VERWIJSBRIEF HUISARTS VOOR SPECIALISTISCHE PSYCHOLOGISCHE ZORG 18+
Verwijzing naar Dr. A.M.H.L. (Annemaaike) Serlier-van den Bergh, Klinisch Neuro Psycholoog BIG
ingeschreven in BIG specialisten register nr: 79049165925, Kinder & Jeugd psycholoog NIP specialist.
Aangesloten bij beroepsverenigingen: NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en
psychotherapeuten), NVN (Nederlandse Vereniging van Neuropsychologen), NVGzP (Nederlandse Vereniging BIG geregistreerde Klinisch (neuro)
psychologen), APA-pediatric (American Psychological Association), European Certificate in Psychology. NVVP gevisiteerd en gecertificeerd. Docent
nascholing JGZ (Artsen Jeugd Gezondheids Zorg), docent Universiteit Maastricht, Psychology and Neuroscience, docent KNP Trainingen, Supervisor.

Datum:
Hierbij verwijs ik hieronder genoemde patiënt voor specialistische GGZ
NAAM:
BSNNR:

GEB.DD:
POSTODE/HUISNR:
ZORGVERZEKERING:

Er is een vermoeden dat er sprake is van een DSM-IV/V problematiek op het gebied van:
meerdere mogelijkheden; de verwijzer (huisarts, jeugdarts en/of specialist) ontvangt terugkoppeling vd vraag via zorgmail en client.













Bipolaire en overige stemmingsstoornissen (ontregelend van aard)
Persoonlijkheid (wel / niet specifiek door somatische aandoening)
Aandacht-concentratie en/of gedrag (impulsregulatie/planning-organisatie/info-verwerking)
Depressie (wel / niet terugkerend) / dysthym
Angst en paniek (wel / niet terugkerend)
Overige ontwikkelingsproblematiek ontstaan vanuit de kinderleeftijd (communicatie, hechting)
Pervasief, andere manier van zijn, moeite contactname, prikkelgevoelig (ASS spectrum)
Somatoforme klachten (medisch onverklaarbare symptomen, slapen, hoofd-buik; intolerant)
Restgroep diagnoses; nader specialistisch onderzoek en beeldvorming nodig
Diagnostiek; algemeen/breed ter bepaling insteek (vervolg) behandeling
Behandeling kortdurend; (intake/screenend onderzoek en 2 dubbelconsulten)



AS III: Somatische / medische aandoening: nee/ja: geef aan welke indien van toepassing:
o Relevante medicatie (indien van toepassing):



AS IV: Is de problematiek van invloed op: (kruis aan)
o primaire steungroep
o school/opleiding/werk



AS V: Algehele beoordeling: GAF 41-50 / 51-60
o Ernst: licht/matig/hoog
o Complexiteit: licht/matig/hoog
o Risico: licht/matig/hoog

Handtekening en stempel huisarts + AGB-code Origineel door de huisarts ondertekende verwijsbrief
meenemen naar intake-consult KNP Praktijk. High Tech Campus 41. 5656 AE Eindhoven.

De verwijsbrief geeft toegang tot verzekerde zorg vanaf 18 jaar maar is geen garantie voor volledige vergoeding door een zorgverzekering.

