
Welkom bij GGZuidland

GGZuidland is als onderdeel van GGZ

WNB aanbieder van generalistische Basis

GGZ. Wij bieden op zorgvuldige wijze

behandeling aan mensen met lichte tot

matige psychische klachten. Bij ons kunt

u terecht voor kortdurende, effectieve

behandelingen bij diverse psychische

problemen, maar ook bij psychische

klachten die langer bestaan en waarvoor

langerdurende behandeling wenselijk is.

Hierbij is het streven om zo kort als

mogelijk, maar zo lang als nodig te

behandelen.

Aanmelding

U bent door een behandelaar van GGZ

WNB (door)verwezen naar GGZuidland.

Wanneer de verwijzing in goede orde

ontvangen is en u aangemeld bent, dan

krijgt u hiervan een bevestiging.

Daarnaast krijgt u een uitnodiging voor

een intakegesprek.

 

Intakegesprek

Na de aanmelding vindt er een eerste

gesprek plaats om uw hulpvraag en

klachten goed in kaart te brengen. Met u

en de verwijzend behandelaar van GGZ

WNB wordt besproken of het wenselijk

is om hiervoor een gezamenlijk gesprek

in te plannen, zodat er een zorgvuldige

overdracht kan plaatsvinden. Op die

manier willen wij er voor zorgen dat de

behandeling vloeiend door kan lopen. 

Als er bij GGZ WNB enkel een

intakegesprek heeft plaatsgevonden,

dan zal met u besproken worden of de

gegevens uit dit gesprek benut mogen

worden zodat u niet alle vragen opnieuw

hoeft te beantwoorden. Omdat ieder

mens anders is, uiten de psychische

klachten zich ook bij iedereen anders.

Daarom stemt de behandelaar van

GGZuidland de behandeling altijd af op

uw unieke situatie. Hiermee krijgt u de

best passende behandeling.
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Behandelplan

Aan de hand van de informatie uit het

intakegesprek maakt u samen met de

behandelaar een plan voor de

behandeling. In dit plan maakt u

afspraken over wat u met de

behandeling wilt bereiken en hoe hier

samen aan gewerkt wordt. Daarbij

kunnen er afspraken gemaakt worden

over de duur van de behandeling, de

frequentie van de contacten en de

betrokkenheid van uw naasten.

 

Wat verwachten we van u?

Om ervoor te zorgen dat het gewenste

resultaat wordt bereikt, is uw inzet even

belangrijk als die van ons. Geef in de

gesprekken met uw behandelaar daarom

duidelijk aan wat u verwacht. Zo kunnen

we bespreken wat er wel en niet

mogelijk is. Voor een geslaagde

behandeling is het van groot belang dat

u zich inzet om samen met uw

behandelaar uw doelen te bereiken, u

zich aan de afspraken houdt en ook

buiten de sessies acties aan uw herstel

werkt. Daarbij verwachten wij dat u

ontvangen vragenlijst invult en

terugstuurt.

 

 

Vergoeding

De behandeling die u van ons ontvangt

wordt vergoed vanuit het basispakket

van de zorgverzekeraar. Voor onze

behandelingen geldt uitsluitend het

verplichte eigen risico van de

zorgverzekeraar in het kalenderjaar

waarin u op intakegesprek komt. Er

worden door ons geen bijkomende

kosten bij u in rekening gebracht.

Locaties en contact

Wij bieden de behandelingen aan in

Roosendaal en Halsteren. Het

secretariaat van GGZuidland is

telefonisch bereikbaar via 0164-289300.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie op 

www.ggzuidland.nl en/of 

www.ggzwnb.nl.
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