
Mogelijkheden voor behandeling
Angst- en stemmingsstoornissen 23+
• Angststoornissen
• Unipolaire depressieve stemmingsstoornissen
• Bipolaire stemmingsstoornissen
• Obsessief compulsieve stoornissen (dwang) 
Aanbod: transdiagnostische deeltijd (3x per week)
Contactpersoon: Bregje de Moor, programmaleider, klinisch 
psycholoog/psychotherapeut
Psychiater: Frank Hertenberg

Persoonlijkheidsstoornissen 23+
• Persoonlijkheidsstoornissen
Aanbod: Cluster C groep (in kader van wetenschappelijk 
onderzoek, vanaf 18 jaar)
Deeltijd schema therapie (3 x per week)
GIT-PD (diverse modules)
Contactpersoon: Bregje de Moor, programmaleider,
klinisch psycholoog/psychotherapeut
Psychiater: Wim Molemaker

Trauma 23+
• Post Traumatische Stress Stoornissen (PTSS) 
Aanbod: Individuele trauma behandeling (imaginaire exposure, 
imaginatie met rescripting en EMDR)
Contactpersoon: Bregje de Moor,  programmaleider, klinisch 
psycholoog/psychotherapeut
Psychiaters: Frank Hertenberg en Wim Molemaker

Wanneer kunt u bij ons terecht? 

Wanneer uw patiënt een specialistische zorgvraag heeft, waarvoor een multidisciplinaire behandeling nodig is, dan 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 in acute 
situaties ook buiten kantoortijden en in de weekenden voor u en uw patiënt klaar.
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Ons zorgaanbod bestaat uit:

• Consultatie
• Triage, intake, vaststellen van diagnose(s), 

adviesgesprek (advies terug naar huisarts, 
behandeling in basis GGZ of specialistische 
GGZ)

• Diagnostische onderzoeken, 
zoals persoonlijkheidsonderzoek, 
neuropsychologisch onderzoek of 
Intelligentieonderzoek (mits gekoppeld aan 
behandeling)

• Ambulante behandeling op onze locatie in 
Boxmeer of Cuijk:

• Individuele behandeling (kan ook thuis)
• Groepsbehandeling
• Deeltijdbehandeling

• Klinische behandeling (opname op locatie 
Helmond, Oss of Huize Padua)



FACT Flexible Assertive Community Treatment voor 23+
Teams in Boxmeer en Cuijk
• Eerste psychose, schizofreniespectrum- en andere psy-

chotische stoornissen
•  EPA (Ernstige Psychiatrische Aandoeningen waarbij na 

specialistische, stoornis specifieke, behandeling nog 
multidisciplinaire behandeling en ondersteuning nodig is)

Contactpersoon: Marguerite Elfrink, programmaleider/GZ 
psycholoog
Psychiater: Niels Bothof

Ontmoeting en dagbesteding
Vanuit twee locaties, Boxmeer en Cuijk, wordt door GGZ  
geschoolde medewerkers ontmoeting en dagbesteding  
geboden gefinancierd vanuit de WMO
Contactpersoon: Debby Jacobs, teamleider GGZ in de Wijk

Woonvoorzieningen
GGZ Oost Brabant biedt woon en trainingsvoorzieningen voor 
diverse doelgroepen. In de regio Land van Cuijk is het aanbod 
beperkt tot een voorziening voor 55+ cliënten met een combi-
natie van psychiatrische en levensfase problematiek en matig 
tot lichte somatische problematiek. Voor een overzicht van alle 
woonmogelijkheden binnen GGZ Oost Brabant zie: 
www.ggzoostbrabant.nl/wonen-en-verblijven-bij-ons
Contactpersoon: Marguerite Elfrink, programmaleider/GZ 
psycholoog

Ambulante Woonbegeleiding
Een team van GGZ geschoolde medewerkers biedt onder-
steuning bij het (zelfstandig) wonen. Deze vorm van zorg 
wordt door de WMO gefinancierd.
Contactpersoon: Debby Jacobs, teamleider GGZ in de Wijk

Ouderenpsychiatrie
• Angst-, stemmings-, persoonlijkheids-, psychotische en 

trauma gerelateerde stoornissen in combinatie met  
specifieke ouderenproblematiek

• (Vermoeden van) cognitieve problematiek in combinatie 
met psychiatrische problematiek

Contactpersoon: Mireille Gartz, programmaleider/psychother-
apeut
Psychiater: Frank Schrover

Kind en Jeugd tot 23 jaar
•  Ontwikkelingsstoornissen (Autisme, ADHD en  

LVB-problematiek)
•  Emotionele stoornissen (Angst-, stemmings-, trauma en 

hechtingsstoornissen)
•  Complexe problematiek (Psychose, gedragsproblematiek 

gerelateerd aan psychiatrische problematiek)
•  DEC-J: depressie expertisecentrum jeugd. Keurmerk:  

Top GGZ 
Contactpersoon: Mieke Kusters, programmaleider Kind en 
Jeugd/GZ psycholoog
Psychiaters: Karin Videc en Anda Sabelis 

Intensive Home Treatment (IHT)/Crisisdienst
•  24 uur per dag, 7 dagen per week
•  Acute zorgvragen op het gebied van psychische- en  

psychiatrische  stoornissen
•  Zorgvragen van patiënten die intensieve opname- 

voorkomende of opnameverkortende psychische zorg 
nodig hebben

Contactpersoon: Inge Lucassen, programmaleider/klinisch 
psycholoog
Psychiater: Tim Roberts
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In verbinding blijven met ons?

www.ggzoostbrabant.nl

Consultatie 
•  Op aanvraag
•  Huisartsen, POH GGZ, basis GGZ
Contactpersoon: Cheraar Baars, zorgmanager
Psychiaters: Frank Hertenberg, Wim Molemaker, Frank 
Schrover, Karin Videc, Anda Sabelis, Tim Roberts en Niels 
Bothof

Bemoeizorg
•  Begeleiden en toeleiden van zorgwekkende zorgmijders 

naar reguliere zorg
•  Samenwerking met SMO Verdihuis, Dichterbij, GGD, 

SKO, sociale teams en wijkteams
•  Aanmelding via CTB (0412-76 02 80 of via website: 

www.bemoeizorgbno.nl)
Contactpersoon: Ludgera Teunissen, teamleider/sociaal  
psychiatrisch verpleegkundige 

Wat doen we niet in regio Land van Cuijk en Noord-Limburg

• Behandeling van uw patiënten met een indicatie voor de basis GGZ
• Behandeling van uw patiënten met indicatie SGGZ monodisciplinaire; verwijs naar vrijgevestigde 

SGGZ praktijken
• Behandeling van uw patiënten (23+) met hoofddiagnose ADHD
• Behandeling van uw patiënten (23+) met psychosomatiek
• Intelligentieonderzoeken zonder dat er sprake is van behandeling binnen GGZ Oost Brabant
• Uw patiënten met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), kies in ZorgDomein optie Niet Aangeboren 

Hersenletsel (NAH) Boekel
• Uw patiënten met een licht verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrische aandoening 

(23+), kies in ZorgDomein optie Licht Verstandelijke Beperking + Psychiatrie (LVB-P) Boekel
• Uw patiënten met eetstoornissen, kies in ZorgDomein optie eetstoornissen Helmond
• ASS zonder ernstige psychiatrische aandoening
• Patiënten met psychiatrische problematiek waarbij verslaving op de voorgrond staat; advies 

verwijzen naar verslavingszorg
• Uw patiënten met verslavingsproblematiek, zonder psychiatrische stoornis
• Uw forensische patiënten 

Bilderbeekstraat 44, 5831 CX Boxmeer
De Valuwe 1a, 5431 AV Cuijk
0485 -84 72 50
info@ggzlvc.nl 

Openingstijden:
Maandag, woensdag, donderdag en 
vrijdag 08.30 - 17.30 uur 
Dinsdag 08.30 - 21.00 uur
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