
Volwassenen contra-indicaties

Het is ons doel om je de meest passende zorg te bieden. Daarvoor is het belangrijk dat je zo
eerlijk en volledig mogelijk bent tegen je verwijzer en alle informatie over je hulpvraag met
hem/haar deelt. Zo voorkomen we dat wij je op een later moment (na het invullen van de
vragenlijsten of na de intake) alsnog moeten afwijzen. Op basis van de informatie op de
verwijsbrief wordt getoetst of Dokter Bosman je de juiste zorg kan bieden.

Je aanmelding wordt getoetst op zogenaamde contra-indicaties. Dit zijn indicaties die aangeven
welke zorg Dokter Bosman wel en niet biedt. Herken je jezelf in een contra-indicatie én heb je
je aangemeld of ben je naar ons doorverwezen, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

● Geen dagbesteding. je hebt bij aanmelding minimaal 1 dagdeel (6 uur) per week een
vorm van daginvulling zoals: dagbesteding, ouderschap, onderwijs, werk of
vrijwilligerswerk.

● Ernstige problematiek waarbij spoed of crisishulp nodig is*
● Hoog risico op conflicten, geweld, agressie of dreigend gedrag
● Neurologische / lichamelijke aandoeningen die het dagelijkse leven beïnvloeden
● Problematiek zoals, eetstoornissen, genderidentiteitsstoornissen , slaapstoornissen en

overmatig middelengebruik**
● Dusdanig ernstige problematiek dat je in aanraking bent (geweest) met justitie
● Voornaamste hulpvraag op het gebied van:

Medicatie l Financiën/schulden l Werk l Partner-relatieproblematiek

*Denk bij acute, ernstige problematiek bijvoorbeeld aan; je hebt negatieve impulsen welke je maar met moeite of

niet kan beheersen, je hebt hevige gedachten aan de dood welke je over dreigen te nemen, je draait je dag/nacht
ritme om, et cetera.

**Bij problematisch middelengebruik is er sprake van problemen in het dagelijkse leven door middelengebruik. Denk
aan; financiële problemen, niet nakomen van afspraken door middelengebruik, omgeving (vrienden/familie) die
moeite ervaart met het gebruik, middelengebruik voor verbeteren van gemoedstoestand, om problemen te vergeten,
om contact aan te kunnen gaan tijdens het uitgaan, om gevoelens te onderdrukken, etcetera.

Herken je jezelf in één of meerdere van bovengenoemde contra-indicaties of heb je vragen,
neem dan contact op met onze Cliëntenservice. Bel 088 226 76 26
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