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capsules  Psychofarmaca worden in Nederland 
alleen voorgeschreven door de (huis)
arts of psychiater.

meh-blank  Alle behandelaars in de geestelijke 
gezondheidszorg hebben een 
beroepsgeheim.

hand-holding€   Check altijd vooraf met je 
zorgverzekering wat vergoed wordt en 
wat de hoogte is van je eigen risico.

laptopmouse-pointer
  Online zelfhulp: 

Laagdrempelig 
binnen de VU

Je kunt ook direct 
naar de huisarts gaan

Verwijzing via huisarts nodig

VU 
Studenten-
psycholoog 

Huisarts
Praktijk-

ondersteuner GGZ 
(POH GGZ) (Extern)

Basis GGZ
(BGGZ) (Extern) 

Gespecialiseerde 
GGZ

(SGGZ) (Extern) 

TOP GGZ 
(Extern) 

clipboard-list-check Verschillen 

De studentenpsycholoog 
is gespecialiseerd in het 
herkennen en behandelen van 
psychische klachten waarmee 
studenten vaak te maken 
krijgen, zoals: studieproblemen, 
faalangst, motivatie- en 
concentratieproblemen, 
overspanning/burn-out, 
stemmings- en angstklachten.

Hier kun je terecht voor hulp bij 
lichte psychische, sociale en/of 
psychosomatische klachten. 

Hier kun je terecht voor hulp bij 
enkelvoudige, lichte tot matige 
psychische problemen.

Hele zin vervangen door: 
Hier kun je terecht voor 
hulp bij ernstige, complexe, 
gecombineerde of terugkerende 
psychische stoornissen

clipboard-user Hulpaanbod
Individuele of groepsgewijze 
behandeling, advies over 
doorverwijzing. Twee maal per 
week inloopspreekuur.

Individuele behandeling of 
advies over doorverwijzing.

Diagnosestelling, individueel 
behandelplan en behandeling.

Diagnosestelling, behandelplan, 
behandeling individueel of in 
groepen.

HOURGLASS-START Wachttijden
c.a. 3-4 weken voor individuele 
behandeling c.a. 2-4 weken c.a. 6-12 weken c.a. 12-16 weken

file-signature Vergoeding Kosteloos.  
Geen verzekering nodig.

Valt onder de huisartsenzorg. 
Geen eigen risico.

Veelal vergoed vanuit de 
basisverzekering. Eigen risico.

Veelal vergoed vanuit de 
basisverzekering. Eigen risico.

route  Behandeltraject

De intake afspraak wordt door 
de student zelf aangevraagd 
en ingepland via de online 
afsprakentool (VUweb).

Max 5 gesprekken (excl. intake)

De afspraak met de POH-
GGZ verloopt veelal via een 
verwijzing van de huisarts. 

max. 7 gesprekken (excl. intake)

De client wordt verwezen door 
de huisarts. 

Max 12 gesprekken

De client wordt verwezen door 
de huisarts.

Geen maximum aan gesprekken, 
langdurig traject.
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Caring Universities Mirro.nl
113 online Jellinek.nl/studenten
Gezondeboel Mijnihelp.nl

Geestelijke gezondheidszorg bij de VU en in Nederland

http://Jellinek.nl/studenten

