
                    

                    

                 

 

Wachttijden april 2021 
Datum actualisatie: 1-4-2021 

 

Dit is de stand van zaken op 1 april 2021. Het aantal wachtenden kan van dag tot dag verschillen. Voor de meest actuele wachttijd voor 

een eerste intakegesprek kunt u contact opnemen met het secretariaat.  

 

De genoemde wachttijden gelden nadat de cliënt een screeningsinstrument (TeleScreen) heeft ingevuld en wij op basis daarvan 

hebben bepaald dat wij een passend hulpaanbod voor de cliënt hebben. 

 

GENERALISTISCHE BASIS GGZ  
 

Volwassenenzorg Aanmeldingswachttijd 
(situatie op 1-4-2021) 

Aantal wachtenden 
(situatie op 1-4-2021) 

Aanmeldingswachttijd 
(over de afgelopen twee maanden) 

Behandelingswachttijd 
(over de afgelopen twee maanden) 

Parkstad 9 weken 10 7 weken 2 weken 

Maastricht/Heuvelland 9 weken 2 7 weken 2 weken 

Maasbracht 13 weken 2 10 weken 2 weken 

Reuver 5 weken  6 10 weken 2 weken 
 

Ouderenzorg Aanmeldingswachttijd 
(situatie op 1-4-2021) 

Aantal wachtenden 
(situatie op 1-4-2021) 

Aanmeldingswachttijd 
(over de afgelopen twee maanden) 

Behandelingswachttijd 
(over de afgelopen twee maanden) 

Parkstad 3 weken 1 4 weken 2 weken 

Maastricht/Heuvelland 3 weken 0 5 weken 2 weken 

 

 

 

 



 

 

 

SPECIALISTISCHE GGZ  

 
Volwassenenzorg Aanmeldingswachttijd 

(situatie op 1-4-2021) 
Aantal wachtenden 
(situatie op 1-4-2021) 

Aanmeldingswachttijd 
(over de afgelopen twee maanden) 

Behandelingswachttijd* 
(over de afgelopen twee maanden) 

Parkstad 19 weken 123 10 weken 7 weken 

Maastricht/Heuvelland 19 weken 24 10 weken 10 weken 

Maasbracht 14 weken 8 14 weken 2 weken 

Reuver 11 weken 6 14 weken 3 weken 

 

Ouderenzorg Aanmeldingswachttijd 
(situatie op 1-4-2021) 

Aantal wachtenden 
(situatie op 1-4-2021) 

Aanmeldingswachttijd 
(over de afgelopen twee maanden) 

Behandelingswachttijd* 
(over de afgelopen twee maanden) 

Parkstad  3 weken 1 3 weken 5 weken 

Maastricht/Heuvelland  3 weken 0 3 weken 4 weken 

 

*Lionarons GGZ heeft geen wachtlijst voor behandeling nadat u de intake heeft gehad. De behandelingswachttijd die hier wordt weergegeven is het aantal weken dat gebruikt kan worden 

voor de intakefase waarin uitgebreid onderzoek kan plaatsvinden. Dit is afhankelijk van hoe complex de klachten zijn en kan dus per persoon verschillen. 

 
Specifieke wachttijden volwassenen- en ouderenzorg 

• Voor alle zorgverzekeraars geldt dat de aanmeldings- en behandelingswachttijd momenteel niet afhankelijk is van waar cliënt verzekerd is. Voor 2021 heeft Lionarons GGZ geen 

contract afgesloten met zorgverzekeraars ASR, Caresq, ENO, ONW Zorg en Zekerheid en ONVZ. Wij nemen geen nieuwe cliënten met deze verzekeringen in behandeling. 

• Gemiddeld bestond er in de afgelopen twee maanden per diagnosegroep ongeveer 6 weken behandelingswachttijd.  

Thans is deze wachttijd maar 2-3 weken. De diagnosegroep die hier boven zit is onderzoek voor Autisme (6-8 weken). 
 

 

JEUGDZORG 
 

Kind en Jeugd Aanmeldingswachttijd 
(situatie op 1-4-2021) 

Behandelingswachttijd 
(gem. wachttijd tussen intake en behandeling) 

Parkstad  18 weken Geen wachtlijst 

Brunssum (alleen voor cliënten uit Brunssum)  18 weken Geen wachtlijst 

Maastricht  18 weken Geen wachtlijst 

Maasbracht  7 weken Geen wachtlijst 

Reuver  7 weken Geen wachtlijst 

Venray  7 weken Geen wachtlijst 
 

https://www.lionarons-ggz.nl/public/files/lionarons_artikelen/14_01_20%20aangepast%20def%20Lionarons%20GGZ%20sluit%20geen%20contract%20in%202020%20met%20ASR%20en%20Caresq%20voor%20verwijzers.pdf
https://www.lionarons-ggz.nl/public/files/lionarons_artikelen/14_01_20%20aangepast%20def%20Lionarons%20GGZ%20sluit%20geen%20contract%20in%202020%20met%20ASR%20en%20Caresq%20voor%20verwijzers.pdf

