
Samen komen we verder!

Graag wensen wij u namens het team van 123Consultatie hele �jne
feestdagen! En bovenal een gezond 2021, waarin we samen onze
cliënten verder brengen. In deze nieuwsbrief leest u over de nieuwe
ontwikkelingen van 123Consultatie en ontvangt u handige tips voor
het gebruik. Veel leesplezier!

Nieuw in 123Consultatie

123Consultatie blijft zich
ontwikkelen en groeien. Er zijn
weer nieuwe expertises
toegevoegd.

•    Huisartsen en POH in de
gemeenten Venray en Venlo
kunnen begin januari 2021 ook
gebruik maken van de expertises
van het sociaal domein Noord
Limburg. 

ADHD, autisme, depressie, angst-
en dwangstoornissen,
gedragsstoornissen, psychose en
andere psychiatrische
problematiek.

•    Ook gaat Helse Liefde begin
januari deelnemen aan
123Consultatie. Helse liefde heeft
expertise op het gebied van
loverboy problematiek en huiselijk
geweld.



•    Het netwerk sociaal domein
Noord Limburg groeit verder.
Begin januari 2021 sluiten kind en
jeugd psychiater en GZ psycholoog
van Karakter aan. Karakter heeft
expertise in de doelgroep kind
en jeugd op het gebied van
diagnostiek, behandeling van

•    De app 123Consultatie is volop
in ontwikkeling. Deze zal in 2021
gereed zijn, waardoor u
123Consultatie ook via uw telefoon
kunt raadplegen. Via deze
nieuwsbrief houden we u op de
hoogte.

Sparren met andere professionals

Als professional heeft u in uw werk ongetwijfeld uw netwerk
opgebouwd, dat u inzet bij situaties waar u graag over wilt sparren.
123Consultatie is gebouwd op die manier van werken. En is vooral ook
bedoeld voor die situaties waarin ook uw netwerk over een bepaald
onderwerp onvoldoende kennis heeft en u op zoek bent naar
expertise buiten uw persoonlijke netwerk. In een paar klikken kunt u
uw vraag aan meerdere mensen stellen, zodat u snel bij de juiste
netwerkpartner uitkomt.

Het platform ondersteunt u daarbij vanuit drie functies:

1. Zoeken: via een eenvoudige zoekfunctie komt u snel uit bij de
juiste professional.

2. Consulteren: u kunt op verschillende manier contact leggen, via
telefoon, een ingebouwde chatfunctie, skype of op locatie. 

3. Ondersteunen: u kunt aantekeningen bij de consultatie maken,
de consultatie later teruglezen en ook het registreren van de
consultatie is eenvoudig.

Tips voor gebruik

Afwezigheid assistent

U kunt uw afwezigheid aangeven binnen 123Consultatie. Dan weten de
consultatievragers wanneer iemand afwezig is. Dit is met name �jn voor de
komende vakantieperiode. U kunt uw afwezigheidsperiode aangeven in uw
pro�el.



Expertise toevoegen in trefwoorden

De vrager zoekt via de �lter 'expertise' de juiste consultatiegever. Het kan
zijn dat de consultatiegever meer of andere expertise heeft, dan hij/zij uit
de lijst kan kiezen. Als consultatiegever kunt u uw pro�el aanvullen door
onder trefwoorden uw aanvullende expertises op te nemen. Bijvoorbeeld
“dagbesteding”. De consultatievrager kan u dan vinden door deze term te
zoeken in de zoekbalk.

Ervaring van gebruiker 

Marleen Piskorski–Hoeijmakers van Sterkr heeft 123Consultatie voor
twee casussen gebruikt, als consultatievrager én -gever. Dit zijn haar
ervaringen!

“Voor een cliënt die ik behandel voor o.a. psycho-educatie gericht op ADHD,
zocht ik naar een vrijetijdsbesteding. Ik denk namelijk dat dit een positieve
bijdrage heeft aan zijn ontwikkeling. Zelf kon de cliënt het niet organiseren.
Ik wist niet wie ik hiervoor kon benaderen, dus ik heb via 123Consultatie
gezocht naar een jongerenwerker. 



Ik kon gemakkelijk �lteren in de expertise en kwam zo in contact met een
collega van Synthese. De erg behulpzame collega heeft mij tips gegevens
hoe dit op te pakken en te bespreken met mijn cliënt. Ondanks het feit dat
hij in een andere regio werkt dan de regio waar mijn cliënt woont, kon ik
verder doordat ik op andere ideeën en inzichten kwam.

Ook al wist ik dus niet bij wie ik moest zijn, verliep het contact soepel en
werd goed met mij meegedacht. Ik vond het �jn om deze vraag via
123Consultatie te stellen, omdat ik op deze manier laagdrempelig in
contact kan komen met het netwerk en gemakkelijk mijn vraag bij iemand
kan neerleggen. Ik werd geholpen en niet van het kastje naar de muur
gestuurd. De volgende keer als ik een vraag heb, stel ik deze weer via
123Consultatie.”

Wist u dat? 

We deze maand een nieuwe mijlpaal hebben bereikt met de
2.500e consultatie in 123Consultatie? Dit gaat over consultaties
van zowel GGZ, huisartsen-POH’s, sociaal domein en jeugdzorg.
123Consultatie nog iedere dag groeit? Er nemen 275
consultatiegevers en consultatievragers deel aan 123Consultatie.
Dit gaat zowel GGZ, huisartsen, POH’s en medewerkers van het
sociaal domein en jeugdzorg.
123Consultatie een nieuwe LinkedIn pagina heeft? Word ook lid!
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