Psychologische zorg bij kanker voor uw patiënt

Kampt uw patiënt met de
volgende klachten?








Angst
Verdriet
Ernstige vermoeidheid
Somberheid
Stress
Eenzaamheid
Spanning

Helen Dowling Instituut

Wie helpen wij?

Het Helen Dowling Instituut (HDI)
biedt zowel generalistische basis
GGZ als specialistische GGZ.

Zowel mensen die kanker hebben
(gehad) als hun naasten kunnen
bij ons terecht. Ongeacht de fase
of prognose van de ziekte. Ook
bieden we hulp aan
nabestaanden.

Verzekerde zorg

En belemmert dit het dagelijks
leven?
Overweeg dan een verwijzing
naar het Helen Dowling Instituut
(HDI).

De zorg die het HDI biedt wordt
vergoed vanuit de
basisverzekering. Hier is een
verwijsbrief van de huisarts nodig
en een vermoeden van DSM-IV
classificatie.
De digitale verwijsbrief vindt u op
hdi.nl/verwijzer.

Wat bieden wij?






Individuele therapie
Relatietherapie
Gezinstherapie
Groepstherapie (lotgenoten)
E-health (o.a. vermoeidheid na
kanker en angst voor terugkeer)

“Onze zorg wordt door cliënten beoordeeld met een 8,7 ”

Contactgegevens

Verwijzen
De digitale verwijsbrief vindt u op
hdi.nl/verwijzer. Na ontvangst
nemen wij contact op met uw
patiënt. Een team van specialisten,
waaronder klinisch en GZpsychologen, verzorgt de eerste
screening.

Consultatie
Voor consultatie of overleg over
een (mogelijke) verwijzing kunt u
telefonisch contact opnemen met
een psycholoog van het HDI via
onze bureaudienst.

De bureaudienst is dagelijks van
8:45-17:00 uur te bereiken op
telefoonnummer 030 252 4020.
U kunt uw vraag ook per mail
richten aan het Hoofd
Patiëntenzorg, Anette Pet
(apet@hdi.nl).

Samenwerking
Het HDI werkt intensief samen
met ziekenhuizen, inloophuizen,
thuiszorginstellingen. Ook is er
veel contact met IKNL, KWF,
NVPO, LHV & IPSO.
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