
 

 

Gemiddelde wachttijden (in weken) 1 per afdeling Leger des Heils Regio Oost 2021 

Peildatum: 15-02-2021   

Maand: februari 2021 

Verslavingskliniek De Wending Ugchelen/Apeldoorn   

Wachttijd naar productgroep :   

Productgroep Verslaving (alcohol en andere  middelen ) 
 

Wachttijd tussen aanmelding en Intake(W1): 7 weken   

     

Wachttijd tussen intakegesprek en opname (W2): 2 weken       

(Wanneer u bovenstaande wachttijden te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of 
uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u 
binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 
weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door 
zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).  
Bovenstaande wachttijden (Verslavingskliniek) zijn niet afhankelijk van de door de patiënt gekozen 
zorgverzekeraar). 

 

Hospice Rozenheuvel:     

Wachttijd tot intake/indicatiegesprek: 1 week       

Wachttijd tot start hulpverlening na intake/indicatie : 1 week      

 

De Wending Beschermd Wonen Ugchelen:   

Wachttijd tussen aanmelding en intakegesprek  (W1): 6 weken       

Wachttijd tussen afgifte Indicatie   

en start hulpverlening op afdeling (W2): 4 weken      

 

Aantal personen  W1 : 2 

Aantal personen  W2 : 2 

 

 

                                                           
1 Naar boven afgerond. 



 

 

 

 

Ambulant product Tien voor Toekomst:  

Aantal personen wachtlijst start hulpverlening:   Geen, streven is om binnen 6 weken op te pakken.  

Gezinshuis (1) vol : 

Mentorhuizen:  

Wachttijd tussen aanmelding intakegesprek(W1):  2 weken                                      

Wachttijd tussen afgifte indicatie   

en start hulpverlening op afdeling (W2): 2 weken        

Aantal personen  W1: 2 

Aantal personen  W2: 2 

Leefgroepen:  

Wachttijd tussen aanmelding intakegesprek(W1):  6 weken                                      

Wachttijd tussen afgifte indicatie   

en start hulpverlening op afdeling (W2): 2 weken        

Aantal personen  W1: 1 

Aantal personen  W2: 1 

Op Weg:  

Wachttijd tussen aanmelding intakegesprek(W1): 2 weken                                      

Wachttijd tussen afgifte indicatie   

en start hulpverlening op afdeling (W2): 2 weken        

Aantal personen  W1: 0 

Aantal personen  W2: 0 

 

Pleegzorg:  

Wachttijd tussen aanmelding  en intakegesprek(W1): 1 week                      

Wachttijd tussen afgifte indicatie    

en start hulpverlening op afdeling (W2): 1 week         



 

 

Aantal personen  W1: 0  

Aantal personen  W2: 0 

 

De Wending MeerZorg Ugchelen/Apeldoorn (V&V):  

Wachttijd tussen aanmelding en intakegesprek afd. (W1): 0        

Wachttijd tussen afgifte Indicatie  Wlz       

en start hulpverlening op afdeling (W2): 6 weken         

Aantal personen  W1: 0 

Aantal personen  W2: 5 

 

Batelaar Domus + Lunteren/Ede  (VG  WlZ):  

Wachttijd tussen aanmelding en Intakegesprek(W1): 3 weken    

Wachttijd tussen intakegesprek  

en start hulpverlening op afdeling (W2): 4 weken        

Aantal personen  W1: 0  

Aantal personen  W2: 2  

 

Gemeente Ede Sociaal Pension Valleiregio (Beschermd Wonen):  

Wachttijd tussen aanmelding en intakegesprek (W1):  0      

Wachttijd tussen doorzenden sociale/ wijkteams    

en start hulpverlening op afdeling (W2): 0         

Aantal personen  W1: 0  

Aantal personen  W2: 0 

 

Arnhem Vast en Verder (Beschermd Wonen):  

Wachttijd tussen aanmelding en intakegesprek(W1):  2 weken    

Wachttijd tussen afgifte indicatie gemeente   

en start hulpverlening op afdeling (W2): 5 weken       

Aantal personen  W1: 1 



 

 

Aantal personen  W2: 2 

 

Ambulante hulpverlening  in regio’s Apeldoorn, Ede , Arnhem, Nijmegen , Achterhoek 

start hulpverlening  tussen  5 en 40 werkdagen           
       

 

 

 

 

 


