
 

FACTSHEET VERWIJZINGEN JEUGD-GGZ  

REGIO RIJK VAN NIJMEGEN1 

                                                      
1 De gemeenten van de regio Rijk van Nijmegen kunnen deze verwijsafspraken wijzigen. 

Wanneer is een verwijzing nodig voor basis ggz? 

 bij aanvang nieuw traject  (nieuwe 

zorgvraag);  

 als na een jaar nog een vervolg nodig is 

(verlenging) 

 als binnen één jaar het aantal uren is 

gebruikt, maar er nog basis ggz nodig is 

Geen verwijzing nodig bij doorverwijzing binnen 

jeugd-ggz  

Wanneer moet de zorgaanbider de verwijzer 

informeren? (als cliënt daar toestemming voor geeft) 

 als de cliënt in zorg komt 

 periodiek: bij bijzonderheden, zoals crisis, 

klinische opname of wijziging diagnose 

 bij afsluiten van behandeling 

 wanneer de cliënt meer dan een jaar in zorg 

is 

 bij doorverwijzing binnen jeugd-ggz 

Wanneer is een verwijzing nodig voor 

specialistische ggz?  

 bij aanvang van nieuw traject (nieuwe 

zorgvraag) 

 bij terugval van dezelfde zorgvraag na een jaar 

na afronding van de oorspronkelijke behandeling 

Geen verwijzing nodig: 

 als na een jaar nog een vervolg nodig is 

(verlenging)  

 bij doorverwijzing binnen jeugd-ggz  

 Doorverwijzing binnen jeugd-ggz 

De regiebehandelaar van een cliënt in behandeling kan, als deze van oordeel is dat dit noodzakelijk is, rechtstreeks 

doorverwijzen naar de specialistische ggz of basis ggz. De mogelijkheid tot doorverwijzen geldt ook tussen 

instellingen.  

 

Bij een doorverwijzing wordt de verwijzer standaard geïnformeerd. 

 

Voor een doorverwijizng naar een andere zorgvorm dan jeugd-ggz is altijd een nieuwe verwijzing van een 

wettelijke verwijzer noodzakelijk. 

 

Van verwijzing naar toewijzing 

Voor een toewijzing basis ggz of specialistische ggz dient de zorgaanbieder een JW315-bericht in met daarin de 

verwijzer vermeld. Als er geen nieuwe verwijzing nodig is, is dit de oorspronkelijke verwijzer.  

 

Basis-ggz wordt toegewezen voor 24 uur, 1 jaar.  

Specialistische ggz wordt toegewezen voor 500 uur, 1 jaar. 

Wie mag verwijzen naar jeugd-ggz? 

 het lokaal team (sociale wijkteams/Buurteam 

Jeugd & Gezin) 

 huisartsen 

 medisch specialist (o.a. psychiaters, specialist 

ziekenhuis, arts) 

 jeugdarts 

 gecertificeerde instellingen (in het kader van 

een kinderbeschermingsmaatregel of 

jeugdreclasseringsmaatregel) 


