GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VOOR
KINDEREN, JEUGDIGEN, GEZINNEN EN VOLWASSENEN

Diagnostiek en Behandeling
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Diagnostiek en Behandeling
Virenze-Boba heeft een nagenoeg compleet aanbod op het gebied van
geestelijke gezondheidszorg voor de GBGGZ en de SGGZ (voorheen 1e
en 2e lijnszorg.) Wij bieden kinder-, jeugd- en volwassenzorgpsychiatrie.
Virenze-Boba heeft een multidisciplinair team, met een kinder-, jeugden volwassenzorgpsychiater, een systeemtherapeut, GZ-psychologen,
een basispsycholoog, een orthopedagoog, sociaal psychiatrisch
verpleegkundigen en een agoog.
Wij staan voor een laagdrempelige en transparante manier van
communicatie. Dat gebeurt door snelle to-the-point berichtgeving en
de mogelijkheid tot laagdrempelig intercollegiaal overleg bij vragen
over (vermoedens van) psychiatrische problematiek. Hierdoor kunnen
wij een alternatief bieden voor de lange wachtlijsten elders.

Maatwerk

Verwijzers

Individueel kijken we welk aanbod het best

Virenze-Boba heeft een korte wachtlijst, is

past. Naast de aard en ernst van de klachten

persoonlijk in contact en correspondeert snel

houden we rekening met de achtergrond,

en duidelijk. Wij zijn pro-actief en denken graag

het systeem en de leefsituatie van de patiënt.

mee. Als een aanmelding niet past, zoeken wij

Richtlijnen en protocollen bieden een leidraad,

naar een alternatieve verwijzing en hebben

maar vervangen de individuele, persoonlijke

wij voor verwijzers een telefonisch spreekuur

zorg niet.

met een (kinder- en jeugd) psychiater.

Doelmatig, efficiënt en compleet

Expertise

Virenze-Boba heeft een compleet aanbod

Wij zijn specialist in autisme bij kinderen,

vanaf de aanmelding – via diagnostiek – tot

jeugd en volwassenen. Wij kunnen in één

en met de behandeling. Zo nodig aangevuld

dag onderzoek doen naar ADHD en kunnen

met begeleiding via (in)formele zorg. We

meteen de behandeling starten via onze ADHD

bieden zorg zolang als nodig is. Van e-health

poli. Wij zijn sterk in systeemproblematiek bij

tot intensieve psychotherapeutische en

psychiatrische klachten.

medicamenteuze behandeling.
Persoonlijke aandacht

Voor wie?

Vanaf de aanmelding staat persoonlijke contact

Wij bieden tijdens alle levensfasen

centraal. Wij zorgen voor een prettige behandel-

persoonlijke zorg aan kinderen, jeugd

omgeving en een vaste hulpverlener.

én volwassenen met een psychisch

We werken outreachend: de directe leefomge-

probleem of psychiatrische stoornis.

ving en het systeem om de patiënt heen betrek-

Na het 18e jaar gaat onze jeugdzorg

ken we bij de behandeling. Dit geeft beter

naadloos over in volwassenenzorg.

behandelinzicht, -outcome en -compliance.

“Eén plan voor één
gezin vanuit één team.”

Verwijzersspreekuur
Overleg met onze
(kinder- en jeugd) psychiater.
Iedere woensdag
van 12.00 tot 13.00 uur
via 088 0335500.

Meer informatie of aanmelden?
Kijk op www.virenze.nl/vestigingen/dordrecht-virenze-boba of neem contact op via:
088 0335500, info@virenze-boba.nl of fax 088 0335525. Verwijzingen ook via Zorgdomein.
Adres: Grotekerksbuurt 1, 3311 CA Dordrecht

