
Informatie
over onze

behandelingen

Ouderenpsychiatrie
Wij behandelen ouderen (doorgaans ouder
dan 60 jaar) met een complexe zorgvraag
vanuit een psychiatrische diagnose,
zoals: depressie, angststoornis, bipolaire
stoornis, psychoti sche kwetsbaarheid en
persoonlijkheidsstoornis. Hierbij geldt
dat er sprake is van ernsti ge klachten die
het dagelijks leven erg kunnen ontregelen.

Mogelijk doen ook geheugenproblemen of een 
lichamelijke ziekte zich voor.

Zorgaanbod
Onze teams voor Ouderenpsychiatrie zijn
aanwezig in drie regio’s: Oss-Uden-Veghel,
Land van Cuijk/Noord-Limburg en
Helmond-Peelland.

Ouderenpsychiatrie
Bij Ouderenpsychiatrie van GGZ Oost Brabant bieden we verschillende soorten behandelingen, 
waarin u centraal staat, in verbinding met uw familie, naasten en behandelaren. Onze zorg 
bieden wij in de vorm van ambulante en klinische onderzoeken en behandeling, verblijf (zorg en 
wonen) en consultati e.



dit vereist, en er een indicatie voor is gesteld 
via het CIZ, terecht in de gespecialiseerde 
GGZ-woonzorgvoorziening Joseph Staete te 
Veghel. Cliënten die op Joseph Staete  
verblijven zijn langdurig bekend met een psy-
chiatrische diagnose, hebben ook lichamelijke 
klachten en kunnen niet meer zelfstandig in de 
maatschappij functioneren. Hierdoor is inzet 
en aanwezigheid van 24-uurs psychiatrische 
en verpleegkundige zorg noodzakelijk. Er is 
daarnaast een klein behandelteam aan de 
locatie gekoppeld. 

Beschermd wonen
Naast behandeling beschikken wij ook 
over enkele woonvormen, waarbij we veel 
samenwerken met de Woonzorgcentra in 
de regio. Wij bieden herstelondersteunende 
zorg, gericht op alle levensgebieden. Hiervoor 
werken wij samen met u, uw naasten en familie 
en andere samenwerkingspartners.
De behandelingen voor Beschermd wonen 
worden geboden vanuit het ambulante
team Ouderenpsychiatrie in de betreffende 
regio.

Meer weten?

Postbus 3, 

5427 ZG Boekel

088 - 846 00 12

Joseph Staete

Burgemeester de Kuijperlaan 5

5461 AA Veghel

Regio Helmond/Peelland

Locatie ’t Warant (terrein Elkerliek Ziekenhuis)

Wesselmanlaan 25 A

5707 HA Helmond

Land van Cuijk 

Bilderbeekstraat 44

5831 CX Boxmeer

Oss

Gezondheidslaan 65 

5342JW Oss 

www.ggzoostbrabant.nl

Zorg bij u thuis of op locatie
Wanneer u een zorgvraag heeft, kan uw huis-
arts u doorverwijzen naar GGZ Oost Brabant. 
Als u zich meldt, met een hulpvraag passend 
binnen de criteria van de doelgroep Ouderen-
psychiatrie, dan komt u na een intake in be-
handeling bij het ambulante team Ouderenpsy-
chiatrie. Het ambulante team biedt onderzoek,  
individuele behandeling, groepsbehandeling en 
systeembehandeling. Indien dit geïndiceerd is  
kan de behandelaar outreachend werken. Dit 
betekent dat de behandelaar bij u thuis komt 
voor de behandeling. Ook bieden we consul-
tatie (advies) aan andere zorgprofessionals in 
het netwerk.

Opname
Wanneer u acute psychische hulp nodig heeft, 
in een crisis belandt of dreigt te belanden, 
en een intensieve ambulante behandeling 
niet meer toereikend is, kan een opname in 
de kliniek Ouderen volgen. Hier bieden wij 
crisisinterventies, observatie, onderzoek en 
kortdurende behandeling. Wij hebben twee 
klinieken Ouderen, deze zijn gelegen in Oss en 
Helmond.

Langdurig verblijf en wonen
Voor langdurig intensief verblijf met behan-
deling en begeleiding kunt u, als uw zorgvraag 
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