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100% digitaal zorgaanbod  

vanaf nu ook in de Gooi & Vechtstreek live!  
GGz Centraal breidt haar aanbod uit met een digitale 

polikliniek! Online specialistische ggz met behapbare 

behandeldoelen. Met direct en hoog intensief 

behandelcontact, uitgevoerd door een multidisciplinair 

behandelteam. Met resultaat in maximaal 3 maanden. 

De kenmerken van ons nieuwe digitale zorgaanbod! 

 

Voor wie? 

Het behandelaanbod is voor volwassenen met stemming- en angstklachten en traumatische ervaringen.  

 

Vervalt hiermee onze reguliere zorg en het fysieke contact?  
Vanzelfsprekend niet. U kunt blijven rekenen op onze deskundigheid. En op ons behandelaanbod als 

specialist op het gebied van de ggz. Ook blijven wij onze cliënten gewoon ontmoeten. Met dit online 

aanbod kunnen we beter aan sluiten bij de toename van vragen en cliënten. 

 

Aanmelden 
Om te kunnen starten met deze online behandeling is nog steeds een verwijsbrief nodig. Aanmelden kan 

binnen Zorgdomein. U kiest daar voor GGz Hulp Online. 

We nemen binnen 1 werkdag contact op met uw cliënt om een afspraak te maken voor de intake. 

Heeft uw cliënt al een verwijsbrief?  Dan kan de cliënt zich direct aanmelden via het aanmeldformulier 

op www.ggzhulponline.nl 
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Kennismaken 
Op de website vindt u meer informatie en kunt u kennis maken met het online behandelteam. In het 

interview met Yvette, één van de behandelaren van GGz Hulp Online, leest u de eerste ervaringen. 

 

Zelftest 

Cliënten kunnen op de website kijken of deze online behandeling past bij de problemen die zij ervaren. 

De zelftest kan daarbij helpen. 

 

Zomer Webinar 
Deze zomer biedt GGz Hulp Online u drie mogelijkheden om online kennis te maken met 100% digitaal 

behandelen. Op 21 juli, 18 augustus of 15 september gaan wij samen met u in op de vraag of volledig 

digitaal behandelen kan? Tijdens deze 60 minuten Zomer Webinar gaan we dieper in op de indicatie 

stelling en wanneer face-to-face, blended of volledig digitale behandeling passend is. Verder geven we 

een verdiepend inzicht in de digitale behandelvormen en de toegevoegde waarde van online 

behandelen voor de patiënt. Vanzelfsprekend ontvangt u ook informatie over de verwijzing, wat er 

gebeurt als de patiënt onverhoopt in een crisis raakt en hoe u op de hoogte wordt gehouden over het 

verloop van de behandeling. 

 

We hopen u op één van deze dagen te mogen begroeten. Inschrijven kan via 

congresbureau@ggzcentraal.nl 

 

Accreditatie is aangevraagd  

 

Vragen en opmerkingen 
Heeft u opmerkingen of vragen over GGz Hulp Online? Neem dan contact met ons 

op via info@ggzhulponline.nl 

 

Intercollegiaal overleg op werkdagen tussen 12.00 uur – 13.00 uur  

tel.: 088-1341100 
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