
Generalistische Basis- GGZ (GB-GGZ) 
 
De Generalistische Basis GGZ is een kortdurende behandelvorm welke wordt 
geïndiceerd wanneer patiënten door een veranderde situatie het spoor bijster zijn 
geraakt, terwijl zij in het verleden in staat waren op een gezonde manier moeilijkheden 
op te lossen.   
 
Overzicht behandelaanbod in de Generalistische Basis GGZ   
Voor psychotrauma, persoonlijkheidsproblematiek in remissie en chronische 
problematiek worden kortdurende oplossingsgerichte gesprekken aangeboden die 
aansluiten op de problematiek zoals depressie, angst, psychotrauma, autismefarmaco 
en overige problematiek. Dit wordt ook in groepsverband aangeboden en er worden 
ook mogelijkheden geboden om online te werken aan herstel door middel van e-health.  
Er is keuze uit meerdere vormen van behandeling. Zo kunt u denken aan psycho 
educatie, oplossingsgerichte therapie, intensieve psychiatrische therapie, 
zeflbeeldtherapie, cognitieve gedragstherapie, EMDR, mindfulness en schematherapie.  
 
Hoe een behandeling is opgebouwd 
 In de Basis GGZ wordt kortdurend behandeld. Het behandeltraject begint met een 
intakegesprek van 60 minuten. Hierin worden al, voor zover mogelijk, behandeldoelen 
opgesteld, methodes besproken en verwachtingen uitgesproken over de lengte van het 
traject. Het traject kan namelijk kort, middellang of lang worden. Een lang traject 
binnen de Basis GGZ betekent 10 behandelsessies. Na de intake wordt de behandeling 
gestart. Er wordt gewerkt/ geoefend in de sessies maar vaak worden er ook 
‘huiswerkopdrachten’ meegegeven. Na enkele sessies wordt tussentijds geëvalueerd. 
Soms gaat dat met behulp van een vragenlijst of formulier, of anders in een 
vraaggesprek met de behandelaar. Zo nodig wordt het behandelplan gewijzigd of 
aangescherpt waarna de behandeling wordt vervolgd. In de laatste behandelsessies 
wordt aandacht besteed aan het voorkomen van terugval. Ook kan worden besproken 
of een follow-up gesprek gewenst is. Het laatste gesprek wordt dan een langere 
periode uitgesteld, waardoor u kunt ervaren hoe het zonder therapie gaat. In dat 
laatste gesprek kan het terugvalpreventieplan worden aangevuld en indien nodig kan 
er een vervolgbeleid worden besproken. 
 
Hoe naasten worden betrokken bij de behandeling 
De rol die naasten van de cliënt spelen bij de behandeling, is voor de behandelaar een 
vinger aan de pols houden. Voor de cliënt biedt het de mogelijkheid dat naasten kunnen 
worden betrokken bij de behandeling en voor de naasten betekent het dat zij kunnen 
signaleren aan de behandelaar als het nodig is. Wanneer het goed is om naasten te 
betrekken bij de behandeling, kunnen zij worden uitgenodigd. Meestal gaat dat om de 
partner en/of een begeleider. In bepaalde situaties kunnen dat ook volwassen kinderen 
van de cliënt zijn. Wij vragen aan hen hoe zij de omstandigheden van en de relatie met 
de cliënt ervaren, en op welke manier er hulp geboden kan worden aan de cliënt. Als 
tijdens de behandeling blijkt dat de problematiek zich rondom het netwerk afspeelt, is 
het mogelijk dat we de cliënt vragen om iemand uit het netwerk mee te laten komen 
naar de behandeling. Met name wordt tijdens die behandelsessie gevraagd wat de visie 
is over wat er aan de hand is met de cliënt. De indruk die de cliënt daar zelf over heeft, 
is niet altijd dezelfde als die van een partner, volwassen kind of iemand uit het 



persoonlijke netwerk heeft. Als cliënten lid zijn van een kerkelijke gemeente wordt er 
nagevraagd of er mogelijkheden zijn dat iemand uit de gemeente hulp kan bieden, 
bijvoorbeeld bij het doen van de administratie. Ook het wijkteam kan een functie 
hebben voor de cliënt, bijvoorbeeld het bezoeken van de cliënt met als doel de 
eenzaamheid te doorbereken. De behandelaar neemt dan zelf contact op met het 
wijkteam of verwijst de cliënt ernaar. Begeleiders van beschermd/begeleid wonen 
worden ook wel eens betrokken bij de behandeling door samen afspraken te maken 
over wat het beste is voor de cliënt. De behandelaar neemt dan zelf contact op met de 
begeleider. Als er telefonisch consult is vanuit de behandelaar met de begeleider, geeft 
de cliënt daar eerst toestemming voor. 
 

Samenwerking met partners 
Naast Generalistische Basis GGZ biedt Therapeutisch Centrum GGZ gespecialiseerde 
GGZ en intensiveert hiervoor de samenwerking met partners met de nadruk om het 
systemisch werken rondom de de patiënt beter te organiseren. Samenwerking vindt 
plaats lokaal en in de regio met huisartsen, gemeenten, wijkteams en andere 
zorgaanbieders in hetzelfde segment met betrekking tot FACT en IPG, maar ook wordt 
er naar samenwerkingsmogelijkheden met kerken gezocht.  
 
Het meten van cliëntervaringen  
Tevredenheid wordt gemeten aan het eind van de behandeling. Daarvoor wordt u een 
enquete toegestuurd. De uitkomsten daarvan worden gebruikt om de zorg te 
verbeteren.  
 
Het meten van behandelresultaten 
Behandelresultaten worden gemeten bij aanvang en voor beëindiging van de 
behandeling zodat er behandeleffecten zichtbaar worden. De uitkomsten worden 
besproken met de patiënt en verwerkt in het eindverslag.  

 
 


