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Wat is het verschil tussen een  
verkennend gesprek en een intake?

Een intakegesprek vindt plaats nadat je verwezen bent naar de 

GGz. Na de intake wordt de zorg meestal door de organisatie waar 

de intake plaatsvindt overgenomen van de huisarts.

Een verkennend gesprek vindt plaats voordat je verwezen wordt 

naar een instelling. Hierin zoeken we samen uit waar je het beste 

geholpen kunt worden. Dat kan dus breder zijn dan hulp binnen 

de ggz. De huisarts kan je hiervoor aanmelden.  We streven ernaar 

om je binnen 5 werkdagen te spreken in het verkennend gesprek. 

Mocht je eerder in behandeling zijn geweest bij GGz Breburg en of 

Indigo dan lezen we je dossier ook niet. 

Dit om jou privacy te respecteren, en open het gesprek in te gaan 

zonder voorkennis.

Wat is een verkennend gesprek?  

Een verkennend gesprek is een oriënterend gesprek dat aange-

boden kan worden nadat een patiënt zich bij de huisarts heeft 

gemeld wegens (vermoedelijke) mentale problemen, of begeleid 

wordt in de basis GGZ (HA – POH GGZ en evt. GBGGZ) en de 

huisarts en/ of POH twijfels heeft over wat er precies speelt aan 

problematiek bij een patiënt, waardoor het moeilijker in te schat-

ten is of een doorverwijzing nodig is. In het verkennend gesprek 

wordt uitgezocht wat de hulpvraag is, wat er speelt op de diverse 

levensgebieden of en welke ondersteuning hierbij geboden kan 

worden.   

 

Wat gebeurt er na een 
verkennend gesprek? 

Na een verkennend gesprek heb je helder waar je aan gaat  werken 

en wie jou daar eventueel bij kunnen ondersteunen. Dat kan zijn 

met naasten of ondersteuning vanuit verschillende  organisaties. 

Misschien is GGz Breburg of Indigo passend. We  maken samen 

een verslag van wat we besproken hebben. We  sturen dit ook 

naar je huisarts, zodat deze ook weet wat er  besproken is en 

verder kan met de zorg voor jou. 

Wat moet je doen als je klachten 
toenemen na een verkennend gesprek? 

Als je meer klachten krijgt of als je je meer zorgen maakt over je 

klachten, kun je contact opnemen met de huisarts. De huisarts 

kijkt dan hoe je het beste hulp kunt krijgen. 



“We beloven iedereen die een beroep op ons doet, dat we 

samen de weg zoeken, vanuit alle complexiteit, naar een 

situatiediejeweeraankunt.Vantegrootnaarkleingenoeg.

Zodatjijjelevendebaasblijft”

Heb je nog vragen? 

Heb je ergens vragen over laat het ons weten.

Contact

Tel.: 088 - 033 41 00

info-mg@ggzbreburg.nl   www.ggzbreburg.nl

Het Mentale Gezondheidscentrum wordt mede mogelijk gemaakt 

door de zorgverzekeraars CZ en VGZ.
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