
 

Wachttijden van Emergis, peildatum: 1 juni 20201  

Aanmeldingswachttijd in weken naar doelgroep 18+ 

Doelgroep 

18+ Goes Middelburg Tholen Zierikzee 
Zeeuws-
Vlaanderen 

Aan alcohol gebonden stoornis 14 24 n.v.t. 15 4 

Aandachtstekortstoornissen en gedragsstoornissen 14 n.v.t. n.v.t n.v.t. 9 

Angststoornissen 6 14 n.v.t n.v.t. 5 

Bipolaire en overige stemmingsstoornissen 1 6 n.v.t. n.v.t. 4 

Delirium, dementie en amnestische en andere cognitieve stoornissen n.v.t. n.v.t. n.v.t n.v.t n.v.t. 

Depressieve stoornissen 5 9 n.v.t. n.v.t. 5 

Eetstoornissen 4 
 

n.v.t. n.v.t n.v.t 5 

Overige aan een middel gebonden stoornissen 1 3 n.v.t 16 6 

Overige stoornissen in de kindertijd n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Persoonlijkheidsstoornissen 7 n.v.t. n.v.t n.v.t. 7 

Pervasieve ontwikkelingsstoornissen 3 3 n.v.t. n.v.t n.v.t. 

Restgroep diagnoses n.v.t. n.v.t. n.v.t n.v.t. 13 

Schizofrenie en andere psychotische stoornissen n.v.t. 11 n.v.t. n.v.t. 7 

Somatoforme stoornissen 4 n.v.t. n.v.t n.vt 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Aan de gepubliceerde wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend. Voor vragen over de gepubliceerde wachttijden kunt u contact opnemen met het 
secretariaat van de locatie waar u zorg ontvangt of gaat ontvangen. 



 

 

Behandelingswachttijd in weken naar doelgroep 18+ 

Doelgroep 

18+ Goes Middelburg Tholen Zierikzee 
Zeeuws-
Vlaanderen 

 
 Aan alcohol gebonden stoornis 4 1 n.v.t 7 6 
 
 Aandachtstekort- en gedragsstoornissen  17 13 n.v.t n.v.t. 1 
 
 Angststoornissen  5 4 n.v.t 11 2 
 
 Bipolaire en overige stemmingsstoornissen  4 8 n.v.t. n.v.t. 4 
 
 Delirium, dementie, amnestische en overige cognitieve stoornissen  n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t 
 
 Depressieve stoornissen  9 2 n.v.t 3 3 
 
 Eetstoornissen  3 n.v.t. n.v.t n.v.t 2 
 
 Overige aan een middel gebonden stoornissen  3 1 n.v.t n.v.t. 3 
  
 Overige stoornissen in de kindertijd n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t 
 
 Persoonlijkheidsstoornissen 3 n.v.t. n.v.t n.v.t. 3 
 
 Pervasieve ontwikkelingsstoornissen  22 1 n.v.t. n.v.t n.v.t. 
 
 Restgroep diagnoses  2 n.v.t. n.v.t. 5 1 
 
 Schizofrenie en andere psychotische stoornissen  n.v.t. 2 n.v.t. n.v.t. 1 
  
 Somatoforme stoornissen  n.v.t. n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t. 

Wanneer u de wachttijd 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 intakegesprek 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).  


