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POH GGZ
Gezondheidscentrum
Diemen-Zuid

Bereikbaarheid:
Openbaar vervoer:
Vanaf NS/Metrostation Diemen-Zuid
Buslijnen 44 en 357, halte Tarwekamp
Auto:
Parkeren op Vingerhoedskruid of Sint Janskruid
Het gezondheidscentrum ligt aan het fietspad.

Heeft u zich al aangemeld op het
vernieuwde patiënten-portaal?
Hier kunt u:
- Online afspraken maken;
- De huisarts via eConsult een vraag stellen;
- Medicatie herhalen.
Registreren kan via:
www.gzcdiemenzuid.uwartsonline.nl

Gezondheidscentrum Diemen-Zuid
Ouderkerkerlaan 34, 1112BE, Diemen
Tel: 020-6998121, Fax: 020-6950666
www.gzcdiemenzuid.nl
Volg ons Facebook:
facebook.com/gezondheidscentrumdiemenzuid

Telefoon: 020-6998121
Bij spoed: optie 1
Fax: 020-695 06 66
Receptenlijn: 020-6998121

Zorg voor geestelijke gezondheid en welzijn bij
Gezondheidscentrum Diemen-Zuid.
Bij Gezondheidscentrum Diemen-Zuid werkt een
praktijkondersteuner huisartsen voor geestelijke
gezondheidszorg, kortweg POH GGZ. De POH GGZ is iemand
met kennis van en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg.

Waarom een POH GGZ bij Gezondheidscentrum DiemenZuid?
Voor veel mensen is het prettig om niet (meteen)
doorverwezen te worden naar een psycholoog of de GGZ. De
POH GGZ biedt het voordeel dat mensen met psychische
vragen op een makkelijke manier naar een deskundige binnen
het gezondheidscentrum kunnen worden verwezen.

Wat kan de POH GGZ voor u doen?
De POH GGZ bespreekt samen met u uw klachten en vragen.
Het is ook mogelijk om over de geschiedenis van uw klachten
te praten. En over wat u al geprobeerd heeft om van uw
klachten af te komen. Het eerste gesprek duurt ongeveer 45
minuten, een vervolggesprek is meestal een half uur.

Door M. Chin-Sie-Jen 10-02-2016

Vervolgens adviseert de POH GGZ u en uw huisarts over een
mogelijke aanpak van de klachten. Dit kunnen een aantal
vervolggesprekken bij de POH GGZ zijn. Of u kunt voor het
vervolg weer naar de huisarts. Ten slotte is het mogelijk dat er
advies wordt gegeven voor verdere behandeling of
begeleiding. Dit kan bij maatschappelijk werk,
zelfhulpwebsites, een psycholoog of een GGZ-instelling. Sinds
2014 wordt hulp van een psycholoog of een GGZ-instelling
alleen vergoed bij een psychiatrische diagnose.
De POHGGZ kan dus helpen door:
-

het verhelderen van problemen.
het geven van voorlichting over klachten, oorzaken
en mogelijke oplossingen.
het geven van advies over behandeling en verwijzing
kortdurende behandeling of begeleiding in de
huisartsenpraktijk
nazorg na behandeling in de GGZ

De POH GGZ heeft een beroepsgeheim. Dat betekent dat hij
of zij niet met anderen praat over de zaken die u vertelt. De
POH GGZ werkt in het dossier van de huisarts.

Hoe maakt u een afspraak bij de POH GGZ?
In overleg met u kan de huisarts u doorverwijzen naar de
POH GGZ, een afspraak kunt u maken via de
centrumassistentes.

Kosten
U hoeft voor de gesprekken met de POH GGZ niet te
betalen. De kosten worden vergoed door de
basisverzekering. Uw eigen risico wordt niet aangesproken,
omdat de zorg onder huisartsenzorg valt.

Afzeggen van een afspraak
Zeg uw afspraak alleen af als dit echt niet anders kan. Het is
belangrijk dat u minimaal 24 uur van te voren afbelt. In die
tijd die voor u gereserveerd was, kan dan nog iemand
anders bij de POH GGZ komen.
Als u niet op tijd afbelt of niet komt, moet de huisarts
kosten maken. Als dat vaak gebeurt, kunnen wij deze hulp
niet meer bieden. Bij vaak wegblijven, kunnen wij een
wegblijftarief bij u in rekening brengen.

