
 
 

 
 

Informatie voor verwijzers 

Bij BatZ GGZ werken wij met twee vaste behandelaren. Ons uitgangspunt is dat de behandeling altijd plaatsvindt in de 

leefomgeving van de cliënt. Als dit de behandeling niet ten goede komt zal deze op een locatie in de buurt van de cliënt 

zijn. Gedurende het hele behandeltraject werken onze behandelaren samen met naasten en betrokken (zorg)professionals. 

Zo zal er bij de aanmelding overleg zijn met degene die de cliënt aanmeldt. 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 behandelmethodieken en werken conform de GGZ-
(multidisciplinaire) richtlijnen en zorgstandaarden. Waar nodig wijken we af, maatwerk is voor ons belangrijk mits dit de 
cliënt ten goede komt. De hulpvraag en klachten van de cliënt staan in het middelpunt bij de keuze van de best passende 
behandelmethodes en –interventies. We bieden in eerste instantie individuele behandeling bestaande uit o.a. cognitieve 
gedragstherapie, emotie/agressieregulatie training, ACT, mindfulness, traumabehandeling (imaginaire exposure en/of 
EMDR), interpersoonlijke therapie, schematherapie of andere vormen van inzichtgevende psychotherapie. Zodra mogelijk 
zal er groepstherapie geboden worden. Voor onze forensische cliënten is er aandacht voor risicotaxatie, delict-analyse en 
delict risico management. Op het moment dat een psychiater aansluit bij ons team gaan wij conform richtlijnen 
medicamenteuze behandeling bieden.  

Door samen te werken, duidelijke afspraken te maken met behoudt van korte lijnen minimaliseren we protocollen én 
overlegvormen. Daardoor kunnen wij effectief en zorgvuldig (be)handelen in het belang van de cliënt. 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! 

We zijn op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op het telefoonnummer 088-1263750.  

 

Aanmelden 
Reclassering kan een cliënt via de reguliere wijze aanmelden, BatZ GGZ staat in IFZO. Aanmeldingen gefinancierd door de 

zorgverzekeringswet dienen via de huisarts te verlopen. De huisarts kan aanmelden via Zorgdomein of door contact te 

zoeken met ons via ons algemene emailadres of algemene telefoonnummer. 

Vermeld bij de aanmelding in ieder geval de volgende informatie: 

 De diagnose(n) (DSM-5) 

 De hulpvraag 

 

De behandelaar van BatZ GGZ neemt, indien nodig, contact op met de verwijzer voor meer informatie. 
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