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GGZ Wijzer:
- is hét landelijk online diagnostisch 
 centrum voor cliënten met een
 vermoeden van een psychische   
 aandoening;
- biedt de mogelijkheid tot een snelle
 afspraak voor onafhankelijke   
 diagnostiek en een behandeladvies  
 op maat, zodat verwijzing naar de juiste  
 hulpverlening doelmatig verloopt;
- werkt nauw samen binnen een
 landelijk netwerk van praktijken en  
 zorginstellingen.

In het kort De diepte in
GGZ Wijzer is een landelijk online diagnostisch centrum. Het biedt onafhankelijke 
diagnostiek aan cliënten met een vermoeden van een psychische aandoening. 
Voorwaarde voor een aanvraag voor diagnostiek bij GGZ Wijzer is een verwijsbrief 
van de huisarts voor Specialistische GGZ.

Iedere cliënt met een verwijsbrief voor Specialistische GGZ kan zich online 
aanmelden voor een diagnostiekaanvraag. GGZ Wijzer brengt alle psychische 
klachten van de cliënt in kaart en diagnosticeert objectief en onafhankelijk, zodat 
de zorgvraag en zorgzwaarte van de cliënt direct duidelijk is. Wij maken gebruik 
van triage en verschillende beslisbomen. Waar nodig betrekken wij ook het systeem 
van de cliënt bij de diagnostiek.

Nadat de diagnostiek is uitgevoerd, bespreekt GGZ Wijzer de resultaten met de 
cliënt en brengt een behandeladvies op maat uit. GGZ Wijzer blijft de huisarts als 
poortwachter zien. 

Met een druk op de knop maakt de rapportage generator van GGZ Wijzer een 
verslag en stuurt deze via zorgmail veilig door naar de EPD of HIS van de huisarts. 
De meest geschikte hulpverlener kan direct doelgericht aan de slag. Desgewenst 
zoekt GGZ Wijzer uit welke zorgverlener of e-health module het beste bij de 
zorgbehoefte past qua behandelscoop en reisafstand.

Matched Care dus!

GGZ Wijzer beschikt over landelijke netwerkpartners, zodat er voor iedere 
zorgvraag een aanbod op maat geadviseerd kan worden. De cliënt kan direct 
naar de juiste plek voor zorg worden verwezen, waarbij alle problemen, die nauw 
samenhangen met de primaire diagnose van de cliënt, daadwerkelijk worden 
aangepakt.

GGZ Wijzer maakt gebruik van de nieuwste technologieën en biedt verregaande 
kwaliteit.
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GGZ Wijzer is een zorginstelling 
zonder fysieke locaties. Al onze 
hulpverlening vindt online 
plaats en onze gekwalificeerde 
professionals kunnen via 
beveiligd beeldbellen uw cliënten 
diagnosticeren. Door deze 
werkwijze speelt afstand tussen 
cliënt en de zorg geen rol. Wij 
brengen de zorg naar de cliënt in 
plaats van dat de cliënt naar de 
zorg moet gaan. 

Met een verwijsbrief van de 
huisarts is een cliënt met 
psychische klachten, een simpele 
muisklik verwijderd van een 
aanvraag voor diagnostiek.

De cliënt krijgt binnen een korte 
termijn een onafhankelijke 
diagnose én een behandeladvies 
op maat. In samenspraak met de 
huisarts wordt de cliënt begeleid 
naar het juiste zorgaanbod dat 
aansluit bij diens persoonlijke 
zorgvraag.
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De huidige situatie
In Nederland kunnen diagnoses in de Specialistische GGZ alleen gesteld worden door 
beperkt beschikbare regiebehandelaars. Hierdoor is de diagnostische capaciteit te 
klein voor het aantal aanmeldingen per jaar. 

Het gevolg is dat cliënten met een vermoeden van een psychische aandoening bijna 
zonder uitzondering maanden moeten wachten op een diagnose. Nadat de diagnose 
gesteld is, komt de cliënt op de volgende wachtlijst, namelijk die om in behandeling 
te komen. 

Tijdens de behandeling komt het regelmatig voor dat de behandelaar merkt dat er 
aspecten zijn, die niet uit de diagnostiek naar voren kwamen en die de behandeling 
negatief beïnvloeden. Daarnaast zien we dat door een gebrek aan behandeladvies op 
maat de zorgvraag van de cliënt onvoldoende aansluit bij het zorgaanbod. In beide 
gevallen heeft de behandeling dan niet het gewenste effect of doelmatigheid. 

De dagelijkse praktijk
Twee miljoen mensen melden zich per jaar bij de huisarts met psychische klachten. 
Een groot deel hiervan wordt door de praktijkondersteuner of de huisarts geholpen, 
de rest wordt doorverwezen naar de Generalistische Basis of de Specialistische GGZ. 

Te veel cliënten krijgen niet direct de best passende hulp. 

Dit moet anders!

Het is beter om eerst een diagnose te stellen en de zorgzwaarte te bepalen aan de 
hand van landelijke vastgestelde richtlijnen en dan pas te bepalen wat de beste 
oplossing is. Dat kan nu bij GGZ Wijzer.



Ieder mens heeft recht op het snel weten wat hij of zij (geestelijk) mankeert en 
snelle toegang tot de juiste behandeling.  zet de eerste stap, door de wachttijden 
tot diagnostiek aanzienlijk te verkorten. 

Waarom

GGZ diagnostiek nieuwe stijl

Hoe
- GGZ Wijzer zet de huidige technologie in om cliënt en zorg aan elkaar te   
 koppelen, zodat fysieke afstand geen rol meer speelt.
- GGZ Wijzer gaat uit van een holistische benadering van de problematiek van  
 de cliënt, zodat alle aspecten die van invloed zijn op de behandeling daarin   
meegenomen worden. 
- GGZ Wijzer werkt nauw samen binnen een landelijk netwerk van praktijken en  
 zorginstellingen. Dit gebeurt altijd in samenspraak met de huisarts of de POH  
 GGZ.

"Zorg naar de mens,

  in plaats van mens naar de zorg."

Wat
GGZ Wijzer biedt exclusief online goede, doeltreffende diagnostiek die de gehele 
problematiek van de cliënt in kaart brengt.

Wanneer tijdens de intake naar voren komt dat een chronisch depressieve cliënt al 
jaren in behandeling is voor depressie en dat de cliënt ook al jaren schulden heeft, 
zal in een behandeladvies zowel de depressie als schuldhulpverlening opgenomen 
worden. Indien dit niet gebeurt, zal de behandeling gebaseerd op enkel het 
depressieve aspect, niet effectief en doelmatig zijn. De zorgvraag van de cliënt 
bepaalt de weg naar het juiste zorgaanbod.

Een voorbeeld
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Hoe ziet dat er uit?
Tijdens een consult meldt uw cliënt een psychisch klacht of stoornis. Alvorens u uw 
cliënt doorverwijst voor een behandeling naar de GB-GGZ of S-GGZ, vraagt u S-GGZ 
diagnostiek aan bij GGZ Wijzer. Dit kan via www.GGZWIJZER.eu.

GGZ Wijzer neemt vanaf hier het diagnostische proces van u over. Uiteraard blijft 
u betrokken bij de voortgang. Indien gewenst, kan de POH GGZ of een andere 
professional deelnemen aan het diagnostisch proces. 

Na aanmelding ontvangt de cliënt een mail met een link naar een automatisch 
testprotocol. De test begint met een algemene anamnese. GGZ Wijzer maakt 
gebruik van een eigen applicatie, waarmee eerst door middel van algemene 
vragenlijsten een echelon advies volgens de DSM 5 wordt gegenereerd. 

Zijn er aanwijzingen voor een bepaalde problematiek, dan gaat GGZ Wijzer daar 
dieper op in met specialistische vragen. De vragenlijsten van GGZ Wijzer zijn dus 
adoptief en vragen door totdat alle psychische klachten van de cliënt in kaart zijn 
gebracht. Zo kan GGZ Wijzer de zorgvraag en zorgzwaarte van de cliënt direct 
duidelijk krijgen. 

Tijdens het onderzoek, dat objectief én onafhankelijk is, vindt cliëntencontact 
plaats via beveiligd beeldbellen. Hierbij zijn een psycholoog en een BIG 
geregistreerd regiebehandelaar betrokken.

GGZ Wijzer verbetert zo de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg met 
effectieve en kostenbesparende innovaties. 

Aanmelden
U meldt uw cliënt aan bij GGZ Wijzer. Aanmelden kan via www.GGZWIJZER.
eu. Meldt u uw cliënt aan via de website, upload dan direct een verwijsbrief voor 
diagnose in de specialistische GGZ. GGZ Wijzer neemt vervolgens het diagnostisch 
proces van u over. 



1
Uw cliënt komt naar uw praktijk. De POH GGZ (of een andere professional) 
meldt hem/haar aan bij GGZ Wijzer en blijft ter ondersteuning bij het 
diagnostisch proces aanwezig. Dit kan vooral handig zijn bij o.a. digibeten. 

Na aanmelding ontvangt de cliënt een mail met een link naar een 
automatisch testprotocol. De cliënt vult zelf de vragenlijst/testprotocol in. 

Na afronding van de vragenlijst krijgt de cliënt automatisch een tweede mail 
met een link naar de GGZ Wijzer praktijk omgeving. De cliënt neemt in de 
digitale wachtkamer van GGZ Wijzer plaats en wordt opgehaald door de 
psycholoog voor het eerste consult. 

De psycholoog doorloopt met de cliënt vervolgens het diagnostisch 
proces om tot een complete diagnose te komen. Indien nodig worden er 
meerdere afspraken gemaakt om de klacht en de symptomen goed in kaart 
te brengen.  Op gezette tijden zal hierbij een regiebehandelaar betrokken 
worden. De uiteindelijke diagnose wordt gesteld met een multidisciplinair 
team van behandelaars die betrokken zijn geweest bij het diagnostisch 
proces. 

2
Uw cliënt komt naar uw praktijk. De POH GGZ (of een andere professional) 
vangt de cliënt op, meldt hem/haar aan bij GGZ Wijzer en vertrekt. 

Na aanmelding ontvangt de cliënt een mail met een link naar een 
automatisch testprotocol. De cliënt vult zelf de vragenlijst/testprotocol in. 

Na afronding van de vragenlijst krijgt de cliënt automatisch een tweede mail 
met een link naar de GGZ Wijzer praktijk omgeving. De cliënt neemt in de 
digitale wachtkamer van GGZ Wijzer plaats en wordt opgehaald door de 
psycholoog voor het eerste consult. 

De psycholoog doorloopt met de cliënt vervolgens het diagnostisch proces 
om tot een complete diagnose te komen. Indien nodig worden er meerdere 
afspraken gemaakt om de klacht en de symptomen goed in kaart

Het diagnostische proces: drie opties
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3
Uw cliënt meldt zich thuis online aan bij GGZ Wijzer voor zijn/haar afspraak. 

Na aanmelding ontvangt de cliënt een mail met een link naar een 
automatisch testprotocol. De cliënt vult zelf de vragenlijst/testprotocol in. 

Na afronding van de vragenlijst krijgt de cliënt automatisch een tweede 
mail met een link naar de GGZ Wijzer praktijk omgeving. Cliënt neemt in de 
digitale wachtkamer van GGZ Wijzer plaats en wordt opgehaald door de 
psycholoog voor het eerste consult. 

De psycholoog doorloopt met de cliënt vervolgens het diagnostisch 
proces om tot een complete diagnose te komen. Indien nodig worden er 
meerdere afspraken gemaakt om de klacht en de symptomen goed in kaart 
te brengen.  Op gezette tijden zal hierbij een regiebehandelaar betrokken 
worden. De uiteindelijke diagnose wordt gesteld met een multidisciplinair 
team van behandelaars die betrokken zijn geweest bij het diagnostisch 
proces.

Voor elk diagnostisch proces geldt:
- op maat diagnostiek vanuit Step Care filosofie in meerdere sessies;
- het resultaat is een volledige diagnostisch rapport inclusief    
 behandeladvies op maat voor uw cliënt; 
- desgewenst zoekt GGZ Wijzer uit welke zorgverlener of e-health module  
 het beste bij de zorgbehoefte past qua behandelscoop en reisafstand.

te brengen.  Op gezette tijden zal hierbij een regiebehandelaar betrokken 
worden. De uiteindelijke diagnose wordt gesteld met een multidisciplinair 
team van behandelaars die betrokken zijn geweest bij het diagnostisch 
proces.

GGZ Wijzer is hét landelijk online diagnostisch centrum voor cliënten met een 
vermoeden van een psychische aandoening.

GGZ Wijzer is door haar online diagnostiek overal toegankelijk; afstand speelt geen 
rol.

GGZ Wijzer geeft een onafhankelijke diagnose met een behandeladvies op maat.

GGZ Wijzer wijst de weg naar de juiste zorgaanbieder, Matched Care; 

GGZ Wijzer werkt landelijk samen met netwerkpartners.

GGZ Wijzer op een rij

Cliënten kunnen niet voor diagnostiek in behandeling komen indien zij:
- geen verwijsbrief hebben voor de specialistische GGZ;
- spoedeisende hulp nodig hebben;
- geen afspraak hebben met GGZ Wijzer.

Uitsluitingscriteria

- kortere wachtlijst voor diagnostiek;
- snellere diagnose, dus sneller duidelijkheid over de eigen problematiek;
- minder reistijd;
- hulp bij psychische problematiek;
- uw cliënt heeft behandeladvies op maat, zodat de zorginstelling direct de juiste  
 behandeling kan aanbieden; 
- Matched Care!

De voordelen
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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van GGZ Wijzer B.V.

www.GGZWIJZER.eu

info@GGZWIJZER.eu

088 838 386 00


