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Geachte
Zoals u misschien in de media heeft gelezen, is het failliet verklaarde Virenze afgelopen week
overgenomen door MET ggz en de Parnassia Groep. Volwassen cliënten (18 jaar en ouder) in
Limburg kunnen vanaf januari hun behandeling voortzetten bij MET ggz. Kinderen en jongeren
(0-18 jaar) kunnen vanaf januari voor behandeling terecht bij Lucertis, onderdeel van de
Parnassia Groep. In deze brief leest u welke gevolgen dit heeft voor bestaande en nieuwe
verwijzingen.
Even voorstellen: MET ggz
MET ggz ondersteunt kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychische klachten.
We behandelen en begeleiden zo’n 6.500 mensen in Noord- en Midden-Limburg. De kortste
lijn naar herstel staat daarbij voorop. In Zuid-Limburg worden de locaties van voormalig
Virenze in Hoensbroek, Vaals en Maastricht vanaf januari onderdeel van MET ggz. In deze
regio’s gaat MET ggz ambulante bieden aan volwassenen, zowel binnen de basis als de
specialistische ggz.
Even voorstellen: Lucertis
Lucertis is onderdeel van de Parnassia Groep, een maatschappelijke organisatie die in het hele
land zorg verleent aan mensen met psychische en verslavingsproblematiek. De Parnassia
Groep levert zowel basis ggz en (top) specialistische ggz op de gebieden jeugd, volwassenen en
ouderenproblematiek. De Parnassia Groep biedt onder de naam Lucertis kinder- en
jeugdpsychiatrie aan. In Zuid-Limburg worden de locaties van voormalig Virenze in Vaals en
Maastricht onderdeel van Lucertis.
Verwijzen
Alle cliënten die op dit moment in behandeling zijn bij Virenze in Limburg kunnen hun
behandeling voortzetten bij MET ggz of Lucertis. Dit gebeurt vanuit de huidige locatie en indien
mogelijk bij dezelfde behandelaar. MET ggz is op dit moment in gesprek met Zorgverzekeraars
over de procedure voor lopende behandelingen voor volwassenen. Om de zorg te kunnen
continueren, kan het nodig zijn dat een aanvullende actie nodig is naast de bestaande

verwijzing. In dat geval nemen we op korte termijn contact met u op. Wilt u nieuwe cliënten
verwijzen voor behandeling, dan verwijst u voortaan naar MET ggz via Zorgdomein. U kunt ook
een verwijsbrief faxen naar 0475-392233.
Dossiers van cliënten
Wij proberen de overgang naar MET ggz en de Lucertis zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Daarom hebben wij alle cliënten een brief gestuurd met informatie over hun persoonlijke
situatie. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk en zorgvuldig om met alle dossiers. Heeft u er
bezwaar tegen dat wij de behandeling van cliënten overnemen, dan kunt u ons dit laten
weten.
Meer informatie
Om de beste zorg te kunnen bieden is een goede samenwerking met u als huisarts van
essentieel belang. Heeft u vragen, dan kunt u contact met ons opnemen
Organisatie
MET ggz

Doelgroep
Volwassenen
(18 jaar en ouder)

Lucertis

Kinderen en jeugd
(jonger dan 18 jaar)

Contactpersoon
Thomas Frohn en
Jacqueline Kropman
(managers
behandelzorg)
Verwijzerspunt

Telefoonnummer
088-1149494

088-3571057

Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Wij hopen van harte op een
prettige samenwerking.

Met vriendelijke groet,

drs. J. Bomhof, MHA
Raad van Bestuur
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