
De Basis GGZ in 
uw praktijk
De juiste zorg dichtbij

Sprink ondersteunt u in veranderende tijden. Wij stellen onze zorgprofessionals 

op locaties beschikbaar, maar ook te voorzien wij u van gerichte screenings-

instrumenten, deskundigheidsbevordering en de mogelijkheid voor consultatie met 

bijvoorbeeld een psychiater of klinisch psycholoog. 

Sprink werkt samen met onder andere Bouman GGZ, Delta Psychiatrisch Centrum

en de FortaGroep.

Contact opnemen
Wilt u van gedachten wisselen over de Basis GGZ en wat dit voor u betekent?

Of meer informatie inwinnen over de mogelijkheid van een POH GGZ medewerker 

en/of Generalistische Basis GGZ behandelaar in uw praktijk? Neemt u dan

vrijblijvend contact op met een van onze accountmanagers. 

Wij zijn bereikbaar via telefoon 088-230 4050 of e-mail info@sprink.nl.

Op onze website www.sprink.nl vindt u meer informatie.

Neem vrijblijvend 
contact op met onze 
accountmanagers voor 
meer informatie over 
uw rol binnen de
Basis GGZ.

www.sprink.nl
Meer informatie
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Sprink biedt praktijken een gevarieerd aanbod in 

de ondersteuning van de Basis GGZ. 
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De ontwikkelingen in de GGZ volgen zich in rap tempo op. Niet alleen moet er worden 

bezuinigd op bijvoorbeeld het aantal bedden, ook de toestroom naar zorg verandert per

1 januari 2014 fl ink. Steeds meer taken en de regiefuncti e komen bij de huisarts terecht.

Veranderingen in de GGZ  
U merkt dit direct aan de hoeveelheid pati ënten met psychische klachten of 

middelenafh ankelijkheid in uw prakti jk. U heeft  de taak om te beslissen waar u uw pati ënt 

naar doorverwijst: de POH GGZ, de Generalisti sche Basis GGZ of de Specialisti sche GGZ. 

Maar heeft  u wel voldoende ti jd om dit goed in te schatt en? Bent u voldoende toegerust

en kent u alle aanbieders in uw werkgebied even goed? 

Een ervaren medewerker toevoegen aan uw prakti jk kan u hierbij helpen, bijvoorbeeld 

een POH GGZ of Basis GGZ behandelaar. Onze medewerkers nemen bepaalde taken uit 

handen zoals screening, diagnosti ek en advies over de juiste behandeling. Zij voeren 

kortdurende interventi es uit en begeleiden bij zelfmanagement en e-health. Sprink 

voorziet u door professionals met jarenlange ervaring en experti se te leveren. Enkele van 

onze specialisati es zijn verslavingszorg, ouderen, jongeren van 12 tot 23 jaar en culturele 

diversiteit. 

Sprink neemt zorg uit handen
Aanbod op maat

“Deze periode schijnt
toch leuk te zijn?

Waarom voel ik dat dan niet?”

Sprink vindt het belangrijk dat de dienstverlening aansluit bij de concrete behoeft en 

die een huisartsenprakti jk heeft . Daarom verdiepen wij ons in uw prakti jk, uw wijk en 

pati ëntenbestand. Wij luisteren naar uw specifi eke wensen. Zo weten wij wat er in uw wijk 

speelt en houden hier rekening mee bij het voorstellen van onze medewerkers.

Het aanbod dat u van ons ontvangt is alti jd op maat gemaakt. Wanneer u besluit met 

Sprink een samenwerking aan te gaan dan leveren wij niet alleen professionals,

maar bieden wij u ook enkele voordelen voor de prakti jk. Denk hierbij aan:  

• Duidelijke screeningsinstrumenten: door middel hiervan weer u naar wie u uw pati ënt 

het beste kan doorverwijzen; 

• Deskundigheidsbevordering: u wordt op frequente basis bijgepraat over ontwikkelingen 

binnen de verslavingszorg en psychiatrie en uitgenodigd voor geaccrediteerde 

bijeenkomsten;

• Zorgprofessionals in uw prakti jk: Sprink levert desgewenst POH GGZ medewerkers

 of Generalisti sche Basis GGZ behandelaren op uw locati e; 

• Uitgebreide kennis van de sociale kaart: als u een pati ënt wilt doorverwijzen maar

 u weet niet naar wie dan geven onze professionals u een gedegen advies; 

• Meerdere laagdrempelige e-health programma’s voor uw pati ënten; 

• Consultati e mogelijkheden: door de nauwe samenwerking met de FortaGroep en de 

specialisti sche zorginstellingen Bouman GGZ en Delta Psychiatrisch Centrum kunt u snel 

en eenvoudig een consult met een psychiater

 of andere expert aanvragen.

Oog voor de praktijk
Deskundig en professioneel

“Die hoofdpijn is er al 
weken. Wat kan ik doen 

om te ontspannen?”

“Dit kan zo niet langer.
De stress zorgt nu 

zelfs voor lichamelijke 
klachten.”
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