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WAARNEEMREGELING TESSEL PSYCHIATRIE

Praktijk voor diagnostiek,
behandeling en coaching
WAARNEMING
BIJ EEN CRISISSITUATIE VAN MIJN PATIËNTEN
___________________________________________________________________
Mijn pa ënten kunnen in geval van een crisissitua e op mijn niet-werkdagen
(dinsdag en donderdag), buiten kantoor jd en in het weekend terecht bij hun
eigen huisarts of de huisartsenpost (HAP). Deze kan zo nodig een beroep doen op
de regionale Crisisdienst: Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam.
Bij pa ënten bij wie dit aan de orde is, neemt één van mijn directe collega’s
zelfstandig geves gde psychiaters uit mijn intervisiegroep mij waar, of worden er
rechtstreeks afspraken gemaakt met de Crisisdienst. Dit wordt duidelijk met mijn
pa ënten besproken en de huisarts wordt hiervan op de hoogte gesteld.
WAARNEMING
BIJ AFWEZIGHEID VAN MIJ
___________________________________________________________________
Mijn pa ënten kunnen jdens langerdurende afwezigheid van mij gedurende
(meerdaags) congresbezoek, vakan e of ziekte ook terecht bij hun huisarts. Ook
hier geldt dat bij pa ënten bij wie dit aan de orde is één van mijn directe collega’s
uit mijn intervisiegroep mij waarneemt of er rechtstreeks afspraken worden
gemaakt met de Crisisdienst.
Huisartsen zijn ten behoeve van deze collegiale waarneming steeds op de hoogte
van het beloop van de behandeling en het beleid bij waarneming. Dit gebeurt via
mijn Diagnos ekbrief en periodieke Beloopbrieven, en zo nodig via een (ad hoc)
telefonische overdracht. Mijn pa ënten ontvangen al jd een kopie van deze
brieven, nadat zij hierover hun inzage- en correc erecht hebben kunnen uitoefenen.
REGELING
BIJ ONTSTENTENIS VAN MIJ
___________________________________________________________________
In het geval dat ik door een calamiteit, zoals erns ge ziekte, overlijden of anderszins, plots geheel uitval (de zogenoemde ontstentenis), dan is er een waarneemregeling getro en met dezelfde directe collega’s uit mijn intervisiegroep. Zij zullen
dan de coördina e van de con nuïteit van zorg op zich nemen, en de overdracht,
het beheer en de bewaarplicht van de (elektronische) pa ëntendossiers waarborgen. Zij benaderen en informeren mijn pa ënten dan automa sch en ac ef.
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