Informatie voor
Verwijzers

Aanmelden of verwijzen
U kunt uw patiënt verwijzen op verschillende manieren:
Digitaal: via Zorgdomein of Zorgmail 500094184@lms.lifeline.nl
Telefonisch: 0294 450 186
Fax: 0294 720 676

Verwijsbrief

Voor verwijzing kunt u gebruik maken van Zorgdomein of onze
digitale verwijsbrief downloaden, invullen en naar ons mailen via
Zorgmail. U kunt de brief ook faxen.
U vindt de verwijsbrief op onze website:

Over The Home Clinic
The Home Clinic is een verslavingszorginstelling en biedt zowel
gegeneraliseerde basis-GGZ als gespecialiseerde GGZ aan patiënten met een DSM-diagnose Stoornis in het gebruik van middelen.

Onze MISSIE

• Veilige en kwalitatief goede behandelingen aan huis waardoor
klinische opnames in de toekomst een uitzondering worden.

• Duurzaam herstel en verbetering van de kwaliteit van leven door
de selfempowerment van de patiënt en het systeem zodanig te
versterken dat zij in de toekomst niet of minder afhankelijk zijn van
professionele hulpverlening.

www.thehomeclinic.nl/thuis-behandelen-van-verslaving/verwijsbrief.php

• Vooruitstrevend op het gebied van ontwikkeling en implementatie

In verband met de privacy van de patient vragen wij u om de
verwijsbrief niet via het reguliere mailadres te mailen. U kunt ook
zelf een verwijsbrief opstellen en naar ons faxen.

Onze VISIE

Na ontvangst van de verwijsbrief nemen wij contaxt op met de
patient.

Samenwerken met The Home Clinic

The Home Clinic streeft naar passende zorg voor haar patiënten
door het zorgproces waar mogelijk te verbeteren. Met een samenwerkingsovereenkomst kunnen we onze zorg nog beter op elkaar
afstemmen met als resultaat een betere informatie-overdracht, een
efficiëntere triage en kortere wachttijden.
Indien u regelmatig samenwerkt of wilt samenwerken met The
Home Clinic dan kan dit ook voor uw organisatie leiden tot een
beter zorgproces. Neem hiervoor contact op met The Home Clinic,
telefoon 0294 450 186.

Contact

Bezoekadres: Drosthagenstraat 26A, 1382 BP Weesp
Postadres: Postbus 5067, 1380 GB Weesp
T: 0294 450 186 | F: 0294 720 676
Email: info@thehomeclinic.nl
Zorgmail: 500094184@lms.lifeline.nl
Internet: www.thehomeclinic.nl
AGB: 22/220847 | KvK: 64915468

van nieuwe therapieën en behandelingen specifiek voor de
thuissituatie.

• Thuis is de beste plek om met een verslaving om te leren gaan
tenzij sprake is van een urgente medische noodzaak of ernstige
psychiatrische co-morbiditeit.

• Gezien de chroniciteit waartoe verslaving neigt dient een behandeling gericht te zijn op duurzaamheid waarbij de omgeving van het
individu integraal in de behandeling opgenomen dient te zijn.
• Een behandeling dient een zodanige positieve beleving te zijn
waardoor de patiënt opnieuw perspectief gaat zien, gaat geloven
in zijn eigen mogelijkheden en meer onafhankelijk is van profesionele hulpverlening.
• Elk mens heeft het recht om autonoom beslissingen te nemen
over zijn of haar eigen leven.
• Met de hulpverlener is er een gelijkwaardig contact.

• De patiënt heeft recht op kwalitatief goede en passende zorg.

Beleidsplan

Onze missie is vertaald in een investering op lange termijn in
deskundige behandelaren met een respectvolle benadering naar en
voldoende ruimte voor de eigen wensen en doelen van de patient,
het waarborgen van de veiligheid, continuiteit in dienstverlening en
passende zorg.

(Her-)vinden van Perspectief

