Wachttijden
Voor de ene of andere reden kan het zijn dat onze stichting een intake of een
behandeling niet onmiddellijk ga starten. In de situatie is er sprake van wachttijd.
We zijn dan verplicht om te komen met een wachtlijst met in achtneming van de
maximaal aanvaardbare wachttijden per aandoening. Er wordt een onderscheid
gemaakt tussen de aanmeldingswachttijd en de behandelingswachttijd.
De aanmeldingswachttijd heeft betrekking op de periode van de eerste aanmelding
tot de eerste intake. De behandelingswachttijd beslaat de periode tussen de intake
en het eerste behandelingsmoment.
De wachttijd kan te maken hebben met ons maar ook met uw zorgverzekeraar.
Wanneer u vindt dat u heel lang heeft gewacht, neemt u gerust contact met ons of
met uw zorgverzekeraar. U vraagt dan naar een wachtlijstbemiddeling zodat uw
zorgverzekeraar ervoor zorgt dat u binnen vier weken vanaf het eerste contact met
onze stichting een intake gesprek krijgt en dat uw behandeling binnen tien weken na
de intake gestart wordt. Deze genoemde weken hebben te maken met de maximaal
aanvaardbare wachttijd die samen door de zorgaanbieders en de zorgverzekeraars
zijn vastgesteld.
Het overzicht van wachttijden in de bijlage is gebaseerd op een gemiddelde wachttijd
over de afgelopen twee maanden en geeft hiermee een indicatie van de te
verwachten wachttijd. Vanwege allerlei omstandigheden kan de werkelijke wachttijd
echter afwijken van de hierboven genoemde weken.
Voor actuele wachttijden kunt u contact opnemen met ons secretariaat: 0243557393
0f 0623692342 of e-mailen met: info@zorgenkleur.nl
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Soort wachttijd

Aanmeldwachttijd Behandelingswachttijd

Aandachttekort en -gedragsstoornissen

2,0

2,0

Alcohol gebonden

2,0

1,0

Bipolair en overige stemmingsstoornissen

2,0

2,0

Delirium dementie en amnestische en ander cognitieve
stoornissen
Depressieve stoornissen

2,0

2,0

2,0

2,0

Eetstoornissen

2,0

2,0

Overige aan middel gebonden stoornissen

2,0

2,0

Overige stoornissen kindertijd

2,0

2,0

Persoonlijkheidsstoornissen

2,0

2,0

Persasieve ontwikkelingsstoornissen

2,0

2,0

Restgroep diagnoses, andere aandoeningen

2,0

2,0

Schizofrenie

2,0

2,0

Somatoforme stoornissen

2,0

2,0

Angst excl trauma

2,00

2,00

Autisme

2,00

2,00

Pervasief excl autisme

2,00

2,00

Trauma

2,00

2,00

2,0

2,0
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