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Intake en Wachtlijst
Bij een wachtlijst is er sprake van:
Aanmeldingswachttijd: dit is de wachttijd tussen het moment dat u contact met ons
opneemt en de dag dat de intake daadwerkelijk plaatsvindt. De norm hiervoor is vier weken.
Behandelingswachttijd: dit is de wachttijd die zit tussen de intake en de start van de
behandeling. De norm hiervoor is zes weken.
Stepwork Groep heeft geen verschil in wachttijd tussen de verschillende
hoofddiagnosegroepen en de wachttijd is ook niet afhankelijk van waar u verzekerd bent.
Stepwork Groep streeft er naar u zo snel mogelijk in te plannen voor intake en behandeling.
Stepwork WMO:
Er is momenteel geen wachtlijst. De aanmeldingswachttijd bedraagt op dit moment 2
weken. Hieronder ziet u hoeveel mensen er op de wachtlijst staan.
Volwassenen (vanaf 25 jaar): 0
Adolescenten en jongvolwassenen (12 - 25 jaar): 0
Bijgewerkt op 28-03-2018
AOG Groep, Stepwork transgenderzorg en Stichting Stepwork ggz:
Er is momenteel een wachtlijst van 8 tot 10 weken. De aanmeldingswachttijd bedraagt op dit
moment +/- 15 weken. Er is geen wachttijd tussen de intake en start van de behandeling.
Hieronder ziet u hoeveel mensen er op de wachtlijst staan.
Telefoon: 00 31 598 371717
Mobiel: 00 31 6 57 58 53 48
Email: info@stepwork.nl
Website: www.stepwork.nl

Volwassenen (vanaf 25 jaar): 40
Adolescenten en jongvolwassenen (12 - 25 jaar): 60
Bijgewerkt op 6-5-2018

P.S. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons of uw
zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen,
zodat u binnen vier weken vanaf het eerste contact met een zorgaanbieder een
intakegesprek krijgt, en dat binnen tien weken vanaf de intake de behandeling is gestart. Dit
zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden
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