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M eer dan z org

Pi-groep en SGGZ

Pi-groep en hulpverlening aan asielzoekers

In alle regio’s biedt Pi-groep specialistische behandeling.

Voornoemde zorg bieden wij ook aan asielzoekers. Pi-groep

Voor het verwijzen kunt u gebruik maken van Zorgdomein.

heeft een contract met RMA healthcare (Regeling Medische zorg

Een traject in de SGGZ ziet er als volgt uit: telefonische screening

Asielzoekers).

binnen 48 uur, intake, observatie en onderzoek, interdisciplinair
behandeltraject.

Werkwijze
Voor verwijzing door een huisarts is Zorgdomein de gebruikelijke

Pi-groep en BGGZ

route. Als service bieden wij binnen kantooruren aan huisartsen

Pi-groep biedt alle varianten van de Basis GGZ aan. U kunt uw

de mogelijkheid voor telefonisch overleg. Zoals beschreven,

patiënt via Zorgdomein naar ons doorverwijzen. Op basis van het

voorziet Pi-groep binnen 48 uur na verwijzing in een eerste

intakegesprek geven we aan in welk segment van de BGGZ het

screening en wordt bij urgentie in overleg met de huisarts een

benodigde aanbod zit. Hierover ontvangt u, als huisarts, van ons

versnelde intake ingepland.

een terugkoppeling.

Meer informatie
Pi-groep en (specialistische) begeleiding

Op onze website vindt u uitgebreide informatie over het aanbod

Pi-groep biedt specialistische begeleiding en begeleiding die

van Pi-groep: www.pi-groep.eu

volledig is gericht op de psychiatrische problemen of psychische

Wat kan Pi-groep betekenen voor u en uw patiënten
Pi-groep is een organisatie voor de geestelijke gezondheid en maatschappelijke integratie. Pi staat voor Persoonlijke impulsen in zorg,
samenleving en werk. Pi-groep stimuleert cliënten hun gegeven talenten te benutten en hun persoonlijke, unieke eigenschappen verder te
ontwikkelen om daarmee eigenwaarde, eigen verantwoordelijkheid en welbevinden te bevorderen. Wij bieden diagnostiek, interdisciplinaire
behandeling en gespecialiseerde begeleiding voor kind, jeugd en (jong) volwassenen. Ons motto: “Meer dan zorg” is zichtbaar in onze
integrale aanpak. Vanuit Friesland en Flevoland bieden wij zowel poliklinische zorg als klinisch verblijf en beschermd wonen op maat.
Aanvullend bieden wij in Friesland, Flevoland, Groningen en Drenthe Specialistische GGZ en Basis GGZ. Daarnaast bieden wij binnen de
WMO gespecialiseerde hulpverlening, maatschappelijke- en arbeid gerelateerde vaardigheidstraining en terugval preventie. In samenwerking
met Quality Coaching, kan een arrangement van behandeling en/of begeleiding met een re-integratietraject worden geboden.

Binnen 48 uur contact met uw patiënt

Integrale aanpak van Pi-groep

We hebben korte wachttijden en helpen uw patiënt snel. Zodra

Pi-groep kenmerkt zich door het bieden van integrale zorg en

uw verwijsbrief binnen is neemt een deskundige binnen 48 uur

het streven naar maatschappelijke inclusie. De zorg, uitgevoerd

telefonisch contact op met uw patiënt. Zo krijgen we een globaal

door interdisciplinaire teams, is gericht op het verstevigen van

beeld van de problematiek en de te verwachten zorgvraag. Er

de eigenwaarde en vergroten van de zelfredzaamheid van uw

wordt een afspraak gemaakt voor een persoonlijk intakegesprek.

patiënt, duurzaam herstel, bestendige groei en volwaardige

Pi-groep werkt met een flexibele wachtlijst: mocht u of uw patiënt

ontplooiing.

aangegeven dat de situatie urgent is dan nemen wij contact

Het samenstellen van de zorg en hulp wordt vastgelegd in

met u op en plannen zo nodig een vervroegde intake in. U bent

een behandelplan en gebeurt altijd in samenspraak met

daarmee direct betrokken bij de eventuele urgentiebepaling.

patiënt, behandelaar en indien nodig met de huisarts. In het
behandelplan wordt uitgegaan van de mogelijkheden van uw
patiënt. “Wat kun je en wat wil je bereiken” zijn vragen die hierin
een rol spelen. Betrokkenheid en motivatie van de patiënt zijn
belangrijke succesfactoren: “Op eigen kracht, samen met de
professionals van Pi-groep werken aan het herstel en ontwikkeling
van weerbaarheid”.

klachten. De begeleiding is toegelegd op het zelf herstellend

Voor meer informatie over Pi-groep of uw aanmelding bij

vermogen, het verstevigen van de eigenwaarde en het vergroten

Pi-groep kunt u tijdens kantooruren bellen naar 088 – 744 76 37.

van de zelfredzaamheid. Hiervoor is een WMO indicatie nodig.

E-mailen mag ook naar: zorgadministratie@pi-groep.eu

De WMO begeleiding kan in combinatie met een behandeling
vanuit de zorgverzekeringswet worden geboden.

Pi-groep en POH-GGZ
Pi-groep biedt bij een aantal huisartsen, op basis van
contractueel vastgelegd aantal uren, inzet van een POH-GGZ.
Wij gaan graag het gesprek met u aan over de mogelijkheden.

Een samenleving op basis van maatschappelijke
inclusie is een belangrijke, zo niet de belangrijkste
sleutel tot duurzaam herstel.

I www.pi-groep.eu

T 088 744 75 00

