Informatie voor verwijzers over beoordeling van
patiënten in crisis door het Universitair Centrum
Psychiatrie (UCP)

Het UCP wil u als verwijzer graag zo goed mogelijk helpen bij het verwijzen van uw patiënten. Voor
reguliere aanmeldingen en voor complexe zorgvragen kon u al bij het UCP terecht. Vanaf januari
2021 kunt u ook een beroep op het UCP doen bij (dreigende) crisissituaties bij patiënten met acute
psychiatrische problematiek, al dan niet complex. Deze flyer gaat over de tweede vorm van
verwijzing: de urgente vraag of verwijzing bij een (dreigende) crisissituatie.

URGENTE VRAGEN MBT PSYCHIATRISCHE PROBLEMATIEK
Het Team Acute Psychiatrie van het UCP biedt intensieve zorg aan uw patiënt, die een (dreigende)
ernstige en acute psychiatrische crisis doormaakt. Door de behandeling vanuit de thuissituatie van
uw patiënt worden opnames zoveel mogelijk voorkomen en verkort. De behandeling is gericht op
stabilisatie en herstel. Ook kunt u bij het team terecht met uw urgente vraag om advies met
betrekking tot psychiatrische diagnostiek of behandeling.

Aanmeldservice
U kunt uw patiënt aanmelden bij de Aanmeldservice. Een triagist-verpleegkundige beoordeelt in
eerste instantie de urgentie van uw aanmelding. Reguliere aanmeldingen worden vervolgens in
behandeling genomen door de diverse gespecialiseerde afdelingen van het UCP. Acute
aanmeldingen binnen kantoortijd worden in overleg met u in behandeling genomen door het Team
Acute Psychiatrie van het UCP. Buiten kantoortijd kunt u, zoals u gewend bent, contact opnemen
met de crisisdienst van Lentis voor een beoordeling op de Crisisbeoordelingslocatie Lentis (via
telefoonnummer 050-5223722).

Team Acute Psychiatrie
Het Team Acute Psychiatrie doet binnen kantoortijd vervolgens zelf de crisisbeoordelingen en kan
ook maximaal 12 weken intensief ambulant behandelen op de Polikliniek Acute Psychiatrie en de
Acute Deeltijdbehandeling (ADB). Deze zorg bieden we alleen op onze eigen locatie in het UCP.

Na stabilisatie van de crisis: aansluitende behandeling binnen of buiten het UCP
Gedurende het behandeltraject wordt voor de aansluitende behandeling in overleg met de patiënt,
de naasten en de verwijzer bepaald welke zorg voor uw patiënt het meest passend is. Voor sommige
patiënten is dat een terugverwijzing of doorverwijzing naar een reguliere, specialistische GGZinstelling in de regio. Daar waar hoogspecialistische psychiatrische behandeling nodig is, wordt dit
door één van de specialistische afdelingen van het UCP gedaan.

WIE KUNNEN WORDEN AANGEMELD
U kunt patiënten met acuut psychiatrische problemen aanmelden voor een acute beoordeling
(binnen 24 uur) of voor een urgente beoordeling. Bij een urgente beoordeling gaat het om een
beoordeling die gepland kan worden binnen 14 dagen.
U kunt aanmelden:
- als u het vermoeden heeft dat er sprake is van psychiatrische problematiek die niet kan wachten;
- bij een (dreigende) ernstige acute psychiatrische crisis;
- bij een urgente adviesvraag met betrekking tot psychiatrische problematiek;
- voor een poliklinische second opinion.
In een aantal gevallen kunnen wij uw patiënt met acute psychiatrische problemen niet helpen.
- Als een patiënt niet naar het UCP kan komen.
- Indien er sprake is van ernstige beheersproblematiek (agressie, ernstige agitatie, acting out).
- Indien de patiënt vervoerd moet worden in een ambulance/psycholance/door politie in verband
met beheersen van de situatie.
- Buiten kantoortijden.
In deze gevallen kunt u contact opnemen met de crisisdienst van Lentis voor een beoordeling op de
Crisisbeoordelingslocatie Lentis, telefoon 050-5223722.

AANMELDPROCEDURE
Huisartsen kunnen via Zorgdomein aanmelden: www.zorgdomein.nl. Indien de patiënt reeds in zorg
is bij een SGGZ-instelling, verloopt de verwijzing via die instelling,
SGGZ-instellingen kunnen aanmelden door het sturen van een verwijsbrief en een aanmeldformulier
externe verwijzers te vinden op: www.umcg.nl. Kies verwijzers en klik door naar verwijsgids.
Voor acute aanmeldingen adviseren wij u telefonisch contact op te nemen.
Contactgegevens Aanmeldservice:
Telefoon
050-3618880
Fax
050-3619049
Mailadres
aanmeldservice@psy.umcg.nl
Adres:

UMCG Hanzeplein 1, 9700RB Groningen
Aanmeldservice UCP, Huispostcode CC30

