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De site van Moedige Moeders Nederland is uitgebreid zie: 
http://www.moedigemoeders-nederland.nl 
 
GGZNEDERLAND 
Wij hebben een gesprek gehad met GGZNEDERLAND info over hen zie onderstaand. Zij worden gefinancierd door 
de aangesloten leden, dus zijn geen overheidsorgaan. Omdat zij waken over de kwaliteit van o.a. de 
verslavingsinstituten, willen ze graag op de hoogte zijn van negatieve ervaringen.  
Mocht U die tegenkomen geef u deze dan a.u.b. door aan Jacques hij zal het dan opnemen met de GGZ 
 
Over GGZNEDERLAND:      
Geestelijke gezondheidszorg richt zich op: 
* het voorkomen van psychische aandoeningen; 
* het behandelen en genezen van psychische aandoeningen; 
* het zo goed mogelijk laten deelnemen van mensen met een chronische psychische aandoening                                  
aan de samenleving; 
* het bieden van (ongevraagde) hulp aan mensen die ernstig verward en/of verslaafd zijn en die uit zichzelf geen hulp 
zoeken. 
 
GGZ-INSTELLINGEN 
Elke regio in Nederland kent meerdere ggz-organisaties. Een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg biedt hulp 
aan volwassenen, kinderen en ouderen bij psychische problemen en bij ernstige psychische en psychiatrische ziektes. 
Er zijn diverse vormen van hulp: 
* regelmatige gesprekken, eventueel gecombineerd met medicatie en online hulp: dit wordt poliklinische of ambulante 
behandeling genoemd 
* behandeling in deeltijd (enkele dagdelen per week) 
* intensieve zorg tijdens een opname 
* acute opname 
De meeste ggz-organisaties hebben een afdeling voor jongeren (tot 18 jaar), volwassenen en ouderen. Verder kunnen 
er specialistische afdelingen zijn, bijvoorbeeld een afdeling eetstoornissen, of een afdeling psychosebehandeling. 
Elke regio heeft een crisisdienst die voor huisartsen dag en nacht bereikbaar is. Tijdens kantooruren kunnen mensen 
zelf bellen; 's avonds, 's nachts en in het weekend moet men eerst de huisarts bellen. Via Zorgkaart Nederland.nl vindt 
u een ggz-organisatie bij u in de buurt 
 
Gezondheidszorg is een belangrijk maatschappelijk en politiek thema. De overheid streeft ernaar de stijging van de 
zorgkosten te beheersen en legt de verantwoordelijkheid daarvoor steeds meer bij de zorgaanbieders. GGZ Nederland 
heeft daar begrip voor, maar constateert tegelijkertijd dat goede en toegankelijke geestelijke gezondheidszorg hierdoor 
onder druk staat.  
Deze ontwikkelingen vragen om samenwerking binnen de branche en daarvoor is een sterke brancheorganisatie 
onmisbaar. 
 
GGZ Nederland streeft er naar om landelijk goede afspraken te maken, met de overheid, politici, verzekeraars, 
patiëntenorganisaties en andere partners. Zodat instellingen de ruimte krijgen doelmatige en innovatieve geestelijke 
gezondheidszorg te leveren en de kwaliteit op hoog niveau te houden. Geestelijke gezondheidszorg heeft een 
meerwaarde voor patiënten en voor de samenleving. Dat draagt GGZ Nederland namens haar leden uit. 
 
Er zijn ruim honderd leden aangesloten, variërend van grote regionale tot kleinere gespecialiseerde zorgaanbieders, en 
dat aantal stijgt jaarlijks licht. Hun gezamenlijke omzet is ruim € 5 miljard euro en er werken zo’n 89.000 
medewerkers in de ggz. Zij verlenen zorg aan bijna een miljoen patiënten per jaar. GGZ Nederland vertegenwoordigt 
daarmee ruim 90% van de zorg en het personeel in de ggz. 


