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Bemoeizorg door onhoudbare situatie waarbij sprake is van overlast of
sociaal isolement, in veel gevallen ook sprake van comorbiditeit /

verslavingsproblematiek en / of dak of thuisloosheid

Zorg van specialistische naar generalistische behandeling brengen.
Ambulante begeleiding van (F)ACT naar RIBW en Basis GGZ/

HA+POH brengen. Nadruk op herstel & consolidatie van de stabiliteit.
Regievoering van (F)ACT naar RIBW of Basis GGZ / HA+POH brengen

Medische zorg bij ambulante generalistische behandelaar (huisarts of
Basis GGZ) én enige ambulante begeleiding vanuit GGZ. Nadruk op

herstel en participatie.(m.n. arbeidsrehabilitatie).
Regievoering afhankelijk van focus bij huisarts, Basis GGZ of RIBW.

Gespecialiseerde ambulante behandeling (psychiatrie/verslaving), met
tevens begeleiding indien aanleiding om participatie te bevorderen.
Zorg gericht op verder stabiliseren en herstel middels behandeling.

Regievoering door specialistische ambulante hoofdbehandelaar.

Gespecialiseerde ambulante behandeling (psychiatrie/verslaving)
gericht op stabilisering, vanwege crisogene situatie en ernst en

complexiteit van de problematiek.
Regievoering door specialistische ambulante hoofdbehandelaar

Medische zorg bij ambulante generalistische behandelaar (huisarts of
Basis GGZ) voor behoud van stabiele balans. Vaak ook welzijnszorg.

Behouden niveau van participatie.

Integrale klinische behandeling is noodzakelijk om het alom aanwezige
risico op gevaar, ernstige overlast en/of verwaarlozing af te wenden,
achteruitgang tot staan te brengen en perspectief voor ontwikkeling

mogelijk te maken

Verblijf in setting van beschermd wonen/MO en specialistische
ambulante behandeling (niet vanuit huisarts / POH GGZ)

Verblijf in setting van beschermd wonen/ MO en mogelijk ambulante
behandeling vanuit huisarts/ POH GGZ/ Basis GGZ
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