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In deze editie

We geven u ook in deze editie weer een overzicht van enkele ontwikkelingen binnen de Lionarons Groep,
die voor u als ketenpartner van belang kunnen zijn. We houden het bewust beknopt, zodat we niet te veel
aandacht van u vragen, maar mocht u ergens vragen over hebben of meer over willen weten, neem dan
vooral even contact met ons op!

Vaktechnische ontwikkelingen
...over kwaliteit, effectiviteit en innovatie

Behandeleffectiviteit-ROM
Recent zijn alle behandelaren van Lionarons Groep door Trimbos getraind in het systematisch gebruik
maken van de BSI ROM meting. Uitgangspunt is dat gedurende de gehele behandeling regelmatig een
meting van het behandeleffect plaatsvindt en dat deze ook gebruikt wordt om samen met de cliënt de
behandelaanpak te evalueren en eventueel bij te stellen (Shared Decision Making). Zelfregie en
autonomie zijn hierbij fundamenteel.

E-health bij angst en depressie
In samenspraak met VGZ is er een pilot opgestart, waarbij alle cliënten met een lichte of matige depressie
of angst de mogelijkheid aangeboden krijgen voor een E-health behandeling, met daarbij een drietal
evaluerende gesprekken met een behandelaar. De cliënt beslist zelf wanneer hij met de behandeling aan
de slag gaat en hij krijgt feedback over de voortgang van een behandelaar. We zien uit naar de eerste

resultaten.
Voor meer informatie over het bovenstaande kunt u contact opnemen met:

Frenk Vertommen
GZ-psycholoog Volwassenzorg
f.vertommen@lionarons-ggz.nl
088 - 166 1100 | 06 - 4616 6803

Samen werken in de keten
...over dienstverlening en samenwerking

Geen wachttijden voor Kind en Jeugd en Ouderenzorg
Er zijn momenteel geen wachttijden voor de afdeling Kind en Jeugd en Ouderenzorg. Patiënten uit deze
doelgroep kunnen binnen een week na aanmelding worden ingepland bij een van de hulpverleners. Voor
actuele wachttijden kunt u altijd terecht op onze website, deze worden aan het begin van iedere maand
geactualiseerd. Indien de wachttijd van inschrijving tot intake de 4 weken overschrijdt, dan kan uw patiënt
contact opnemen met zijn zorgverzekeraar voor zogenaamde wachtlijstbemiddeling.
Voor meer informatie over het bovenstaande kunt u contact opnemen met:

Chris Quanjel
Manager Kind & Jeugd
Manager Ouderenzorg
c.quanjel@lionarons-ggz.nl
088 - 166 1100 | 06 - 1136 4258

Medewerkers
...over ons team, onze mensen, onze kracht

Nieuwe psychiater
Lionarons Groep biedt verwijzers de mogelijkheid tot het consulteren van een psychiater,
psychotherapeut, specialist ouderengeneeskunde of GZ-psycholoog bij vragen die voortkomen uit
psychiatrische problematiek en/of cognitieve problemen bij patiënten. Meer informatie hierover vindt u op
onze website. In dit kader is het interessant om te vermelden dat Lionarons Groep een nieuwe
psychiater heeft aangenomen om ons team te versterken: Jane Lelieberg (Volwassenenzorg).

Jane Lelieberg
Psychiater en psychotherapeut
Aspirant lid Nederlandse Vereniging Schematherapie

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. U kunt ook altijd contact opnemen met Wilma Noteborn:

Wilma Noteborn
Ketenzorg- en POH GGZ coördinator
w.noteborn@lionarons-ggz.nl
088 - 166 1100 | 06 - 4692 7281

Hoofdlocatie
Zuid-Limburg
Schaesbergerweg 84

Hoofdlocatie
Noord-Midden-Limburg
Broeklaan 4c

6415 AJ Heerlen

5953 NB Reuver

Medisch centrum Oud Brunssum

Zandkuilweg 2

Dorpstraat 121A

6051 HV Maasbracht

6441 CD Brunssum
Gezondheidscentrum Zorg de Keizer
MCW Kerkrade

Keizersveld 9

Kampstraat 45

5803 AM Venray

6466 BR Kerkrade
Medisch Centrum De Linde
Lindenhof 1
6463 GL Kerkrade
Beneluxstraat 13
6372 AW Landgraaf
Gübbelstraat 2
6211 CE Maastricht
Huisartsenpraktijk Kleine Steeg
Kleine Steeg 7b
6131 KJ Sittard
Huisartspraktijk Haagsittard
Bachstraat 101
6137 RX Sittard

Meer informatie over onze organisatie, zoals zorgaanbod,

Centraal secretariaat

consultatiebeleid, en de verwijsprocedure kunt u vinden op

088 - 166 1100

onze website, of neem contact op via telefoon of e-mail.

info@lionarons-ggz.nl
www.lionarons-ggz.nl

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

