
 

 
 

Module diagnostiek en indicatiestelling 
Voor verwijzers  

 

Methode 
 

Laagdrempelige Psychiatrisch onderzoek gevolgd door 
indicatie en advies voor de eerste en tweede lijn.  

Doelgroep 
 

Huisartsen, ELP, AMW, Psychotherapeuten, Novadic 
Verzekeringsmaatschappijen, Arbodiensten 

Indicaties 
 
 
 
 
Relatieve contra-
indicaties 

Alle vragen op psychisch gebied, waar onder stemmings- 
angst-, somatoforme- en spanningsklachten. Psychotrauma, 
ADHD, contactstoornissen, PRT-problemen, alcohol- e.a. 
lichte verslavingsproblematiek e.d. 
 
Ernstige psychoses en ernstig ontwrichtend gedrag 

Inhoud: 
Professioneel 
 

 

 
 

Uitvoerenden 

 
 

Setting 
 

Frequentie / Duur 
(sessie en hele proces) 

 
 
 

- 
 
Doorlooptijd 
 
 
Plaats/ Ruimte 

Middelen / Methodieken 

 

 
Psychiatrisch onderzoek cf. richtlijn door psychiater 
Aanvullend onderzoek op indicatie: 

• Psychodiagnostisch   door Testraad/psycholoog 
• Somatisch                 door huisarts/specialist 
• Laboratorium             door lab 
• Werk                         door arbeidsdeskundige. 

 
Psychiater en bij aanvullend onderzoek zie boven 
Eindverantwoordelijkheid = Psychiater 
 
Individueel, Partner/relatie of Gezin 
 
Diagnostiek psa  45 min per onderzoekscontact 
Psychodiagnostiek  afhankelijk van de noodzakelijke tests 
Alg indir. Tijd:      20 min voor overleg met verwijzer en             
                           behandelaar 
                           60 min voor verslag en brief 
                           45 min voor secretariaat  
 
2 weken bij enkelvoudige indicatie 
4-6 weken bij meervoudige indicatie 
 
Praktijk Psychiater 
 
Zie boven 



 

 
 

 

 

Proces/Flow chart 
 
 
 
 
 
 

Verwijzer verwijst: 
1. met brief per post of fax 
2. patiënt belt zelf op verwijzing 
3. na tel. Overleg met verwijzer 

• Secret. belt pat., licht in, vult kaart MB kaart in, maakt 
afspraak, stuurt formulier aanmeldgegevens 

• Patiënt wordt onderzocht door psychiater 1 of 2 sessies 
• Nader onderzoek op indicatie 
• Overleg met patiënt 
• Overleg met behandelaar over acceptatie cf indicatie 
• Afsluiten met brief (+ TC)  verwijzer 

Secr. belt pat., licht in, vult MB kaart 
in, maakt afspraak, aanmeld formulier 

Pat. wordt onderzocht door psa  
1 of 2 sessies 

   Nader onderzoek 

Conclusie, overleg met pat en eventueel 
met behandelaar. Brief verwijzer 

Retour verwijzer met 
advies 

Verwijzing naar behandelaar op 
indicatie 

Verwijzer verwijst: 
1. met brief per post of fax 
2. patiënt belt zelf op verwijzing 
3. na tel. Overleg met verwijzer 

 


