
 

[Naam verwijzende instelling /huisartsenpraktijk] 
[Adres] 
[Postcode] [Plaats] 
[Telefoonnummer] 
 
[AGB-code zorginstelling/praktijk] 
  
Aan:  
De Stam Verslavingszorg 
Westeinde 43E 
2512 GT  Den Haag 
 
Naam: 
Geboortedatum: 
BSN: 
Adres: 
Polisnummer: 
 
De verwijzing betreft : Gespecialiseerde GGZ 
 
Plaats: _____________________________ Datum: _______________________________                                     
 
 
Beste collega, 
 
Er is sprake van (een vermoeden van) een DSM benoemde stoornis bij bovengenoemde cliënt. Met 
deze verwijsbrief wil ik u graag verzoeken nadere diagnostiek en behandeling in gang te zetten. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
…………………………………. 
 
AGB-code verwijzer: 
 
 
 
Handtekening:______________________  
 
 
E-mailadres verwijzer: ______________________       
 
Dit e-mailadres wordt gebruikt voor het opsturen van ontslagbrief en eventuele nadere informatie  van bovengenoemde 
cliënt bij het afsluiten van de behandeling. 

 
  



 

 
Toelichting Verwijsbrief De Stam Verslavingszorg 
 
Voor behandeling van uw cliënt bij De Stam Verslavingszorg is een verwijsbrief nodig.  
Voor de verwijzing volstaat de voorbeeld Verwijsbrief De Stam Verslavingszorg die u  
voorziet van een handtekening. 

We verzoeken verwijzers aanvullende informatie aan te leveren betreffende de 
verslavingsproblematiek en de psychiatrische voorgeschiedenis. 

Verwijzing door Huisarts 
Bij verwijzing door de huisarts ontvangen wij graag als bijlage bij de verwijsbrief een episodelijst. Dit 
is onder andere nodig om in te schatten of de cliënt in de risicogroep met vergrote kans op ernstige 
complicaties valt bij een onverhoopte besmetting met Covid-19 tijdens het verblijf op De Stam. 
 
Verwijzing door een GGZ-instelling 
Wij ontvangen graag aanvullende informatie aan te leveren over de behandelvoorgeschiedenis. 
Tevens verzoeken wij de verwijzer aan te geven in hoeverre het mogelijk is de continuïteit van zorg te 
garanderen als de behandeling bij De Stam Verslavingszorg voortijdig afgebroken wordt. Wij 
verzoeken de betreffende GGZ ketenpartner aan te geven of de cliënt zonder wachtlijst wederom in 
behandeling genomen kan worden bij de betreffende verwijzer, indien de cliënt dit wenst. 
 
De documenten en eventuele andere relevante informatie ontvangen wij graag per e-mail op het 
volgende emailadres: aanmelding@destam.org. 
Ook kunt u uiteraard kiezen voor verzenden per post. 
 
 

mailto:aanmelding@destam.org

