
 

 
 
 

Verwijzing naar GGMD in geval van 

ambulante GGz voor doven en slechthorenden 
Informatie voor de huisarts en medisch specialist 
 
De GGz voor doven en slechthorenden vraagt bijzondere expertise. Wij kennen de 
samenhang van auditieve en psychische stoornissen en geven de behandeling onder andere 
vorm met communicatietherapeuten en (schrijf)tolken, gebarentaal en non-verbale 
therapievormen. Voor het aanbod in uw regio zie www.ggzds.nl. 
 
GGMD biedt zowel Basis GGz als Specialistische GGz.  
 
Wanneer verwijst u voor Generalistische Basis GGz (GBGGZ)?  
Wanneer verwijst u voor Specialistische GGz (SGGZ)?  
 
Toepassing op de doelgroep van GGMD  
U kent het landelijke verwijsmodel. Op grond van de zorgvraagzwaarte van uw patiënt zet u 
POH in of verwijst u naar GBGGZ of SGGZ. Voor de doelgroep van GGMD is het aspect 
complexiteit doorslaggevend. Voor alle patiëntprofielen van de GBGGZ geldt: lage 
complexiteit. De beleidsregel definieert lage complexiteit als volgt: weliswaar is sprake van 
comorbiditeit of problematiek t.a.v. somatische factoren, maar deze interfereert niet met de 
behandeling van de hoofddiagnose.  
 
Doven en ernstig slechthorenden: vaak complex – als regel SGGZ  
Doofheid en ernstige slechthorendheid interfereren in hoge mate met de behandeling van de 
GGz-diagnose. Daarvoor is de specialistische doven-GGz immers ontstaan.  
Verwijst u voor SGGZ en menen wij bij intake, dat toch GBGGZ voldoende zal zijn, dan nemen 
wij contact op.  
 
Horenden: GBGGZ of SGGZ naar zorgvraagzwaarte  
Wij hebben ook specifiek aanbod voor enkele (goed)horende patiëntcategorieën:  
- horende kinderen van dove ouders (CODA-problematiek);  
- horende patiënten met tinnitus, hyperacusis (meer info volgt hieronder).  
Voor hen kiest u GBGGZ of SGGZ naar uw beoordeling van ernst en risico van de stoornis.  
 
Eisen van zorgverzekeraars aan uw verwijzing  
- Expliciet benoemen van uw keuze voor GBGGZ óf SGGZ.  
- Vermelding van de (vermoedelijke) hoofddiagnose.  
 
Contact  
Voor overleg met onze behandelaars verbinden wij u graag door via 0182 – 670 235. 
 
 
 
 

GGMD staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijk Dienstverlening 
voor doven en slechthorenden. GGMD heeft locaties door heel Nederland. 
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