
Geachte huisarts en/of POH,

Graag stel ik mij aan u voor: ik ben Jolanda Loon, al meer dan 20 jaar werkzaam op de Ho-
geschool Rotterdam met studenten. Daarnaast heb ik als Orthopedagoog-Generalist en GZ-
psycholoog een eigen psychologische praktijk in de Generalistische Basis GGZ voor 
studentcoaching en behandeling. Ik ben aangesloten bij alle verzekeraars.

Met mijn werkzaamheden vanuit Stucoach lever ik met veel plezier een belangrijke bijdrage 
aan zowel de persoonlijke ontwikkeling als de studievoortgang van studenten. Mochten zich 
bij u studenten melden, die in aanmerking komen voor psychologische begeleiding in de GB 
GGZ, zal ik ze graag in mijn praktijk ontvangen.

U krijgt als huisarts een cruciale rol in de GGZ. Op basis van de u ter beschikking staande 
(nieuwe) modellen, kennis en ervaring heeft u drie verwijsmogelijkheden:

• Klachten die buiten de DSM classificatie vallen kunnen door u zelf of door de POH 
worden behandeld.

• Is er sprake van een psychische stoornis of het vermoeden van een stoornis, dan is 
een verwijzing naar de GB GGZ op zijn plaats.

• Complexe en risicovolle stoornissen horen thuis in de GGGZ.

U kunt dus doorverwijzen naar de GB GGZ op basis van een psychische stoornis volgens de 
DSM-5 of bij het vermoeden van een dergelijke stoornis. De psycholoog in de GB GGZ stelt 
de diagnose.

Welke gegevens moeten er op de verwijzing staan?
Naast de normale gangbare gegevens is het voor een verwijzing naar de GB GGZ abso-
luut noodzakelijk dat er vermeld wordt:

• Dat het om de verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ gaat
• Dat er sprake is van het vermoeden van een DSM-5 stoornis. Of als u zelf een 

stoornis heeft vastgesteld: de door u vastgestelde stoornis
• Uw eigen gegevens, inclusief uw persoonlijke AGB-code

Met vriendelijke groet en hopend op een prettige samenwerking,

Jolanda Loon
www.stucoach.nl
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