Aanmelden bij Dokter Bosman

Aanmelden via Zorgdomein!

Activeer ‘Mijn Dokter Bosman’

De telefonische screening!

Je kunt je als volwassene tijdelijk niet
aanmelden via de site maar uitsluitend
via een verwijzer, je huisarts of POHGGZ, onder vermelding van je telefoon
nummer en e-mailadres. Voor Kind &
Jeugd kun je het formulier op de site
gebruiken.

Binnen drie dagen nadat we je verwijzing
hebben ontvangen, krijg je van ons
een e-mail om je eigen GGZ-Portal te
activeren. Zodra je dat hebt gedaan, krijg
je de eerste vragenlijst.

Nadat je de vragenlijst hebt ingevuld,
krijg je een uitnodiging om o
 nline
een afspraak te maken voor een
telefonische screening met een van
onze psychologen. Samen kijken jullie
of wij de juiste hulp kunnen bieden, en
waar dat dan kan.

Toestemming goed geregeld!

Vergoede zorg met een
verwijsbrief!

Alles compleet?
Je wordt ingepland!

Wanneer we weten waar je bij ons in
zorg wilt en kunt, sturen we je digitaal de
benodigde documenten op. Je kunt die
gelijk digitaal ondertekenen, dan krijgen
wij ze direct daarna automatisch retour.

Of jouw zorg nu via de gemeente of de
verzekering wordt vergoed, je hebt een
verwijsbrief nodig. Deze controleren wij
voor de wachttijd ingaat, zodat je niet
straks door een rekening wordt verrast!

We plannen je in! De wachttijd gaat in.
Die verschilt per locatie. De intake op
locatie hangt af van de wachttijd van je
voorkeurslocatie. We doen ons best om
je zo snel mogelijk te helpen!
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Tips

Praktische informatie

Tip 1

Vragenlijsten

Na het activeren van het portaal kun je zélf de telefonische screening
plannen. Meestal kun je, door dit zelf snel te doen, al binnen een week
een telefonische screening krijgen!

Tip 2

Een verwijsbrief moet aan veel eisen voldoen! Hoe sneller wij de
verwijsbrief van je krijgen, des te sneller kunnen we de controle doen
en eventuele correcties kunnen laten maken.

Tip 3

Medisch krijgen we in Nederland meer rechten wanneer we 12 en 16
jaar worden. Let hier op!

Om de aanmeldingen goed te verwerken, zetten wij de volgende
vragenlijsten in het GGZ-Portal:
Volwassenen, vanaf 17 jaar: Telescreen 5.0, BSI P
Jeugd <12: Telescreen Junior, CBCL 1,5-5 of 6-18, in te vullen door
één van de ouders.
Jeugd 12-17: Telescreen Junior, CBCL 6-18, in te vullen door één van
de ouders. YSR, in te vullen door de jeugdige.

Jeugd-GGZ

Bij Jeugd-GGZ wordt de zorg via de gemeente vergoed. Bedenk wel op
dat wij, na de telefonische screening, met behulp van de verwijsbrief,
eerst een toewijzing moeten aanvragen.

Vanaf 12 jaar heb je het recht om zelf toegang te krijgen tot je
GGZ-Portal en om bepaalde dingen te weigeren.

Eenhoofdig gezag

Vanaf 16 jaar ben je voor het medische recht volwassen.
Dit betekent dat we je aanmelding zonder getekende toestemming
niet zomaar met je ouders mogen bespreken. Ook de telefonische
screening niet. Als je wilt dat wij de screening met je ouders/verzorgers
doen, dan kun je hier wel in het gesprek toestemming voor geven.

Vragen?
Stuur een bericht via dokterbosman.nl/contact, een email naar
aanmeldingen@dokterbosman.nl of bel: 088-226 76 26

Bij leefsituaties waarbij sprake is van eenhoofdig gezag of voogdijstelling, vragen wij om documenten waarin dit staat vastgelegd, zoals de
rechterlijke uitspraak of een uittreksel van het gezagsregister.

Wij zijn Dokter Bosman.
Wij zijn er voor jou.
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