
Gebiedsteam ggz
Furkaplateau 15
3524 ZH Utrecht
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Welke zorg krijg ik van 
het Gebiedsteam ggz?

Het Gebiedsteam ggz is een samenwerking 
van Altrecht en Lister.

Gebiedsteam ggz Beschikking via
Utrecht Oost  Buurtteam Noordoost
Noord Oost T (030) 740 05 08
 E noordoost@buurtteamsutrecht.nl
 Buurtteam Oost 
 T (030) 740 05 09 
 E oost@buurtteamsutrecht.nl
Utrecht Noordwest Buurtteam Ondiep Pijlsweerd
 T (030) 740 05 02
 E ondieppijlsweerd@buurtteamsutrecht.nl
 Buurtteam Zuilen 
 T (030) 740 05 03 
 E zuilen@buurtteamsutrecht.nl
Utrecht West Binnenstad Buurtteam Binnenstad 
 T (030) 740 05 10 
 E binnenstad@buurtteamsutrecht.nl
 Buurtteam West 
 T (030) 740 05 01 
 E west@buurtteamsutrecht.nl
Utrecht Zuid Buurtteam Hoograven Tolsteeg
 T (030) 740 05 12
 E hoograventolsteeg@buurtteamsutrecht.nl
Utrecht Zuidwest Buurtteam Dichterswijk Rivierenwijk
 T (030) 740 05 13
 E dichterswijkrivierenwijk@buurtteamsutrecht.nl
 Buurtteam Kanaleneiland 
 T (030) 740 05 14 
 E kanaleneiland@buurtteamsutrecht.nl

T030_3luik GGZgebiedsteam_def HR_apr 2019.indd   1-3 30-04-19   09:12



Contactgegevens van partij die de beschikking per gebiedsteam afgeeft

Wat is het Gebiedsteam ggz?
In Utrecht stad, Houten, Nieuwegein 
en IJsselstein Vianen en Lopik zijn in 
totaal 11 teams waarin medewerkers 
van Lister en Altrecht samenwerken. 
De medewerkers bieden gespeciali-
seerde begeleiding en/of behandeling 
aan mensen met een ernstige psy - 
chische kwetsbaarheid die problemen 
hebben bij wonen, leven en werken. 

Als u in aanmerking komt voor zorg 
van het Gebiedsteam ggz krijgt u 
begeleiding bij uw dagelijks leven 
óf behandeling voor uw psychische 
kwetsbaarheid. Sommige mensen 
krijgen zowel begeleiding als behande-
ling van het Gebiedsteam. Behandeling 
wordt geboden door behandelaars van 
Altrecht in het Gebiedsteam. Dit kan 
een psychiater, psycholoog, of sociaal 
psychiatrisch verpleegkundige zijn. 
Gespecialiseerde ondersteunende be-
geleiding wordt geboden door bege-
leiders van Lister in het Gebiedsteam. 

Naast behandelaars van Altrecht en 
begeleiders van Lister werken in het 
Gebiedsteam ggz ervaringsdeskundi-
gen. Zij weten uit ervaring wat u 
doormaakt, staan u bij met het maken 
van keuzes en in het contact met uw 
begeleider of behandelaar.

Hoe kunnen naasten 
betrokken zijn? 
Medewerkers in het Gebiedsteam ggz 
zijn er voor u. Maar ook voor uw 
naasten kan uw psychische kwets-
baarheid veel impact hebben.
Het is belangrijk dat het ook met uw 
naasten goed gaat. Zij kunnen u, als 
dat nodig en gewenst is, ondersteu-
nen bij het ontwikkelen van uw veer-
kracht. Binnen het Gebiedsteam ggz 
zijn er drie verschillende mogelijk-
heden waarop naasten betrokken 
kunnen zijn bij de begeleiding of 
behandeling van iemand met een 
psychische kwetsbaarheid. 

Dit zijn: 
• familiecoaching
• peer supported open dialogue (POD)
• resource group assertive
 communIty treatment (R-ACT)

De aanpak en de impact van deze 
drie methoden verschilt sterk van 
elkaar. Voor meer informatie leest 
u de flyer ‘Betrokken worden bij de 
zorg van uw naaste?’ of vraagt u 
informatie aan uw herstelcoach.

Beschikking of verwijzing
Om gespecialiseerde begeleiding 
van het Gebiedsteam ggz te krijgen, 

is toestemming nodig. Dat wordt een 
beschikking genoemd. Deze beschikking 
wordt afgegeven door de gemeente 
waar u woont. In Utrecht gaat dat via 
het buurtteam, in Houten via het 
Sociaal team, in IJsselstein regelt het 
Sociaal Loket van de gemeenten het en 
in Nieuwegein geeft Geijnwijs een 
beschikking af. In de tabel op de laatste 
twee pagina’s van deze folder, staan de 
contactgegevens van partij die de 
beschikking per gebiedsteam afgeeft. 

Specialistische behandeling door een 
behandelaar van Altrecht vanuit een 
Gebiedsteam wordt vergoed door uw 
zorgverzekering. U heeft een verwijzing 
van uw huisarts nodig om in aanmer-
king te komen voor behandeling vanuit 
het Gebiedsteam die vergoed wordt 
door de zorgverzekeraar. 

Waarom werken wij samen 
in het Gebiedsteam ggz?
Door als behandelaars en begeleiders 
in één gebiedsteam te werken kunnen 
wij zorg sneller organiseren. Naast 
medewerkers van Lister en Altrecht 
sluiten ook medewerkers van andere 
organisaties zich aan bij Gebiedsteam 
ggz. Dit kan iemand zijn van WIJ3.0, die 
mensen begeleidt naar en tijdens het 
werk of iemand van Jellinek.

De samenwerking in één team maakt 
dat medewerkers van Altrecht, Lister 

en andere organisaties, gebruik maken 
van elkaars kennis en vaardigheden. 
Hierdoor kunnen we betere zorg 
verlenen.

Het Gebiedsteam ggz werkt bij u in 
de buurt. De mensen van het team 
kennen uw buurt of wijk en andere 
hulpverleners kennen hen. 
Medewerkers van het Gebiedsteam en 
de andere hulpverleners in de wijk 
hebben afspraken gemaakt waardoor 
ze sneller in staat zijn om zorg te 
bieden en met elkaar af te stemmen. 

Andere hulpverleners in de wijk kunnen 
het Gebiedsteam ggz vragen om mee 
te denken of advies te geven als zij 
specifieke vragen hebben over zorg die 
zij willen verlenen aan een cliënt of 
patiënt. Dit noemen we consultatie en 
advies. Vaak kunnen deze hulpverleners 
dan zelf verder met die cliënt of 
patiënt, soms leidt dit tot een verwij-
zing naar de gespecialiseerde zorg van 
het Gebiedsteam ggz. 

Uw privacy
Wanneer u gespecialiseerde onder-
steuning ontvangt van een organisatie 
binnen het Gebiedsteam ggz delen wij 
vanzelfsprekend alleen informatie met 
andere specialisten met uw toestem-
ming. Wel kan het zijn dat we anoniem 
informatie uitwisselen met experts van 
andere organisaties.

Gebiedsteam ggz Beschikking via
Houten Sociaal team Houten
 T (06) 29 458 469 
 E info@sociaalteamhouten.nl
IJsselstein Vianen Lopik  Sociaal team IJsselstein 
 T (030) 765 00 2 6 
 E info@sociaalteam.nl 
 Sociaal loket 
 T (0800) 5016 
 E sociaalloket@vijfheerenlanden.nl
 Breed sociaal loket Lopik
 T (0348) 55 99 55
Nieuwegein Geynwijs 
 T (030) 410 06 66 
 E infogeynwijs.nieuwegein.nl
Leidsche Rijn  Buurtteam Vleuten 
Vleuten De Meern T (030) 740 05 17
 E vleuten@buurtteamsutrecht.nl  
 Buurtteam Leidsche Rijn 
 T (030) 740 05 15 
 E leidscherijn@buurtteamsutrecht.nl
 Buurtteam De Meern 
 T (030) 740 05 16 
 E demeern@buurtteamsutrecht.nl
Overvecht Noord Buurtteam Overvecht 
 T (030) 740 05 05 
 E overvecht@buurtteamsutrecht.nl
Overvecht Zuid Buurtteam Overvecht 
 T (030) 740 05 05 
 E overvecht@buurtteamsutrecht.nl

U krijgt binnenkort misschien zorg van het Gebiedsteam ggz. Wat is dat 
precies: het Gebiedsteam ggz? Wat kan het team voor u betekenen?
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