Informatie voor verwijzers
MoleMann Mental Health is een ambulant werkende gecertificeerde ggz-organisatie. Wij
bieden zowel generalistische basis-ggz als specialistische ggz, met een vernieuwende en
persoonlijke aanpak. In onze kleinschalige vestigingen behandelen we volwassenen, ouderen
en kinderen met psychische en psychiatrische problemen.

Verwijzen naar MoleMann
MoleMann Mental Health biedt zowel specialistische ggz als generalistische basisggz. Voor
onder andere de volgende stoornissen kunt u naar MoleMann verwijzen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Persoonlijkheidsstoornissen
Psychotische stoornissen
Complexe relatie- en/of gezinsproblematiek met vermoeden van psychiatrische
problemen bij ouder en/of kind
Traumagerelateerde problematiek zoals posttraumatische stressstoornis
Hechtingsproblematiek
Kinderpsychiatrische stoornissen
met bijkomende gedragsstoornissen en gezinsproblematiek
Dreigende ontsporing bij pubers en jongvolwassenen met complexe problematiek
ADHD en autistische stoornissen bij volwassenen
Verslavingsproblematiek
Angst –en stemmingsstoornissen
Psychiatrische problematiek bij ouderen

Dit zijn de meest voorkomende stoornissen die wij behandelen. Heeft u vragen over een
mogelijke verwijzing? Neemt u dan contact met ons op.

Onze behandelvisie
De kracht van de omgeving
De familieleden of andere belangrijke naasten van uw patiënt betrekken wij altijd bij de
behandeling en het herstel. Deze systemische aanpak staat centraal in onze behandelvisie.
De klachten van de patiënt staan immers niet op zichzelf. Ze hebben invloed op de omgeving.
Soms worden ze zelfs door de omgeving versterkt. Familie en andere naasten kunnen een
geweldige hulp zijn bij de behandeling.
Hun betrokkenheid geeft steun en verkleint de kans op isolement. Ook voor vrienden of
familie is het fijn om de patiënt te kunnen helpen. Het geeft hen vaak meer grip op de
situatie. De naaste omgeving van uw patiënt nodigen wij daarom altijd uit om deel te nemen
aan de behandeling - natuurlijk in overleg met de patiënt.
Maatwerk
De hulpvraag van uw patiënt is ons uitgangspunt. Wij stemmen het behandelaanbod zo
zorgvuldig mogelijk af op de wensen van de patiënt. De behandeling is altijd zo kort als
mogelijk en zo lang als nodig.

Persoonlijk en deskundig
In onze huiselijke vestigingen staat een persoonlijke benadering van de patiënt centraal.
Onze deskundige medewerkers bekijken samen met de patiënt welke behandeling het beste
aansluit bij de specifieke hulpvraag.
Samenwerking
We werken actief samen met de patiënt en zijn of haar naaste omgeving. We betrekken
u als verwijzer bij de behandeling en werken nauw samen met andere organisaties die
betrokken zijn bij de patiënt. Wij informeren u over het begin van de behandeling. Ook
na het beëindigen van de behandeling brengen we u verslag uit. En vanzelfsprekend
hebben we tijdens de behandeling overleg als dat nodig is.

Onze werkwijze
Aanmelden en verwijzen
Om in aanmerking te komen voor behandeling is een verwijsbrief nodig van de huisarts,
medisch specialist, bedrijfsarts, jeugdarts of Bureau Jeugdzorg. U kunt via ZorgDomein naar
alle MoleMann vestigingen verwijzen. Natuurlijk kan de verwijsbrief ook via post, fax of mail
toegestuurd worden.
Intake en behandeling
De intake met de behandelaar en de regiebehandelaar (psychiater of GZ-psycholoog) duurt
één of twee uur. Samen met de patiënt en zijn naast betrokkenen komen we tot een
probleemanalyse. In overleg met de patiënt stellen we een behandelplan op. Na de intake
begint de behandeling direct.
Behandelvormen
Vanuit een systeemtherapeutisch kader zetten we allerlei behandelvormen in.
Bijvoorbeeld groepsbehandelingen voor volwassenen en ouders, cognitieve
gedragstherapie, interpersoonlijke therapie en medicamenteuze behandeling. Daarnaast
geven we relatie- en gezinstherapie bij onderliggende psychiatrische problematiek.

De kosten
De basisverzekering vergoedt de kosten van behandelingen in de basis-ggz en de
specialistische ggz. Voorwaarde voor vergoeding is, dat uw patiënt niet voor dezelfde
diagnose ergens anders in behandeling is.
Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met een MoleMann vestiging in uw regio.

