Behandelaanbod GGZ Oost Brabant
Regio Oss/Uden/Veghel volwassenen
Wanneer uw patiënt een specialistische zorgvraag heeft, kunt u in veel gevallen bij
ons terecht. We hebben een groot aantal behandelingen en deskundige medewerkers
in huis om uw patiënt en zijn naasten te helpen bij uiteenlopende psychische klachten
en ernstige psychiatrische aandoeningen. Kort als het kan, intensief en langdurig als
het nodig is. Ambulant, zo dicht mogelijk bij de leefomgeving, tenzij het niet anders
kan. Uiteraard staan wij als het nodig is ook buiten kantoortijden en in de weekenden
voor u en uw patiënt klaar.
Het behandelaanbod kan bestaan uit:
• Triage, intake, vaststellen van
diagnose(s), adviesgesprek (advies terug
naar huisarts, behandeling in basis GZZ of
bepaalde behandellijn in specialistische
GGZ)
• Diagnostische onderzoeken, zoals
persoonlijkheidsonderzoek, NPO of IQ
(mits gekoppeld aan behandeling)
• Individuele multidisciplinaire ambulante
behandeling (poli volgens zorgpaden of
thuis)
• Intensieve groepsbehandelingen
• Klinische opname bij acute crisissen

Angst-, Dwang- en (bipolaire)
Stemmingsstoornissen 23+
• Angststoornissen
• Unipolaire depressieve stemmingsstoornissen
• Bipolaire stemmingsstoornissen
• Obsessief compulsieve stoornissen (dwang)
• Poli Psychiatrie, Obstetrie en Pediatrie (POPPoli, samen met Bernhoven)
Contactpersoon: Hettie Peters,
programmaleider Angst, Dwang en (bipolaire)
Stemmingsstoornissen
Te bereiken via 06 30 45 65 10 of
hlc.peters@ggzoostbrabant.nl
Psychiaters: Henk Hanegraaf, Reinier Koers en
Adelheid Stadtbäumer
Persoonlijkheidsstoornissen en Complex
Trauma 23+
• Persoonlijkheidsstoornissen
• Complexe Post Traumatische Stress
Stoornissen (PTSS)

Contactpersoon: Simone Walhout,
programmaleider Persoonlijkheidsstoornissen en
Complex Trauma/psychotherapeut
Te bereiken via 06 82 63 94 26 of
smc.walhout@ggzoostbrabant.nl
Psychiaters: Marc Aarts, Mark van Gaalen en
Mariëtte Rijtema
Ouderenpsychiatrie
• Alle stoornissen zoals hiervoor genoemd i.c.m.
specifieke ouderdoms-gerelateerde
problematiek
• (Vermoeden van) Autisme
• (Vermoeden van) Organisch psychiatrische
stoornissen
• Geheugenpoli
Contactpersoon: Inge van Gorp,
programmaleider Ouderenpsychiatrie/Sociaal
Psychiatrisch Verpleegkundige
Te bereiken via 06 12 91 34 61 of
icm.gorpvan@ggzoostbrabant.nl
Psychiaters: Theodoor Veerman, Anke
Vermeulen en Valerie Le Maire
Klinisch geriaters: Jeannette van Eijk en Roger
van der Hammen
Ouderenkliniek



Opnames alleen indien echt nodig en dan zo
kort mogelijk in geval van psychiatrische
crisis
14 bedden

Contactpersoon: Maaike Laurant,
programmaleider Ouderenkliniek/Klinisch
psycholoog
Te bereiken via 06 20 37 50 42 of
mw.laurant@ggzoostbrabant.nl
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Psychiater: Valerie Le Maire
Klinisch geriaters: Jeannette van Eijk en Roger
van der Hammen
Acute psychiatrie met IHT (Intensive Home
treatment)/Crisisdienst en HIC (High Intensive
Care)
IHT/crisisdienst
• 24 uur per dag, 7 dagen in de week
• Acute zorgvragen
• Zorgvragen van patiënten die intensieve
opnamevoorkomende/verkortende zorg nodig
hebben
High Intensive Care Kliniek 18+
• Opnames alleen indien echt nodig en dan zo
kort mogelijk
• 18 bedden
Contactpersoon: Ernie van den Bogaard,
programmaleider IHT/verpleegkundig specialist
Te bereiken via 06 24 77 83 63 of
hpm.vanden.bogaard@ggzoostbrabant.nl
Psychiaters: Reinier Koers, Roman Kramer en
Cor Willemse
FACT (Flexible Assertive Community
Treatment) 23+
• Eerste psychose
• EPA (ernstige psychiatrische aandoening
waaronder schizofrenie,
persoonlijkheidsproblematiek etc.)
Contactpersonen: Toon Bierman,
programmaleider GGZ in de wijk Oss/GZpsycholoog
Te bereiken via 06 82 78 08 52 of
awj.bierman@ggzoostbrabant.nl
Hanneke Schuurmans, programmaleider GGZ in
de wijk Uden/Veghel/Klinisch psycholoog
Te bereiken via 06 82 51 84 23 of
jehm.schuurmans@ggzoostbrabant.nl
Psychiaters: Evelyn van Bussel (Veghel), Berry
Penterman (Uden) en Mudi al Shamma (Oss)
Begeleiding (WMO-financiering)

• Via Keteninformatiesysteem (KIS) door
huisartsen/POH GGZ door verschillende
specialisten
• Overige ketenpartners,
deskundigheidsbevordering,
casuïstiekbespreking, etc. op aanvraag
Contactpersoon: Inge Janssen,
zorgmanager/bedrijfskundige
Te bereiken via 06 20 72 79 45 of
i.janssen@ggzoostbrabant.nl
Bemoeizorg
• Begeleiden en toeleiden van zorgwekkende
zorgmijders naar reguliere zorg
• Samenwerking met SMO Verdihuis, Dichterbij,
GGD, SKO, Novadic Kentron, Sociale teams,
wijkteams
• Aanmelding via CTB (0412 - 76 02 80) of via de
website www.bemoeizorgbno.nl

Wat doen we niet in regio Oss/Uden/Veghel?
• Behandeling cliënten met een indicatie
voor de basis GGZ
• Behandeling cliënten met hoofddiagnose
ADHD
• Behandeling cliënten met hoofddiagnose
verslaving
• Behandeling cliënten met hoofddiagnose
antisociale persoonlijkheidsstoornis
• Behandeling volwassen cliënten met
psychosomatiek
• Intelligentieonderzoeken zonder dat er
sprake is van behandeling binnen GGZ Oost
Brabant
• Cliënten met autisme spectrum
stoornissen (doorverwijzing naar Rosmalen)
m.u.v. 60 plussers
• Cliënten met niet-aangeboren
Hersenletsel (NAH) (doorverwijzing naar
NAH in Boekel)
• Cliënten waarbij een verstandelijke
beperking op de voorgrond staat en oorzaak
is van psychiatrische problematiek
(doorverwijzing naar LVB-P in Boekel)
• Cliënten met eetstoornissen
(doorverwijzing naar Helmond)

Bereikbaarheid regio Oss/Uden/Veghel

• Begeleiding in de thuissituatie voor mensen
met een langdurige zorgbehoefte die problemen
ervaren op diverse levensgebieden
Contactpersonen: zie programmaleiders
hierboven

Consultatie

Bezoekadres: Gezondheidslaan 65, 5342 JW Oss
T 0412 - 84 70 00 / www.ggzoostbrabant.nl
Postadres: Postbus 3, 5427 ZG Boekel
Openingstijden: 8.30 - 17.00 u
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