Betreft: campagne ‘Weg van de wachtlijst’
Geachte heer, mevrouw,
Bijgaand ontvangt u de gevraagde informatie over de campagne ‘Weg van de wachtlijst’.
Deze campagne* is een initiatief van GGZ Nederland, koepel van cliënten- en familieorganisaties MIND en
Zorgverzekeraars Nederland.
Veel mensen weten niet wat ze zelf kunnen doen als ze met een wachtlijst te maken krijgen. Met ‘Weg van
de wachtlijst’ informeren we ouders waar zij terecht kunnen als hun zoon of dochter onverhoopt op een
wachtlijst komt te staan.
Wachtlijstinformatie
Bijgaand bieden wij u de wachtlijstinformatie aan die speciaal is ontwikkeld voor onder andere de wachtkamer, wijkteams, het WMO-loket, het CJG en andere jeugdhulpaanbieders. De toolbox bevat twee posters,
een countercard en twee setjes van 100 flyers. Via de site www.wegvandewachtijst.nl kunt u bovendien
digitale informatie downloaden.
Wij willen u vragen om contact te houden met kinderen en jongeren die op een wachtlijst staan en hen te
ondersteunen, mogelijk met tijdelijke hulp of zorg.
Samen hebben we een verantwoordelijkheid om kinderen en jongeren die langer dan de treeknormen (vier
weken tot de intake en tien weken tot de behandeling) moeten wachten, eerder of ergens anders passende
zorg te bieden, in overleg met de ouders. Dat geldt ook voor kinderen en jongeren die tijdens het wachten op
zorg snel achteruit gaan.
Meer weten?
Wilt u meer weten over deze campagne, materiaal bijbestellen of slides downloaden voor de monitor in uw
wachtkamer? Ga naar www.wegvandewachtlijst.nl
Met vriendelijke groet,
Veronique Esman, directeur GGZ Nederland
Marjan ter Avest, directeur MIND
Maarten Hoek, directeur Zorg a.i. Zorgverzekeraars Nederland

*Deze campagne wordt ondersteund door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), P3NL,
de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), MeerGGZ en de VNG.

Betreft: campagne ‘Weg van de wachtlijst’
Geachte huisarts, praktijkondersteuner,
Bijgaand ontvangt u de gevraagde informatie over de campagne ‘Weg van de wachtlijst’.
Deze campagne* is een initiatief van GGZ Nederland, koepel van cliënten- en familieorganisaties MIND en
Zorgverzekeraars Nederland.
Veel mensen weten niet wat ze zelf kunnen doen als ze met een wachtlijst te maken krijgen. Met ‘Weg van
de wachtlijst’ informeren we patiënten waar zij terecht kunnen als ze onverhoopt op een wachtlijst komen te
staan.
Wachtlijstinformatie
Bijgaand bieden wij u de informatie aan die speciaal is ontwikkeld voor uw wachtkamer. De toolbox bevat
twee posters, een countercard en twee setjes van 100 flyers. Via de site www.wegvandewachtijst.nl kunt u
slides downloaden voor de monitor in de wachtkamer.
Wij willen u vragen om patiënten die zijn doorverwezen en worden geconfronteerd met wachtlijsten,
te begeleiden naar andere zorgaanbieders. U kent de sociale kaart van psychiaters, psychotherapeuten of
psychologen bij u in de buurt immers het beste. Mogelijk kunt u, in overleg met de patiënt die op de wachtlijst staat, ook beoordelen of andere vormen van ondersteuning mogelijk zijn.
Patiënten kunnen hun zorgaanbieder vragen wat zij in afwachting van hun behandeling alvast kunnen doen,
misschien is tijdelijke hulp een mogelijkheid. Is dat niet mogelijk, dan kan de zorgverzekeraar of de gemeente
(bij jongeren onder de 18) kijken of een patiënt ergens anders eerder geholpen kan worden.
Meer weten?
Wilt u meer weten over deze campagne, materiaal bijbestellen of slides downloaden voor de monitor in uw
wachtkamer? Ga naar www.wegvandewachtlijst.nl
Met vriendelijke groet,
Veronique Esman, directeur GGZ Nederland
Marjan ter Avest, directeur MIND
Maarten Hoek, directeur Zorg a.i. Zorgverzekeraars Nederland

*Deze campagne wordt ondersteund door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), P3NL,
de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), MeerGGZ en de VNG.

Betreft: campagne ‘Weg van de wachtlijst’
Geachte zorgaanbieder,
Bijgaand ontvangt u de gevraagde informatie over de campagne ‘Weg van de wachtlijst’.
Deze campagne* is een initiatief van GGZ Nederland, koepel van cliënten- en familieorganisaties MIND en
Zorgverzekeraars Nederland.
Veel mensen weten niet wat ze zelf kunnen doen als ze met een wachtlijst te maken krijgen. Met ‘Weg van
de wachtlijst’ informeren we patiënten waar zij terecht kunnen als ze onverhoopt op een wachtlijst komen te
staan.
Wachtlijstinformatie
Bijgaand bieden wij u de wachtlijstinformatie aan die speciaal is ontwikkeld voor uw wachtkamer. De toolbox
bevat twee posters, een countercard en twee setjes van 100 flyers. Via de site www.wegvandewachtijst.nl
kunt u digitale informatie downloaden.
Wij willen u vragen om met de patiënt mee te denken wat hij of zij in afwachting van de behandeling alvast
kan doen, wellicht is tijdelijke zorg mogelijk? Soms kan de zorgverlener de patiënt attenderen op een
collega die eerder kan helpen. Is dat niet mogelijk, dan kan de zorgverzekeraar of de gemeente (bij jongeren
onder de 18) kijken of een patiënt ergens anders eerder geholpen kan worden.
Meer weten?
Wilt u meer weten over deze campagne, materiaal bijbestellen of slides downloaden voor de monitor in uw
wachtkamer? Ga naar www.wegvandewachtlijst.nl
Met vriendelijke groet,
Veronique Esman, directeur GGZ Nederland
Marjan ter Avest, directeur MIND
Maarten Hoek, directeur Zorg a.i. Zorgverzekeraars Nederland

*Deze campagne wordt ondersteund door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), P3NL,
de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), MeerGGZ en de VNG.

