindt u een compleet
overzicht van de zorgproducten en verdere toelichting.
Bij vragen kunt u terecht bij ons speciale telefoonnummer voor verwijzers: 088-2244333. Deze vindt u ook
onder het kopje “aanwijzingen” in Zorgdomein.
Wij zijn u en uw patiënten ook in 2021 weer graag van dienst!
Met vriendelijke groet,
GGZ Rivierduinen

Sandifortdreef 19, 2333 ZZ Leiden  Postbus 405, 2300 AK Leiden
Tel 071 890 65 91  www.rivierduinen.nl  Kvk 28103824  Bank IBAN: NL76BNGH0285166085
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Overzicht zorgproducten GGZ Rivierduinen in Zorgdomein
Volwassenen (18-65 jaar)
Regulier ADHD (volwassenen)

Alle locaties

Regulier Stemming-, angst- en somatoforme stoornissen (volwassenen)

Alle locaties

Regulier Autisme (volwassenen)

Alle locaties

Regulier Persoonlijkheidsproblematiek (volwassenen)

Alle locaties

Regulier Psychose (volwassenen)

Alle locaties

Regulier Kristal psychiatrie en verstandelijke beperking (volwassenen)

Leiden, Gouda

Regulier Hoogspecialistische zorg alle eetstoornissen (volwassenen)

Leiden

Regulier Generalistische basis GGZ

Alle locaties (muv G en LD)

Spoed Intake binnen 2 weken (volwassenen)

Alle locaties

Spoed Crisiscontact binnen 24 uur (volwassenen en ouderen)

Alle locaties

Ouderen (ouder dan 65 jaar)
Regulier Ouderenpsychiatrie

Alle locaties

Spoed Intake binnen 2 weken (ouderen)

Alle locaties

Spoed Crisiscontact binnen 24 uur (volwassenen en ouderen)

Alle locaties

Jong (4 - 25 jaar)
Regulier Stemming & Angst (jong)

L, K, LD, Z

Regulier Trauma & Hechting (jong)

L, K, LD, Z

Regulier Autisme (jong)

L, K, LD, Z

Regulier Kristal psychiatrie en verstandelijke beperking (jong)

L, K, LD, Z

Regulier Complexe Diagnostiek (jong)

L, K, LD, Z

Regulier Hoogspecialistische zorg alle eetstoornissen (jong)

Leiden

Spoed Intake binnen 2 weken (jong)

L, K, LD, Z

Onze locatie’s
-

Alphen aan de Rijn (AR)

-

Gouda (G)

-

Katwijk (K)

-

Leiden (L)

-

Leidschendam (LD)

-

Lisse (Li)

-

Voorhout (V)

-

Zoetermeer (Z)
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Zoeken naar GGZ Rivierduinen in Zorgdomein
Op basis van de door u ingegeven criteria (sector, leeftijdscategorie en problematiek) krijgt u een overzicht
van het zorgaanbod dat daarop aansluit. Door te sorteren op de eigen verwijshistorie staan de
zorgproducten waarnaar u in de afgelopen periode het vaakst heeft verwezen bovenaan. Doordat alle
producten van GGZ Rivierduinen vernieuwd zijn, zullen deze na 1 februari niet direct bovenaan verschijnen.
De eenvoudigste manier om ze te vinden is door in de zoekbalk Rivierduinen in te vullen:

