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Persoonlijk – Contact van mens tot mens
Vertrouwd – Eén behandeling, één behandelaar, één gezicht
Flexibel – Gesprekken waar en wanneer jij dat wilt
Snel – Geen wachtlijsten, contact binnen twee dagen

Online zorg voor psychische klachten 
zonder barrières. Direct contact met 
een psycholoog via videobellen. 

Depressief?
Je bent niet alleen.
Praat met ons.



Contact

Waarom Solutalks
Solutalks biedt online basis en gespeci-
aliseerde geestelijke gezondheidszorg 
voor volwassenen met psychologische 
problemen. Door onze ervaring met 
verschillende vormen van behandeling 
kunnen wij een behandelaanbod doen 
dat aansluit bij de specifieke klachten 
van uw cliënt en zijn of haar persoonlijke 
omstandigheden.

Verwijzing
Wij maken de verwijsprocedure zo 
eenvoudig en efficiënt mogelijk. Een 
paar woorden zijn vaak al genoeg om 
helderheid te scheppen. 

Solutalks is aangesloten bij Zorgdomein. 
Via dit platform kunt u eenvoudig en 
veilig uw cliënten verwijzen. U kunt  
uw verwijsbrief ook overhandigen  
aan uw cliënt of beveiligd uploaden  
op onze website. 

We nemen binnen twee werkdagen 
contact op met uw cliënt voor een  
eerste kennismaking en plannen direct 
het vervolg.

website: www.solutalks.nl
e-mail: verwijzers@solutalks.nl
telefoon: 085 - 064 17 33
fax: 085 - 064 17 35
Siilo: Bram van der Boom (psychiater)
 Pepijn Steures (psychiater)

Vooroverleg
U kunt bij Solutalks laagdrempelig 
terecht voor vragen of overleg als u 
twijfelt over een verwijzing. Door tijdig 
met elkaar af te stemmen willen we u 
snel duidelijkheid bieden. Dit voorkomt 
lange intakeprocedures die uiteindelijk 
niet tot een behandeling leiden. Aan 
consultatie die is gericht op ondersteu-
ning voor een goede zorgtoewijzing zijn 
geen kosten verbonden.

Consultatie
Heeft u diagnostische vragen, wilt u 
een behandeladvies of een tweede 
mening? Solutalks biedt u de moge-
lijkheid om een van onze psychiaters 
te consulteren. Consulten met u en 
uw cliënten kunnen via videobellen of 
telefonisch plaatst vinden. Stuur ons 
een kort bericht dan nemen wij binnen 
twee dagen contact met u op.

‘Een paar woorden zijn vaak 
genoeg om helderheid 

te scheppen.’


