
Verwijsmodel
Dimence Groep

Bij de Dimence Groep is de zorg ondergebracht in een aantal slagvaardige stichtingen met
ieder een eigen doelgroep. Hierdoor kunnen we sneller inspelen op de wensen en
behoeften van onze patiënten, cliënten, verwijzers en financiers.

We hebben de collectieve ambitie om ecosystemen die mentale gezondheid,
maatschappelijke participatie en het welzijn  te versterken. Voor iedereen in onze buurt,
stad en streek. We vormen samen een groep en niet zonder reden. We werken samen,
delen kennis en vormen een keten.  We leren van elkaar en versterken elkaar. Het geheel
is meer dan de som der delen. Samen werken we aan het verbeteren van de mentale
gezondheid van de inwoners van ons werkgebied.

Impluz - innovatie & preventie

Mindfit - basis ggz en POH ggz 

Transfore - forensische ggz

De Kern - maatschappelijke
dienstverlening

Jeugd ggz - basis & specialistische
ggz voor kinderen en jongeren

WIJZ Welzijn - vrijwilligersorganisatie
& welzijnswerk

Dimence - specialistische ggz voor
(jong)volwassenen en ouderen



Een patiënt meldt zich bij de
huisarts met mentale klachten

Is er naast vermoeden van sociaal
maatschappelijke problemen vermoeden van

een psychische aandoening of stoornis?

In welke mate is er sprake van risico op
gezondheidsschade of complexiteit door

beloop van klachten?

Laag risico, enkelvoudige klachten Hoog risico, comorbiditeit, complex beloop van
klachten, behandeling in kader van Wet Verplichte ggz

0 - 18 jaar  18 +

Het aanbod van De Kern en WijZ Welzijn kan ingezet worden in plaats van of
als aanvulling op een behandeling bij één van de andere stichtingen van
Dimence Groep.
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Basis ggz jeugd
(beperkt)
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Is er vermoeden van sociaal
maatschappelijke problemen die ten
grondslag liggen aan de klachten?

Huisarts &  POH ggz



Wanneer verwijzen naar specialitische ggz?
Een complex beloop van klachten betekent dat de toestand van de patiënt onveranderd of
verergerd is, ondanks de behandeling bij huisarts of basis ggz. Ook bij risico op uitval en
langdurige gezondheidsschade spreken wij van een complex beloop. In deze gevallen is
verwijzen naar de specialistische ggz bij Dimence noodzakelijk. Bij behandeling in het kader van
de Wet Verplichte ggz, is verwijzing naar de specialistische ggz altijd noodzakelijk. Een indicatie
voor farmacotherapie is onvoldoende indicatie voor verwijzing naar de specialistische ggz.

Bij psychiatrische problematiek en (risico op) grensoverschrijdend gedrag kan worden verwezen
naar de forensische ggz Transfore.

Wanneer verwijzen naar jeugd ggz?
Patiënten jonger dan 18 jaar kunnen terecht bij Jeugd ggz van Dimence Groep voor  (beperkte)
basis ggz en specialistische ggz. Verwijzing naar specialistische ggz is bij jeugd aan te bevelen
wanneer er sprake is van complexere problemen. De complexiteit kan liggen in het
toestandsbeeld zelf of het toestandsbeeld dat gecompliceerd wordt door interactie met de
omgeving (gezin, school, psychiatrie bij ouders etc.)

Wanneer verwijzen naar maatschappelijke dienstverlening en/of welzijnswerk?
Mentale klachten komen, volgens onderzoek, vaak voort uit sociaal maatschappelijke problemen.
Het kan een goed vertrekpunt zijn te starten met contact met Welzijnswerk (WijZ welzijn) en
maatschappelijke dienstverlening (De Kern). Zij kunnen helpen met problemen in het dagelijkse
leven, zoals bv financiële en huisvestingsproblemen, en een waardevolle bijdrage leveren aan
het welbevinden van mensen. Dit kan ook in combinatie met ondersteuning vanuit basis ggz
(Mindfit). Hulp bij deze dagelijkse problemen kan mentale klachten voorkomen of verhelpen.

Zelfregiecentra voor ondersteuning
Dimence Groep werkt nauw samen met zelfregie centra in de regio. Bij een zelfregiecentrum kun
je terecht voor persoonlijke & maatschappelijke ontwikkeling, herstelcursussen, ontmoeting,
maatjesactiviteiten en onafhankelijke ggz-cliëntondersteuning. 

WerV - Het schakelpunt voor vrijwilligerswerk, participatie, WelThuis/Wachtkracht
WerV stimuleert en ondersteunt tijdens behandeling alle vormen van vrijwilligerswerk, participatie
en herstel binnen behandeling bij de Dimence Groep en in de maatschappij. Iedereen doet mee
in de maatschappij. WerV creeërt contact, kansen en mogelijkheden door begeleiding op maat
slaan we een brug tussen zorg en samenleving. WerV is onderdeel van Dimence Groep.

https://www.wervdg.nl/vrijwilligerswerk
https://www.wervdg.nl/participatie

