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Artikel  – Verwijzen naar GGZ aanbod (ten behoeve van pilot Nijmegen) 
Uw praktijk doet mee aan de pilot ‘Verbeterde toeleiding GGZ’. In dit artikel leest u meer 
over deze pilot en de nieuwe mogelijkheden.  

Toelichting pilot 

Verwijzers willen de beste mogelijk zorg vinden, bieden en regelen voor hun patiënten. 
Binnen de GGZ is dit regelmatig een uitdaging. Daarom zijn we de toeleiding naar de GGZ 
aan het verbeteren met als doel te zorgen voor een juiste match tussen de zorgvraag van 
de patiënt en het zorgaanbod en de patiënt (zo snel mogelijk) op de juiste plek te krijgen. 
Een aantal optimalisaties die we hebben doorgevoerd zijn: 

- Beslisondersteuning voor bGGZ, sGGZ of overige GGZ zorg  
- Verwijzers kunnen persoonlijke voorkeuren meenemen van de patiënt 
- Betere vindbaarheid van aanbieders middels de zoekbalk 
- Nieuwe look en feel van het aanbodscherm voor meer overzicht en makkelijk te 

gebruiken filters 
- Producten los van locaties van de zorgaanbieder tonen zodat enkel relevante 

zorgproducten worden getoond en dus sneller het passende zorgaanbod wordt 
gevonden; 

- Aangepaste sortering op basis van verwijscriteria en patiënt voorkeuren; 
- Mogelijk om specifiek te filteren op 100% online aanbod 

In de pilot testen we de optimalisaties graag bij een brede doelgroep, namelijk in heel regio 
Nijmegen. We zijn benieuwd naar de ervaringen van de huisartsen in deze regio. 

Nieuwe mogelijkheden 

Er zijn een aantal optimalisaties ontwikkeld waar u binnen de pilot gebruik van kunt 
maken: 

• Verbeterde toeleiding GGZ: na het kiezen van een zorgvraag binnen de GGZ 
categorie komt u in de verbeterde toeleiding terecht. Deze kent twee stappen: 

• Op basis van de ingevulde verwijscriteria krijgt u te zien welke zorg het meest 
passend is; bGGZ, sGGZ of overige GGZ zorg. U kunt deze overnemen of 
aanpassen.   

Tip: weet u al welk type zorg van toepassing is dan kunt u dat direct invullen 
bij ‘uw beslissing’ en via de knop ‘volgende’ door naar stap 2 
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• Door vervolgens de voorkeuren van de patiënt in te vullen wordt het meest 
relevante zorgaanbod bovenaan wordt getoond.  

 
Tip: indien het meenemen van de voorkeuren van de patiënt niet relevant is kunt u 
direct naar het aanbodscherm via de knop ‘bekijk zorgaanbod’ 
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• Mocht u de verwijscriteria en voorkeuren van de patiënt niet willen invullen klik dan 
op de knop ‘Direct naar zorgaanbod’. Deze knop brengt u direct naar het 
aanbodscherm.  

• Let op: via deze weg worden er geen filters toegepast en worden alle 
zorgproducten getoond. 
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• Filters aanbodscherm: de kenmerken die u in de toeleiding kunt invullen ziet u ook 
terug in de filters van het aanbodscherm. Hierdoor kunt op elk moment middels het 
invullen van de filters bij het best passende aanbod komen. 

• De filters worden vanuit de toeleiding automatisch gevuld; deze kunt u ter 
aller tijden wijzigen. 

• Door het gebruik van de filters worden alleen de deelnemende GGZ 
aanbieders van de pilot zichtbaar. 

• Door de knop ‘wis alle filters’ te wissen komen alle aanbieders tevoorschijn 
(ook de aanbieders niet aan de pilot deelnemen).  
 

 
 

 


