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Fijne feestdagen!
Wij wensen u alvast mooie en gezellige feestdagen en een voorspoedig en (psychisch) gezond 2017. Wij
verheugen ons erop ook volgend jaar weer met u samen te werken.

...en verder in deze editie

We geven u ook in deze editie weer een overzicht van de 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

Vroegsignalering in de huisartsenpraktijk van problematisch alcoholgebruik
Naar schatting komen in een normpraktijk van 2300 patiënten circa 200 probleemdrinkers voor. Uit
onderzoek blijkt dat slechts 10% daarvan wordt herkend door de huisarts.
De Wijkpraktijk/Lionarons GGZ vraagt via haar praktijkondersteuners regelmatig aandacht voor deze
problematiek. Verder verzorgt een van onze medewerkers een paar keer per jaar onderwijs voor de
eerstejaars huisartsen in opleiding van de faculteit Huisartsgeneeskunde in Maastricht en Eindhoven. Ook
hebben wij de eer te mogen samenwerken met promovenda Latifa Abidi die zich in het kader van haar
promotietraject aan de Universiteit Maastricht op dit onderwerp richt. Recent verscheen er een publicatie
van haar in Contemporary Clinical Trials getiteld 'A theory-based implementation program for alcohol
screening and brief intervention (ASBI) in general practices: Planned development and study protocol of a
cluster randomised controlled trial'. Lionarons GGZ is haar zeer erkentelijk voor de vermelding in de
acknowledgements van dit artikel.

Nieuw in het behandelaanbod van Lionarons GGZ: Umami
Voor VGZ verzekerden biedt Lionarons GGZ nu ook het behandelproduct ‘UMAMI’ (de 5de smaak, de
smaak die alles versterkt) aan. Umami is een van de behandelproducten binnen de Generalistische Basis
GGZ.
Het betreft een geprotocolleerde behandeling van maximaal 1.800 minuten conform de richtlijnen voor de
betreffende stoornis.
Umami is bedoeld voor ambulante cliënten die qua profiel passen binnen de indicatie voor behandeling in
de specialistische GGZ en voor wie hoofdzakelijk monodisciplinaire behandeling als eerste aangewezen
is. Dit betreft uitdrukkelijk geen cliënten met problematiek waarvoor de behandelproducten kort, middel,
intensief of chronisch zijn geïndiceerd.
Meer informatie over het behandelproduct Umami? Neem dan contact op met onze nieuwe Zorgdirecteur
Volwassenenzorg:

Roberto Bini
Zorgdirecteur volwassenenzorg
r.bini@lionarons-ggz.nl
088 - 166 1100 | 06 - 1126 6665

Samenwerken in de keten
...over dienstverlening en samenwerking

Nascholingen voor de POH GGZ
Regelmatig organiseert De Wijkpraktijk nascholingen voor haar POH-GGZ. Sinds kort zijn deze
nascholingen ook opengesteld voor externe POH’s. De nascholingen vinden doorgaans plaats op
dinsdagavonden en duren 3 uur. Na afloop ontvangt men een deelnamecertificaat en vanaf 2017 vragen
wij voor sommige scholingen ook accreditatie aan bij de landelijke beroepsvereniging. Aangezien wij de
scholingen financieren uit de POH-GGZ gelden van de bij ons aangesloten huisartsen, vragen wij aan
externen 100 euro per avond voor deelname aan een scholing. Met deze bijdrage voldoen wij de kosten
voor zaalhuur, catering en sprekers. Deelname op basis van onderwerp is mogelijk.
Heeft u hiervoor belangstelling, neem dan contact op met:

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

Wachtlijstinformatie
Op dit moment hebben wij zowel in de GB-GGZ als S-GGZ geen of zeer korte wachtlijsten. Voor actuele
wachtlijstinformatie kunt u altijd onze website raadplegen. Aangezien wij met kleine behandelteams in of
dichtbij de huisartsenpraktijk werken kan het zijn dat er soms korte wachtlijsten ontstaan als de
verwijzingen in een bepaalde periode toenemen. Wij proberen deze wachtlijsten dan zo snel mogelijk
weer weg te werken door het inzetten van meer behandelcapaciteit.
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met:

Roberto Bini
Zorgdirecteur volwassenenzorg
r.bini@lionarons-ggz.nl
088 - 166 1100 | 06 - 1126 6665

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

De Verpleegkundig Specialist GGZ bij Lionarons
Sinds enige tijd werkt Natasja Vaessen als Verpleegkundig Specialist GGZ bij Lionarons GGZ in de GBen S-GGZ. Natasja beschikt over jarenlange ervaring als behandelaar in de psychiatrie (waaronder ook
verslavings- en forensische zorg).
Wat doet de Verpleegkundig Specialist GGZ?
Verpleegkundig Specialisten zijn te typeren aan de hand van hun specialisaties met verschillende
psychiatrische problematieken en hebben dienovereenkomstig ook hun specifieke vaardigheden. Wat alle
verpleegkundig specialisten delen, is een gedegen basiskennis van psychopathologie en farmacologie. Zij
hebben aandacht voor somatiek en het effect van sociaal-maatschappelijke factoren op het welzijn. In de
behandeling richten zij zich voornamelijk op het actuele klachtenpatroon en (dis)functioneren, middels
verschillende vormen van CGT, soms Mindfulness, vaardigheidstrainingen en het toeleiden naar
organisaties die zich bezighouden met dagbesteding en financiën. Zij geven individuele therapie en
groepsbehandelingen. Tijdens hun masteropleiding worden verpleegkundig specialisten opgeleid om
onderzoek te doen en vernieuwingen te implementeren.
Expertise Natasja Vaessen
Haar aandacht heeft zich de laatste jaren gericht op verslavingsproblematiek,
persoonlijkheidsproblematiek (emotie- en agressieregulatieproblematiek), stemmingsstoornissen en
ADHD. Zij geeft graag individuele therapie van intake tot afsluiting, maar ook groepsbehandelingen.
De Verpleegkundig Specialist GGZ als consultatiegever
Op basis van bovengenoemde kennis en vaardigheden is Natasja ook een consultatiegever bij uitstek
voor de huisarts en POH GGZ. Zij beschikt over jarenlange ervaring in het afnemen van intakes. Dat
maakt dat zij een goede eerste inschatting kan maken over wat er aan de hand is en kan zij prima
ondersteunen bij het uitzoeken van de verwijsmogelijkheden (GB-GGZ of SGGZ of AMW). Ook kan zij
een eerste advies geven bij slaap- en agressieregulerende medicatie. Juist bij patiënten met comorbide
verslavingsproblematiek kan Natasja u gericht ondersteunen. De kosten voor consultatie kunt u
declareren ten laste van het consultatiebudget dat de huisarts ter beschikking staat.

Natasja Vaessen
Verpleegkundig Specialist GGZ in de GB- en S-GGZ.
Natasja beschikt over jarenlange ervaring als behandelaar in de
psychiatrie (waaronder ook verslavings- en forensische zorg)

Ronald McDonald Huis Maastricht
Niet alleen in financieel opzicht, maar ook in de vorm van daden
ondersteunt Lionarons GGZ goede doelen. Wij vinden het
belangrijk om, naast onze zorgverlening, ook op andere wijze blijk
te geven van onze maatschappelijke betrokkenheid. Zo heeft een
aantal medewerkers eind november een driegangenmenu
verzorgd voor de gasten van het Ronald Mc Donald Huis in
Maastricht. Inmiddels is dit voor ons een jaarlijkse traditie
geworden. Het steunen van goede doelen is belangrijk voor onze
organisatie. In 2016 waren dat Unicef, Oxfam Novib, de
Voedselbank, de Mariahoeve, goede doelen van de Ladies’ Circle
Maastricht evenals van de Ronde Tafel Maastricht. En van Sint en
Piet krijgen al onze medewerkers ieder jaar fairtrade chocolade in
hun schoen.

Locaties en bereikbaarheid

Behandelteams Reuver en Venray denken graag met u mee
Vanuit onze behandellocaties in Reuver en Venray staan de behandelaren van Volwassenenzorg en
Kind- en Jeugdzorg u graag te woord.
Zo kunt u bij hen – naast natuurlijk de reguliere verwijzing – terecht voor bijvoorbeeld:
• Consultatie-aanvragen
• Hometeamdeelname in uw huisartsenpraktijk
• Meeloopconsulten voor bijvoorbeeld de POH GGZ
• Vrijblijvend overleg over de behandelmogelijkheden
Afhankelijk van de problematiek waarvoor u verwijst zijn er geen of zeer korte wachtlijsten.
De locatie in Reuver bevindt zich in Gezondheidscentrum Pro Vita (Broeklaan 4B). In Venray zijn wij
gehuisvest in Gezondheidscentrum De Keizer (Keizersveld 9). Beide behandelteams bestaan uit
verschillende disciplines zoals GZ- en basispsychologen, maatschappelijk werkenden,
systeemtherapeuten en psychiaters.

Inge Vogelsang is GZ-psychologe teamleider Volwassenenzorg, Jerina Henriquez is psychiater
Volwassenenzorg en Frankie Joosten is GZ-psychologe en teamleider K&J.

Locatieoverzicht
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.

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
Medisch Centrum West 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
Gubbelstraat 2
6211 CE Maastricht
Huisartsenpraktijk Kleine Steeg
Kleine Steeg 7b
6131 KJ Sittard
Huisartspraktijk Haagsittard
Bachstraat 101
6137 RX Sittard

Lionarons GGZ op Facebook
Natuurlijk zijn we niet alleen in de fysieke wereld te vinden. Sinds ruim een maand is Lionarons-GGZ met
een bedrijfspagina namelijk ook op Facebook te volgen. Zo geven wij u graag een ‘kijkje in onze keuken’
en laten wij u zien wat ons beweegt. Mogen wij ook rekenen op uw Like?

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
www.dewijkpraktijk.nl

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

