Cliëntreis ggz
Doel notitie: te laten zien hoe het hoort te verlopen in de ggz en wie aan zet is als het hierin misgaat (in de regio te verbijzonderen)
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Perspectief (wat kan ik verwachten?)
• Het is duidelijk of er wel/niet de juiste zorg voor mij beschikbaar is.
• Ik krijg de voor mij goede zorg (ik val niet buiten eventuele toegangscriteria).
• De zorg waar ik voor aangemeld ben gaat bijdragen aan het verminderen van mijn klachten
en/of het behoud en/of verbeteren van mijn kwaliteit van leven.
• Ik krijg deze zorg tijdig.
• Het is helder waar ik precies op wacht.
• Het is duidelijk met welke wachttermijn ik te maken heb.
• Het is helder wat er van mij verwacht wordt tot aan moment van start (intake) juiste zorg.
• (In geval van geen juiste zorg beschikbaar) het is helder wie wat voor mij gaat doen om te
zorgen dat er wél juiste zorg gevonden wordt.
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Vangnet (bij wie/waar kan ik terecht?)
• Het is helder wie mijn contactpersoon is tot aan
start intake/behandeling. (ook na afloop van
behandeling?
• Ik weet wie mijn belang behartigt (mocht mij dat
zelf niet goed lukken).
• Ik weet bij wie / waar ik terecht kan -en heb ook
de laagdrempelige toegang hiertoe- mocht het
slechter met me gaan, ik even een luisterend oor
nodig heb, me zorgen maak, of een vraag heb.

Afspraken uit HLA ten aanzien van vangnet, perspectief en zelfregie (betrokken partijen)
Transparantieregeling (zorgaanbieders) -> Toezicht op naleving (Nza)
Zorgbemiddeling (zorgverzekeraars) -> Toezicht op naleving zorgplicht (Nza)
Aanmeldpauze / Regionale transfertafel (samenwerkende aanbieders, verzekeraar en huisarts)
Zorginkoop (zorgverzekeraars) -> Toezicht op naleving zorgplicht (Nza)
Boven regionale hoog complextafel (grote aanbieder per “boven”regio)
Regionale doorzettingsmacht
Toezicht op kwaliteit zorgaanbieders (IGJ)

Zie wegvandewachtlijst.nl

Zelfregie (wat kan ik zelf?)
• Ik beschik over informatie m.b.t. laagdrempelige
zelfregie- en herstelmogelijkheden in mijn regio en info
over online mogelijkheden op het gebied van zelfregie
en herstel.
• Er zijn laagdrempelige zelfregie- en herstelmogelijkheden in mijn regio.
• Ik weet welke mogelijkheden ik zelf heb om ‘op te
schalen’ als ik niet tijdig de juiste zorg kan krijgen.
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