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Samenwerken in de zorg: sleutel naar succes
Lionarons GGZ en de Wijkpraktijk willen voor cliënten en verwijzers de nadruk leggen op
persoonlijke en efficiënte zorgverlening, zoveel mogelijk samen met andere zorgverleners en het
liefst dichtbij de cliënt. In deze editie staat daarom de samenwerking met de huisartsenpraktijk centraal.

Deelname in hometeamoverleg van huisartsenpraktijk
Op verzoek van verwijzers is Lionarons GGZ aangesloten bij meerdere hometeams; dit zijn
samenwerkingsverbanden geconcentreerd rondom een huisartsenpraktijk, die de huisarts en/of de
praktijkondersteuner GGZ (POH GGZ) van de huisarts adviseren omtrent concrete GGZ problematiek. Heeft u
belangstelling of wilt u meer informatie: Wilma Noteborn

Lerende consultatie
Met de nieuwe ordening van de geestelijke gezondheidszorg speelt de huisartsenzorg een grotere rol dan
voorheen in de herkenning, diagnostiek en behandeling van GGZ problematiek. In de praktijk blijkt dat daardoor
de behoefte aan laagdrempelige en nauwe samenwerking met specialistische GGZ net zo zeer toeneemt.
Lerende consultatie betekent binnen de samenwerkingsrelatie de specifieke GGZ kennis overdragen en richt zich
dan ook meer op de achtergrondproblematiek en GGZ kennis dan op de actuele en concrete vraag over één
patiënt.

Lionarons GGZ biedt lerende consultatie aan door psychiaters, psychotherapeuten, klinisch- en gz-psychologen.
Het is een samenwerkingsvorm die leidt tot het kennen en ervaren van elkaars werk- en denkwijzen. De patiënt
heeft er baat bij en krijgt zo afgestemde zorg, zo dichtbij als mogelijk, in een vertrouwde omgeving.

Heeft u belangstelling neem dan contact op met:

Chris Quanjel
Manager Kind & Jeugd
Manager Ouderenzorg
c.quanjel@lionarons-ggz.nl
045 - 560 0224 | 06 - 1136 4258

Frenk Vertommen
Manager Volwassenzorg
f.vertommen@lionarons-ggz.nl
045 - 560 0224 | 06 - 4616 6803

Ondersteuning in de praktijk
Ons enthousiaste team van praktijkondersteuners GGZ versterken huisartspraktijken in heel
Limburg op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Zij houden zich vooral bezig met
vraagverheldering, screeningsdiagnostiek, kortdurende behandeling en begeleiding, interventies gericht op het
beter functioneren van mensen met psychische klachten en psycho-educatie. Ook verschillende vormen van
preventie en het in kaart brengen van multidisciplinaire samenwerking behoort tot de taken van de POH. Het is
een afwisselende en uitdagende functie en we zijn dan ook bijzonder trots op dit enthousiaste team.

Een POH in uw praktijk
Heeft u nog geen POH in uw praktijk maar wel belangstelling?
Neem dan contact op met
Wilma Noteborn
Ketenzorg- en POH GGZ coördinator
w.noteborn@lionarons-ggz.nl
045 - 560 0224 | 06 - 4692 7281

Ontwikkelingsstoornissen
Onder aansturing van Pascal Verjans, een psychiater met grote affiniteit met ADHD en autisme,
doorloopt een deel van onze behandelaren momenteel een aanvullende scholing op het gebied
van deze ontwikkelingsstoornissen. Zij beantwoorden ook uw consultatieve vragen op het gebied
van de diagnostiek, medicatie en behandelmogelijkheden bij ADHD en autisme.

Voor meer informatie of het aanvragen van consultatie, kunt u zich wenden tot Frenk Vertommen, manager
Volwassen Zorg, te bereiken op f.vertommen@lionarons-ggz.nl of 06 - 4614 6803.

Pascal Verjans
Psychiater binnen het team Volwassenenzorg
Grote affiniteit met ADHD en autisme

Beter bereikbaar en in de wijk aanwezig
Lionarons Groep biedt zorg graag zo dicht mogelijk bij de cliënt. Onderstaand treft u een
overzicht van locaties, adressen, en het centrale telefoonnummer. Voor een overzicht van alle
standplaatsen van POHs, verwijzen we graag naar het overzicht op de site van
De Wijkpraktijk.

Hoofdlocatie
Zuid-Limburg
Schaesbergerweg 84
6415 AJ Heerlen

Hoofdlocatie
Noord-Midden-Limburg
Broeklaan 4c
5953 NB Reuver

Overige locaties:

Overige locaties:

MCW Kerkrade
Kampstraat 45
6466 BR Kerkrade

Zandkuilweg 2
6051 HV Maasbracht

Medisch Centrum De Linde
Lindenhof 1
6463 GL Kerkrade

Gezondheidscentrum Zorg de Keizer
Keizersveld 9
5803 AM Venray

Beneluxstraat 13
6372 AW Landgraaf
Gübbelstraat 2
6211 CE Maastricht

Huisartsenpraktijk Kleine Steeg
Kleine Steeg 7b
6131 KJ Sittard
Medisch centrum Oud Brunssum
Dorpstraat 121A
6441 CD Brunssum
Huisartspraktijk Haagsittard
Bachstraat 101
6137 RX Sittard

Meer informatie over onze organisatie,
zoals zorgaanbod, consultatiebeleid, en de
verwijsprocedure kunt u vinden op onze website,
of neem contact op via telefoon of e-mail.

Centraal secretariaat
088-166 1100
info@lionarons-ggz.nl
www.lionarons-ggz.nl

Klik hier wanneer u deze berichten van Lionarons Groep niet meer wilt ontvangen

