
passend vervoer
melding

telefonische triage 

besluit of beoordeling door crisisdienst nodig is

moet patiënt naar beoordelingsruimte worden vervoerd?
de crisisdienst bepaalt hoe:

• patiënt gaat zelfstandig / met naasten: bijv. fiets of auto

• lukt dit niet of zijn er geen naasten beschikbaar: taxi
• is er begeleiding bij vervoer nodig: GGZ-vervoersdienst - 088 1123900
• is er sprake van somatische problemen: ambulance  - via meldkamer eigen regio
• is er sprake van ernstige agressie / dreiging: dan kan de politie ondersteunen
• verdenking strafbaar feit: politie - via meldkamer eigen regio

beoordeling vindt plaats

hoe regel je vervoer door de GGZ-vervoersdienst?

de meldkamer ambulance (MKA) registreert het vervoer door GGZ-vervoersdienst of ambulance

vóór de beoordeling

• de crisisdienst neemt contact op met de GGZ-vervoersdienst en geeft opdracht voor vervoer
•  de GGZ-vervoersdienst spreekt met de crisisdienst af wanneer de rit plaatsvindt
•  de GGZ-vervoersdienst meldt aan de MKA, MKA registreert

ná de beoordeling

Heeft de GGZ-vervoersdienst de patiënt ook naar de beoordeling vervoerd en is de

GGZ-vervoersdienst nog in de buurt?

ja  de crisisdienst geeft zelf de opdracht voor vervoer aan de GGZ-vervoersdienst
 de GGZ-vervoersdienst meldt aan de MKA, MKA registreert

nee  de crisisdienst neemt contact op met de MKA
 MKA belt GGZ-vervoersdienst en geeft – namens de crisisdienst - de opdracht voor vervoer
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g moet patiënt naar beoordelingsruimte worden vervoerd?

de crisisdienst bepaalt hoe:

• patiënt gaat zelfstandig / met naasten: bijv. fiets of auto

• lukt dit niet of zijn er geen naasten beschikbaar: taxi
• is er begeleiding bij vervoer nodig: GGZ-vervoersdienst - 088 1123900
• is er sprake van somatische problemen: ambulance  - via meldkamer eigen regio
• is er sprake van ernstige agressie / dreiging: dan kan de politie ondersteunen
• verdenking strafbaar feit: politie - via meldkamer eigen regio


