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Gericht aan huisarts van cliënt

Onderwerp

Informatie verslavingsbehandeling en verwijzing Trubendorffer

Datum

Geachte heer/ mevrouw,
Graag informeren wij u via deze brief, dat uw patiënt zich bij Trubendorffer heeft aangemeld
voor een verslavingsbehandeling. Deze brief is bedoeld om u te informeren over de
verslavingsbehandeling van Trubendorffer en welke informatie wij van u nodig hebben om uw
patiënt in behandeling te kunnen nemen.
Over Trubendorffer
Trubendorffer is de geregistreerde verslavingsbehandeling van GGZ CrisisCare, een HKZ
gecertificeerde GGZ verslavingszorginstelling voor Basis en Gespecialiseerde GGZ.
Trubendorffer biedt ambulante behandelingen (geen opname of opvang) voor iedereen vanaf
18 jaar die kampt met verslavingsproblematiek. Wij behandelen alle mogelijke verslavingen,
zoals: alcohol-, drugs- (m.u.v. heroïne), medicijnen-,eet-, gok-, internet-, game-, seks- en
relatieverslaving. Daarnaast behandelen we ook verslaving in combinatie met andere
psychische problematiek, zoals angst en depressie.
Sinds onze oprichting in 2009 hebben we ruim 4000 cliënten op het gebied van
verslavingsproblematiek succesvol behandeld vanuit onze vestigingen in Amsterdam, Utrecht,
Tilburg, Den Haag en Nijmegen. We zijn door onze vijf vestigingen, voor een grote groep
cliënten makkelijk bereikbaar voor een laagdrempelige verslavingsbehandeling die bovendien
volledig wordt vergoed door de verplichte basisverzekering. We accepteren cliënten uit heel
Nederland.
Werkwijze Trubendorffer
Onze benadering is multidisciplinair en ons team bestaat uit verschillende specialisten zoals GZpsychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters en systeemtherapeuten.
Een deel van onze medewerkers heeft zelf een verwerkt verslavingsverleden en zij bezitten dus
niet alleen professionele kennis over verslaving, maar werken ook vanuit eigen ervaring. Onze
intensieve en ambulante behandeling zorgt ervoor dat cliënten direct vanuit en in hun eigen omgeving
effectief kunnen werken aan herstel. Onze cliënten slapen dus gewoon thuis en worden gestimuleerd
zoveel mogelijk hun vaste activiteiten (werk, studie) voort te zetten of weer op te pakken.
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Verwijzing naar Trubendorffer
Datum: .............................................................................
Hierbij bevestig ik de verwijzing van:
Naam cliënt: .............................................................................
Geboortedatum: ……………………… BSN: .............................………
Adres:

.............................................................................

Postcode:

.............................................................................

Woonplaats:

.............................................................................

Zorgverzekeraar: ………………… Polisnummer: ……………………
voor behandeling in de gespecialiseerde GGZ
Naam en functie verwijzer:

.............................................................................

AGB code verwijzer: ………………………………………………………
Adres: .............................................................................
Postcode: .............................................................................
Woonplaats: .............................................................................
Vermoeden DSM-IV classificatie: …………………………………………........
Korte beschrijving van klachten/ aard van aandoening ( en evt. relevante voorgeschiedenis):

Gebruikte Screeningsmethode: ………………………………………………….

Handtekening (stempel praktijk): ……………………………………………..
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Hiermee biedt Trubendorffer, voor 90% van de gevallen, een goed alternatief voor klinische
behandeling en worden zorgkosten drastisch teruggebracht.
De behandeling bij Trubendorffer is gebaseerd op geheelonthouding en bestaat uit:
 Intensieve therapeutische gespreksvoering met een vaste behandelaar; zowel in onze
kliniek als via telefoon en internet.
 Het volgen van groepstherapie op één van onze locaties.
 Het bijwonen van groepsgesprekken bij zelfhulpgroepen.
Het onderscheidend vermogen van Trubendorffer
 Geen of korte wachtlijsten en snel een afspraak voor een intake;
 Hooggekwalificeerde specialisten en ervaringsdeskundigen;
 Volledige vergoeding binnen de verplichte basisverzekering ( m.u.v. eigen risico);
 Ruime openingstijden: ma t/m zo van 7:00-22:00 uur;
 Partner/omgeving van de cliënt wordt betrokken in de behandeling;
 Zeer hoge tevredenheidsscore onder cliënten (over afgelopen jaren gemiddeld 8);
 97% van de geraadpleegde Trubendorffer cliënten gaat nu beter om met klachten
versus 12 maanden geleden;
 70% van de cliënten geeft aan Trubendorffer beslist aan te bevelen aan anderen.
Verwijsbrief en contact
De eerste stap in de verslavingsbehandeling van Trubendorffer is een intake gesprek met uw
patiënt. Voor een intake is het noodzakelijk dat uw patiënt, van u, een verwijsbrief ontvangt met
daarop de volgende gegevens:








Verwijzing naar Gespecialiseerde GGZ;
Datum;
NAW-gegevens, functie en AGB-code van huisarts;
NAW-gegevens, geboortedatum en BSN-nummer van cliënt;
Zorgverzekeraar en polisnummer;
Vermoeden DSM-IV classificatie /beschrijving klachten;
Handtekening huisarts /stempel praktijk.

Voor het gemak hebben wij een concept verwijsbrief bijgesloten waarop deze gegevens voor
ingevuld staan.
Wij houden u op de hoogte van de voortgang van de behandeling en nemen contact met u op
na de intake en aan het einde van het traject.
Voor vragen, maar ook voor suggesties of additionele informatie kunt u altijd bij ons terecht, dit
kan 24/7 via het nummer voor de intake: 0800 999 999 8 of per email naar
intake@trubendorffer.nl. U bent ook van harte welkom om een keer een kijkje te komen nemen
in één van onze vestigingen, maar net zo graag komen wij een keer bij u langs.

Met vriendelijke groet,
Dick Trubendorffer
Algemeen Directeur
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