
 
 

 

Welkom bij BatZ! 

BatZ GGZ is een organisatie die ambulante behandeling in de specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ) en 

ambulante forensische behandeling biedt wanneer er sprake is van complexe psychiatrische (multi) problematiek. In 

opbouw is de expertise die we hebben afhankelijk van de opbouw van het team van behandelaren. We bieden de 

behandeling zoveel mogelijk in jouw eigen omgeving, samen met jouw netwerk en eventuele ketenpartners. Jouw 

eigen regie staat zoveel mogelijk voorop. Passend bij onze visie bieden wij, ongeacht problematiek, goede en 

verantwoorde behandeling met passende expertises. BatZ GGZ werkt snel, toont lef en gaat risico’s niet uit de weg! 

Voor wie? 

Je bent welkom ongeacht jouw problematiek. Passend bij de opbouw van het behandelteam zal bekeken worden of 

de expertise van de behandelaren aansluit bij jouw problematiek. De uitbreiding van expertise van behandelaren zal 

geleidelijk plaatsvinden. 

Wie zijn wij? 

We zijn een GGZ-instelling die de kwaliteit van zorg voorop stelt. Kwaliteit van zorg is onze drijfveer waarin we nooit 
concessies doen. Op deze wijze ontwikkelen we ons tot een lerende en succesvolle organisatie met een sterke 
eigen(wijze) visie. Bij ons krijg je twee vaste behandelaren. Gedurende het hele behandeltraject werken onze 
behandelaren samen met naasten en betrokken (zorg)professionals. Wij vormen een sterk, ervaren en deskundig 
team dat zorgt voor afname van klachten en herstel op meerdere levensgebieden richting een betere kwaliteit van 
leven. We maken in de behandeling gebruik van evidence-based behandelmodulen en werken conform de GGZ-
(multidisciplinaire) richtlijnen en zorgstandaarden. Door samen te werken, heldere afspraken te maken met behoudt 
van korte lijnen, minimaliseren we protocollen én overlegvormen. Daardoor kunnen wij effectief en zorgvuldig 
(be)handelen in jouw belang. We tonen lef in wat we doen, zijn oplossingsgericht en zien een uitdaging in complexe 
situaties. We gaan risico’s niet uit de weg maar veiligheid staat voorop! 

Doel van de behandeling 
Binnen de SGGZ is het doel van de behandeling gericht op herstel op meerdere levensgebieden richting een betere 

kwaliteit van leven en/of het verminderen van de klachten. 

Hoe ziet het zorgproces eruit? 

Na verwijzing en aanmelding wordt als eerste een gesprek met jou gevoerd door één van de behandelaren. Wanneer 

nodig vindt er nog diagnostiek (testen of vragenlijsten) plaats. Ook kan je een verzoek van ons krijgen tot het 

opvragen van diagnostische informatie bij behandelinstellingen waar je eerder in behandeling bent geweest of je 

huisarts. Bij dit gesprek krijg je meer informatie over het zorgproces, de huisregels, je rechten, het privacybeleid en 

je plichten. Na de intakefase word je op basis van expertise en jouw problematiek aan een van onze behandelaren 

gekoppeld. Om zorg op maat te bieden stemmen we je behandeling af op jouw hulpvraag. Samen met 

 



 
 

 

 

 jouw behandelaar stel je doelen en acties op om de behandeling vorm te geven. Deze worden samen met jou 

vastgelegd in je behandelplan. Vervolgens start de behandeling. We maken in de behandeling gebruik van evidence-

based behandelmodulen en werken conform de GGZ-(multidisciplinaire) richtlijnen en zorgstandaarden. Indien er 

wordt afgeweken van de richtlijn wordt je dit uitgelegd en wordt dit gedocumenteerd in het dossier. Wanneer we 

een bepaalde passende behandelinterventie niet kunnen aanbieden, zullen we meedenken naar een andere 

passende zorgaanbieder. De verwijzer wordt hiervan op de hoogte gebracht. 

Kosten 

Alle informatie over de kosten bij BatZ vind je op https://www.batzggz.com/kosten. 

Aanmelden 

Aanmelden voor de behandeling doe je door contact op te nemen met ons via onderstaande contactgegevens. Er is 

een verwijsbrief nodig van de huisarts of behandelaar. 

Contactgegevens 

Voor meer informatie kun je kijken op www.batzggz.com. Je kunt ook telefonisch of per mail contact met ons 

opnemen. 

Telefoon: (088) 126 37 50 

E-mail: info@batzggz.com 
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