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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 in Limburg kunnen
vanaf januari hun behandeling voortzetten bij MET ggz. In deze brief leest u wat dit voor u
betekent.
De kortste lijn naar herstel
MET ggz ondersteunt kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychische klachten.
We behandelen en begeleiden zo’n 6.500 cliënten in Noord- en Midden-Limburg. De locaties
van Virenze in Hoensbroek, Vaals en Maastricht worden vanaf januari (deels) onderdeel van
MET ggz. In deze regio’s gaan wij ambulante behandeling bieden, zowel in de basis als de
specialistische ggz. Ons doel is om u zo goed mogelijk te ondersteunen bij uw herstel.
Wat betekent dit voor u?
U kunt uw behandeling voortzetten bij MET ggz vanuit de huidige locatie en indien mogelijk bij
dezelfde behandelaar. Heeft u al een afspraak gepland met uw behandelaar, dan gaat deze
gewoon door op het afgesproken tijdstip en de afgesproken locatie. Heeft u zich bij Virenze
aangemeld, maar nog geen intakegesprek gehad? Dan nemen we zo snel mogelijk contact met
u om een gesprek bij ons in te plannen.
Uw dossier
Wij proberen de overgang naar MET ggz zo soepel mogelijk te laten verlopen. Uiteraard gaan
wij vertrouwelijk en zorgvuldig om met uw dossier. Heeft u er bezwaar tegen dat wij uw
behandeling overnemen, dan kunt u dit aan uw behandelaar kenbaar maken.

Verwijzing
Om de behandeling te kunnen voortzetten bij MET ggz, hebben wij een nieuwe verwijzing
nodig van uw huisarts. Wij stemmen dit rechtstreeks af met uw huisarts.

Vergoeding
De zorgverzekeraars blijven uw behandeling vergoeden. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar
wordt in het nieuwe jaar het eigen risico van uw zorgverzekering aangesproken.
Vragen?
Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Uw huisarts ontvangt ook een
brief met informatie over de nieuwe situatie. Voor meer informatie over MET ggz verwijzen wij
u naar de website www.metggz.nl.
Voor het versturen van deze brief hebben wij gebruik gemaakt van het cliëntenbestand van
Virenze. Mocht deze brief niet voor u bestemd zijn of is uw behandeling inmiddels beëindigd,
dan vragen wij u deze brief als niet verzonden te beschouwen.
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