
Verwijswijzer Mediant

Wilt u meer weten over verwijzen naar Mediant dan kunt u contact opnemen met Mediant 
Aanmeldbureau. Telefoon: 088-373 52 52 of via E-mail: aanmeldbureau@mediant.nl. Verwijzen 
kan via ons verwijsformulier dat te vinden is op onze website www.mediant.nl/verwijzers of 
via Medi@ntree: https://entree.mediant.nl

Er is sprake van een vermoeden van 
een DSM benoemde stoornis 

Ernst: licht, matig
Risico/urgentie: licht, matig
Complexiteit: Laag

U verwijst naar de Basis GGZ
van Mediant

Er is sprake van een vermoeden van 
een DSM benoemde stoornis 

Ernst: Ernstig
Risico/urgentie: matig, hoog
Complexiteit: Hoog

U verwijst naar de Specialistische GGZ
van Mediant

Er is sprake van een vermoeden van 
een DSM benoemde stoornis 

Ernst: Ernstig
Risico/urgentie: Zeer Hoog

Crisisdienst Mediant zelfde dag
(7 x 24 uur bereikbaar)

Er is GEEN sprake van een 
DSM benoemde stoornis

Huisartsenzorg / POH-GGZ

Er is sprake van een vermoeden van 
een DSM benoemde stoornis maar u 
wilt uitsluiting of bevestiging

U verwijst naar het Mobiel Consultatie en 
Behandel Team voor Consultatie of Advies.

Of

U verwijst naar het Psychodiagnostiek en  
Advies Centrum Twente (PACT) onder  
vermelding van snelle screening (SAS  
rapportage) binnen enkele dagen.
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Toelichting
De Mediant Verwijswijzer is gebaseerd op het verwijsmodel ‘Generalistische Basis GGZ’ van het Bureau  
Hoeksema Homans en Mentink (HHM).

 Verwijscriteria:

 Vermoeden DSM-benoemde stoornis
 	 Geen vermoeden
 		 Wel een vermoeden

 Ernst van de problematiek
 
 	 Licht
   Matig
 		 Ernstig

 Risico en Urgentie

Dit criterium weegt de contextuele factoren en het vermogen tot zelfredzaamheid.
Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen enerzijds beschermende factoren en  
anderzijds bedreigende factoren.

Bij beschermende factoren valt onder meer te denken aan:
		 adequate coping
		 structurele daginvulling
		 een goed steunsysteem

Bij bedreigende factoren valt onder meer te denken aan:
		 ernstige verwaarlozing
		 mishandeling
		 suïcidaliteit

Weging van deze factoren leidt tot een inschatting
LAAG, MATIG (Basis GGZ) of HOOG (Specialistische GGZ).

 Complexiteit

	 		 Dit criterium weegt de invloed van comorbiditeit op de klachten.
 	 Er is sprake van een enkelvoudige stoornis, waarvoor hulpverlening in de Basis GGZ voldoet.
 		 Er is sprake van comorbiditeit, maar deze staat de start met een behandeling van de
  `zwaarstwegende – of aanmeldingsklacht in de  Basis GGZ niet in de weg.
 		 Er is sprake van forse of ingewikkelde comorbiditeit die behandeling in de Gespecialiseerde GGZ vraagt.
 		 GEEN, LAAG (Basis GGZ) of HOOG (Specialistische GGZ).


