
Welshop: GGZ-behandelingen 
met zeer korte wachttijden, 
volledig vergoed

Wat biedt Welshop?

• Eén overzichtelijk platform waar verschillende instellingen hun behandelingen 
 voor online GGZ aanbieden: www.welshop.nl 

• Geen tot zeer beperkte wachttijden: de aanbieders leggen gemiddeld binnen 2 tot 3 werkdagen het eerste contact. 

• Er is voor iedere diagnose een behandeling te vinden die binnen 4 weken start.  

• Gerenommeerde zorgorganisaties, die ruime ervaring hebben met GGZ- behandeling, zowel op locatie als online.

• Door samen te werken zorgen meerdere online aanbieders dat er voldoende capaciteit beschikbaar is.

• Basis GGZ en Specialistische GGZ voor uiteenlopende problematiek, inclusief online verslavingszorg. 

• Allemaal BIG geregisterde regiebehandelaren.

• Alle aanbieders hebben, als het nodig is, contact met crisisdiensten en/of huisartsen.

• Ook aanbod met gratis zelfhulp-modules en online coaching met gediplomeerde coaches (in sommige gevallen 
 vergoed vanuit een aanvullende verzekering). 

• De patiënt kiest zélf de aanbieder die hij het best passend vindt.

• Uw patiënt kan gratis gebruik maken van een Wegwijsgesprek (wegwijs op platform) of een Hulpverkenner 
 (verduidelijkt niveau van problematiek: B- of S-GGZ). 

• Welshop is naast een platform ook een samenwerkingsverband. Samen met partners (online aanbieders en 
 zorgverzekeraars) draagt Welshop bij aan vernieuwing en verbetering van online psychische ondersteuning. 

• Welshop en haar partners hebben afspraken over kwaliteit waarbij zij verder gaan dan de standaard 
 landelijke afspraken.

• Meer info op www.welshop.nl of pro.welshop.nl



Patiënt aan het woord:

“Mijn ervaringen met het online 
behandelen zijn super. Je zit 
gewoon thuis in je veilige 
omgeving. Via de webcam is alles 
duidelijk en goed te verstaan. Je 
hoeft je nergens anders druk over 
te maken. Alleen op tijd zijn en 
je laptop aan de lader hebben. 
Vergeleken met mijn vorige 
behandeling waar ik gewoon elke 
keer op afspraak moest komen 
was dit voor mij persoonlijk een 
geschenk uit de hemel. Ik kan er 
ook geen nadelen aan bedenken.”

Verwijs uw patiënten naar Welshop 
via ZorgDomein:

1. Kies in het hoofdscherm van Zorgdomein voor 
 GGZ / Jeugdzorg. 

2. Kies een leeftijdscategorie en zorgvraag. 

3. Zoek op Welshop van instelling GGzE (in Eindhoven).
(GGzE is de initiatiefnemer van het platform Welshop maar 

 de patiënt kan uit alle zorgaanbieders op het platform kiezen.) 

4. Kies het zorgproduct Welshop 100% online Specialistische GGZ of
 Welshop 100% online Basis GGZ. 

5. Informeer de patiënt op papier (aanvinken “Patiënt op papier informeren” 
 en brief meegeven) of digitaal.  

6. Vul de gegevens voor de verwijzing in en rond af. 

7. Vraag de patiënt op www.welshop.nl een keuze te maken voor een online 
 behandeling.

Verwijs uw patiënten naar Welshop via een verwijsbrief:

1. Maak de verwijzing in orde.

2. Geeft de verwijsbrief mee aan de patiënt. 

3. Verwijs de patiënt in de verwijsbrief aan: GGzE, Welshop 100% 
 online Specialistische GGZ of Welshop 100% online basis GGZ. 

(GGzE is de initiatiefnemer van het platform Welshop maar 
 de patiënt kan uit alle zorgaanbieders op het platform kiezen.) 

4. De patiënt meldt zich vervolgens via www.welshop.nl aan bij een 
 zorgaanbieder naar zijn/haar keus. De zorgaanbieder regelt daarna 
 met de patiënt zelf dat de verwijsbrief bij hen terecht komt.

Onze partners:

Volg ons via


